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Descrição dos campos 

 

CAMPO TIPO DESCRIÇÃO 

Ano inteiro Ano de referência 

Biblioteca_Sigla texto Sigla de identificação da Biblioteca 

Biblioteca_Nome texto Nome da Biblioteca 

Livro_Título inteiro 
Quantitativo de títulos de livros existentes na biblioteca 
no ano de referência 

Livro_Exemp inteiro 
Quantitativo de exemplares de livros existentes na 
biblioteca no ano de referência (pode haver diversos 
exemplares de um mesmo título) 

Tese_Título inteiro 
Quantitativo de títulos de trabalhos acadêmicos 
existentes na biblioteca no ano de referência 

Tese_Exemp inteiro 
Quantitativo de exemplares de trabalhos acadêmicos 
existentes na biblioteca no ano de referência 

Per_Título inteiro 
Quantitativo de títulos de periódicos existentes na 
biblioteca no ano de referência 

Per_Fasc inteiro 
Quantitativo de fascículos de periódicos existentes na 
biblioteca no ano de referência 

Outros inteiro 
Quantitativo de outros tipos de títulos existentes na 
biblioteca no ano de referência (vide Detalhamento) 

Consultas inteiro 
Quantitativo de consultas realizadas na biblioteca no 
ano de referência 

Empréstimos inteiro 
Quantitativo de empréstimos realizados na biblioteca 
no ano de referência 

Empr_Entre_Bib inteiro 
Quantitativo de empréstimos entre bibliotecas no ano 
de referência 

Comut_Bibliog inteiro 
Quantitativo de serviços “Comut” prestados pela 
biblioteca no ano de referência 

Digit_Doc inteiro 
Quantitativo de digitalizações de documentos 
realizados na biblioteca no ano de referência 

Encadernação inteiro 
Quantitativo de encadernações realizadas na biblioteca 
no ano de referência 



 

  

 

   
 

Empr_Note inteiro 
Quantitativo de empréstimos de notebooks realizados 
na biblioteca no ano de referência 

Ficha_Catalog inteiro 
Quantitativo de fichas catalográficas existentes na 
biblioteca no ano de referência 

Norm_Tec inteiro 
Quantitativo de normalizações técnicas existentes na 
biblioteca no ano de referência 

Levant_Bibliog 
inteiro 

 
Quantitativo de levantamentos bibliográficos realizados 
na biblioteca no ano de referência 

Treinamentos 
inteiro 

 
Quantitativo de treinamentos ministrados na biblioteca 
no ano de referência  

 

 

Detalhamento: 

Diferença entre "Título" e "Exemplar": o exemplar corresponde à quantidade de itens que estão disponíveis nas 
bibliotecas, enquanto o título corresponde ao título dos itens adquiridos (um título pode ter diversos exemplares).  

"Trabalhos Acadêmicos" referem-se a Teses, Dissertações, Monografias, etc. 

Outros: materiais que correspondem a itens que não estão na categoria livros ou trabalhos acadêmicos; referem-se a Cd-
rom, dvd, cd-audio, folheto, mapa, vhs, seriado, desenho técnico, norma técnica, blu ray disc, disco de vinil, fita cassete, 

teste psicológico, partitura, slide, apostila, fotografia e anexo de obra (áudio, caderno de exercício, cd-audio, cd-rom, 
desenho, diagrama, disquete, dvd, vhs, jogo, lâmina, mapa e slide). 

O Sistema de Bibliotecas da UFPR considera a quantidade de exemplares de livros e trabalhos acadêmicos, e a quantidade 
de outros materiais como o quantitativo que representa o acervo impresso total disponível nas suas bibliotecas.  

Consultas e Empréstimos referem-se a livros, teses, dissertações, monografias, outros trabalhos acadêmicos, periódicos e 
outros tipos de materiais. 

Empr_Entre_Bib: "Empréstimos entre bibliotecas" podem se referir àquelas do Sistema de Bibliotecas da UFPR ou de 
bibliotecas externas. 

Digit_Doc: "Digitalização de documentos" é efetuada pelo próprio usuário ou por servidor da biblioteca, respeitando os 
direitos autorais e os critérios de vínculo com a UFPR. 

Empr_Note: o Projeto de Empréstimo de Notebooks foi finalizado em setembro de 2017 a pedido da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis. 
 

Norm_Tec:  Normalização técnica de teses, dissertações, monografias, outros trabalhos acadêmicos, outras publicações e 

referências bibliográficas. 

Levant_Bibliog: Levantamento Bibliográfico: quantidade de usuários formados em pesquisa bibliográfica nas bases de 

dados (públicas e restritas) para otimização do uso dos recursos informacionais da biblioteca, e também orientações para 
solicitação de ISBN e ISSN. 

Treinamentos: quantidade de usuários formados nos treinamentos ofertados pelas Bibliotecas do SiBi/UFPR, nas 

orientações em bases e dados e do Portal da Informação, pelo Programa de Educação Continuada do Usuário (ProEduc), 
nos cursos de extensão organizados e ministrados pelo SiBi/UFPR e nas visitas-guiadas. 

 
 

 


