
                                                                                                                                                        

 
 

 

1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP  

1. Cadastro 

Biblioteca: “BEL BALTAR” – NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO “ELZA BERQUÓ” – 

NEPO/UNICAMP 

Data: 30/08/2022 

Responsável(is) pela proposta: ADRIANA CRISTINA FERNANDES 

E-mail: acfernan@unicamp.br Ramal: 15897 

 

2. Título:  

Modernização estrutural da Biblioteca “Bel Baltar” – Nepo/Unicamp 

 

3. Objetivo(s):  

Aprimorar o espaço estrutural da Biblioteca, renovando mobiliário destinado à funcionários e usuários, assim como na atualização dos 

equipamentos eletrônicos condizentes com as exigências dos programas e sistemas informatizados que atualmente a biblioteca utiliza nas tarefas 

cotidianas. 



4. Beneficiários diretos do projeto e seus impactos: 

Bibliotecária e os usuários que poderão usufruir de espaço, mobiliário e equipamentos mais adequados para o melhor atendimento do público e 

para fazer buscas bibliográficas e trabalhos acadêmicos. 

 

5. Contribuição direta com as ações, produtos e atividades realizadas na biblioteca: 

A Biblioteca “Bel Balthar” tem sido um espaço para o atendimento das principais demandas dos grupos de pesquisa atuantes no Nepo e dos 

discentes do Programa de Pós-Graduação em Demografia. Além da manutenção e atualização do seu acervo especializado, a bibliotecária orienta 

sobre a utilização dos serviços e bases do SBU, auxilia na formatação das publicações de livros, e-books, periódico, teses e dissertações do 

núcleo no que diz respeito às normatizações de referências e de fichas catalográficas. O espaço também é utilizado como área de leitura e 

trabalho de alunos e pesquisadores visitantes.  

 

6. Justificativa: 

Equipamentos atuais estão obsoletos e atendem precariamente as demandas dos serviços realizados através dos novos sistemas informatizados 

implantados pelo SBU. 

 



7. Planejamento 

Listar as atividades, os recursos necessários para execução da proposta, até a sua conclusão, os resultados esperados, as métricas de 

acompanhamento e prazo de execução, inserir linhas, se necessário. 

 

7.1 Sub-Proposta  

Atividades 

 

Resultados Esperados Métricas de acompanhamento Prazo de 

execução 

1) Manutenção e limpeza dos 

componentes de Sistema de Arquivos 

Deslizantes 

Preservação e melhoria no manuseio do 

armário ao abrir e fechar. 

Após o serviço concluído, observar o 

manuseio dos volantes, se ficaram 

mais leves ao abrir e fechar. 

180 dias 

2) Troca de Cadeiras 

 

Promover maior conforto e adequação 

conforme orientações da medicina do 

trabalho. 

Acompanhar a compra, entrega e 

montagem no prazo estabelecido da 

loja. 

180 dias 

3) Troca de Mesa 

 

Promover maior conforto e adequação 

conforme orientações da medicina do 

trabalho. 

Acompanhar a compra, entrega e 

montagem no prazo estabelecido da 

loja. 

180 dias 

4) Microcomputadores Atualização dos computadores para 

versões que comportem adequadamente 

as exigências de configuração para o 

manuseio dos sistemas mais recentes 

implantados pela universidade para as 

rotinas de serviços oferecidos pelas 

bibliotecas. 

Acompanhar o bom desempenho dos 

equipamentos com os novos 

sistemas informatizados.  

180 dias 

5) Digitalização de documentos A digitalização dos materiais será para a 

melhoria na eficiência da consulta dos 

Acompanhar a compra, entrega e 

montagem no prazo estabelecido da 

180 dias 



mesmos, diminuindo-se 

significativamente o tempo de acesso às 

informações necessárias; diminuição 

dos riscos inerentes ao manuseio 

inadequado e diminuição do uso de 

fotocópias. 

loja. 

Descrição Qtde Unitário 

R$ 

Total 

R$ 

Justificativa e/ou observação 

1) Manutenção dos volantes dos Arquivos 

Deslizantes. Desmontagem e ajuste em 6 volantes. 

01 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 Armário está com os volantes pesados na 

hora de abrir e fechar, pois tem mais de 9 

anos que passou por manutenção.  

2) Cadeira Uni All Black 06 R$ 925,00 R$ 5.550,00 As cadeiras atuais têm anos de uso, causando 

dores nas costas, lombar e pescoço. 

Passamos 8 horas sentados, por esse motivo 

precisamos de cadeiras confortáveis que 

possa garantir uma postura correta. 

3) Mesa para Escritório em L Diretor Y37 Artany 

Nogal/Preto 

01 R$ 1.793,76 R$ 1.793,76 Segundo a medicina do trabalho, a mesa em 

formato em L deixa os braços apoiados 

evitando dores no pescoço. 

4) Microcomputador Dell Vostro Desktop 3710 

(SFF). Descrição 12ª Geração de Intel® Core™ i7-

12700 (12-core, 20-thread, cache de 25MB, 2.1GHz 

até 4.8GHz). Windows 11 Pro, português (Brasil) 

 Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 770 

 Memória de 16GB (1x16GB), DDR4, 3200MHz; 

Expansível até 64GB SSD de 512GB PCIe NVMe 

M.2. Tray load DVD Drive (lê e grava em 

02 R$ 7.750,00 R$ 15.500,00 Com o passar dos anos os equipamentos 

atuais ficam obsoletos, não conseguindo 

atender com os novos programas que a 

biblioteca trabalha no dia-a-dia. 



DVD/CD) Teclado Dell KB216 preto, com fio, em 

português Mouse Dell MS116 preto, com fio 

 Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth 

 MONITOR LED 23,8 LG 24MK430H-B IPS - 

FULL HD/D-SUB/HDMI/DP com Office 2021 Pro 

Plus. 

5) Scanner de Mesa Fujitsu Color, A3 – SV600 01 R$ 4.999,99 R$ 4.999,99 Digitalizar documentos para preservar sua 

conservação, digitalizar projetos já 

concluídos para liberar espaço físico nos 

armários, digitalizar capítulos de livro, 

digitalizar periódicos antigos e documentos 

que irão surgindo no decorrer do dia-a-dia.  

Valor total 
R$ 31.343,75 

 

 

 

8. Considerações finais 

Este projeto procurou contemplar as demandas de melhorias que estão relacionadas às atividades de rotina de atendimento e de trabalho da 

biblioteca. O mobiliário e equipamentos atualmente disponíveis possuem um tempo considerável de uso, encontrando em situação de defasagem 

ou inadequação para atender às necessidades atuais dos serviços prestados pela biblioteca. 


