FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - SIBi/R
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 3351-8111 - http://www.ufscar.br
Ofício nº 77/2021/SIBi/R
São Carlos, 18 de outubro de 2021.

Para: Profª. Drª Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração (CoAd)
CC: Sistema Integrado de Bibliotecas
Assunto: Proposta de criação de um Grupo de Trabalho para rediscutir a missão e a atuação da Gráfica da UFSCar
Senhora Presidente do Conselho de Administração:
Encaminhamos a proposta de criação de um Grupo de Trabalho para rediscutir a missão e a atuação da Gráfica da
UFSCar, solicitando indicação de membros e homologação deste Conselho de Administração — CoAd/UFSCar.
O Departamento de Produção Gráfica foi incorporado ao Sistema Integrado de Biblioteca em Portaria Nº 3368, de 22
de novembro de 2018, deixando de ser vinculado à Pró-Reitoria de Administração. Nesse período, que coincidiu com a diminuição de
demandas advindas tanto da comunidade interna (impressão de teses e dissertações, cartazes, cartões e folhetos), quanto da SEaD (com
o esvaziamento do projeto da UAB). Assim, os servidores da gráfica passaram a dedicar-se à digitalização de documentos e processos
e à encadernação de livros das Bibliotecas do SIBi/UFSCar. A pandemia da Covid 19 veio a agravar o quadro de subutilização do
parque gráfico da universidade.
Assim, considerando:
o cenário de sucateamento dos equipamentos da gráfica;
a necessidade de equipamentos para realização de serviços de impressão;
a necessidade de manutenção de vários equipamentos;
a necessidade de capacitação dos servidores para uso de alguns equipamentos;
o quadro de servidores, composto por 6 técnicos em artes gráficas e 1 assistente em administração, sendo que 5 destes
servidores possuem tempo de aposentadoria.
Identificamos a necessidade de ampliar a discussão junto à comunidade acadêmica, com o objetivo de pensar e planejar
ações de atuação da Gráfica na UFSCar, dentre as quais:
sua missão na atual contexto;
sua vinculação no organograma da universidade;
seu futuro.
O assunto foi encaminhado, discutido e aprovado por unanimidade pelo Conselho do SIBi, como proposta de criação de
um Grupo de Trabalho para realizar a discussão e sobre a atuação da Gráfica na UFSCar. Entendemos que a participação de diversos
atores contribuiria para um olhar mais amplo e adequado em relação às necessidades da Gráfica e da UFSCar em relação à sua
atuação, considerando o cenário atual. O resultado desse GT seria apresentar uma proposta de atuação da Gráfica na universidade.
Sugere-se como representação deste GT:
1 membro representante do SIBi;
1 membro representante da EdUFSCar;
1 membro representante da Gráfica;
1 membro representante da ProAd;
1 membro representante da ProGPe;
1 membro representante da ProEx;
1 membro representante da FAI.
Destacamos que as indicações acima foram apresentadas pelo Co/SIBi, mas que outras representações poderão ser
incluídas a partir da discussão no CoAd.
Assim sendo, gostaríamos que a nossa proposta fosse avaliada pelo CoAd, pelo que agradecemos desde já.
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Atenciosamente.
Mª Camila Cassiavilani
Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas/UFSCar

Documento assinado eletronicamente por Camila Cassiavilani, Bibliotecário(a)/Documentalista, em 19/10/2021, às 09:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0515587 e o código CRC CA994D3E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.020090/2021-26
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019
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