MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
RELATÓRIO ANUAL DO GRUPO DE TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO
DAS BIBLIOTECAS/CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA
DEFESA (MD) E COMANDOS MILITARES
1. INTRODUÇÃO
A Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (REBIMD), de acordo com seu
regimento interno, tem por finalidade a integração de recursos bibliográficos do Ministério da
Defesa (MD), dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, de modo a tornar os
acervos disponíveis aos usuários por meio da Rede Compartilhada.
1.1. OBJETIVOS
A REBIMD tem como objetivos:
I - disponibilizar o catálogo do acervo das instituições participantes;
II - desenvolver produtos e serviços que explorem e maximizem a utilização de recursos
compartilhados;
III - contribuir para o desenvolvimento tecnológico e científico, bem como para a capacitação
profissional na área de Defesa Nacional;
IV - contribuir para o controle bibliográfico nacional;
V- disponibilizar o acesso à informação e contribuir para a formação da mentalidade de
defesa na sociedade brasileira.
1.2. COORDENAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO (GT)
A Coordenação do Grupo de Trabalho para integração das Bibliotecas/Centros de
Documentação do Ministério da Defesa (MD) e Comandos Militares, foi instituída pela
Portaria nº 918/ SEORI-MD, de 4 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº
106, seção 2, de 7 de junho de 2010.
Composição do GT:
Sra. MIRAILDES Alves Regino, bibliotecária, coordenadora do GT;
1

Major QFO BIB JAQUELINE Santos Barradas, bibliotecária, suplente da coordenadora
do GT;
CF(T) REGINA Boanerges Siqueira, bibliotecária, representante do Comando da
Marinha;
1º Tenente (RM2-T) CLÁUDIA Menezes FREITAS, bibliotecária, suplente do
Comando da Marinha;
1º Tenente OTT FLAVIANA Peres Domingues Larré, bibliotecária, representante do
Comando do Exército;
1º Tenente OTT FÁBIO REZENDE Regis, analista de sistemas, suplente do Comando
do Exército;
1º Tenente QCOA BIB CLEVERSON Amaro da Fonseca Campista, bibliotecário,
representante do Comando da Aeronáutica;
2º Tenente QCOA BIB SANDRA Paula de Brito, bibliotecária, suplente do Comando
da Aeronáutica.

São representantes dos Comandos, também, os seguintes militares:
Capitão QCO FÁBIO dos Santos Adão, analista de sistemas, representante do Comando
do Exército;
1º Tenente OTT FABIANA Schtspar, bibliotecária, representante do Comando do
Exército;
1º Tenente OTT BETÂNIA Oliveira dos Santos, analista de sistemas, representante do
Comando do Exército;
1º Tenente (RM2-T) ELIANA do Espírito Santo, bibliotecária, representante do
Comando da Marinha.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. 1ª Reunião, realizada no período de 7 a 9 de junho de 2010, no MD, em Brasília – DF.
Foram desenvolvidos, na primeira reunião, os seguintes trabalhos:
apresentação dos integrantes do Grupo de Trabalho;
palestra da CC(T) Regina sobre sua experiência na criação da Rede de Bibliotecas
Integradas da Marinha (BIM), do Comando da Marinha;
palestra da Major Jaqueline sobre Redes de Informação: aplicação do conceito
conjunto/combinado nas Bibliotecas e serviços de informação das Forças Armadas;
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elaboração do Regimento Interno da REBIMD;
elaboração de ações imediatas a serem deliberadas pelo MD.

2.2. 2ª Reunião, realizada no período de 14 a 16 de julho de 2010, na Escola Superior de
Guerra, no Rio de Janeiro – RJ.
Foram desenvolvidos, na segunda reunião, os seguintes trabalhos:
o Capitão-de-Fragata (T) Carlos Fernando Corbage RABELLO ministrou para o GT a
palestra intitulada “BIM: bibliotecas integradas da Marinha do Brasil”, com o objetivo
de demonstrar como ocorreu o processo de implantação da rede na Marinha;
a Comte. Regina relatou ao GT o feedback da apresentação realizada Comitê Executivo
de Interação de Ensino (CEIE), na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(ECEME) em 1º de Julho de 2010;
o Senhor Marcos, representante do sistema PERGAMUM, da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUC-PR), apresentou ao GT a seguinte proposta para a estruturação
da rede: que cada Força e MD gerencie sua própria base de dados, replicando-a para o
MD utilizando o protocolo Z39.50;
iniciada a elaboração do planejamento estratégico da REBIMD, em que foram definidas
a missão, a visão, os valores.
2.3. 3ª Reunião, realizada no período de 25 a 27 de outubro de 2010, na Biblioteca do
Exército (BIBLIEx), no Rio de Janeiro – RJ.
Foram desenvolvidos, na terceira reunião, os seguintes trabalhos:
apresentação do diagnóstico das Bibliotecas dos Comandos e do Ministério da Defesa
(MD);
elaboração do calendário para as reuniões do ano de 2011;
continuação do Planejamento Estratégico da REBIMD, em que foram detalhadas as
análises do ambiente interno e externo, bem como das ameaças e das oportunidades do
ambiente externo, a fim de elaborar o Plano de Ação na próxima reunião a ser realizada;
explanação da 1º Tenente QCOA BIB Solange, bibliotecária da Universidade da Força
Aérea (UNIFA), sobre sua participação na 19ª reunião do CEIE, no dia 26 de outubro de
2010;
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Discutidos assuntos referentes à carreira de biblioteconomia e técnicos em biblioteca
nas Forças Armadas.
2.4. 4ª Reunião, realizada no período de 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2010, no
Ministério da Defesa, em Brasília – DF.
Foram desenvolvidos, na quarta reunião, os seguintes trabalhos:
elaboração da tabela do Plano de Ação do Planejamento Estratégico;
revisão do regimento interno;

3. AÇÕES
3.1. EXECUTADAS
disponibilização de um servidor de rede para o MD, compatível com todos os recursos
necessários para o funcionamento de um software de gerenciamento de bibliotecas e os
requisitos tecnológicos da Rede;
os Comandos Militares indicaram, por meio de ofício, a OM responsável pela gerência
da Rede;
as OM responsáveis pelas gerências das redes apresentaram na 3ª reunião o diagnóstico
de suas bibliotecas;
apresentação do Projeto da REBIMD na 18ª e 19ª Reunião da Comissão Permanente de
Interação de Estudos Militares (CPIEM);
apresentação de palestra no evento “V Encontro de Unidades de Informação da
BIBLIEx”;
solicitação, à PUC-PR, da proposta orçamentária para instalação e utilização do
Software PERGAMUM para a implantação da REBIMD;
realização da Reunião Anual da Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (BIM), a
fim de apresentar o projeto de criação da REBIMD;
realização da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho para constituição da Rede de
Bibliotecas do Comando da Aeronáutica, a fim de posteriormente integrar-se à
REBIMD;
3.2. EM ANDAMENTO
aquisição de software de gerenciamento de bibliotecas para o MD. Sugere-se que seja
mantido o Software Pergamum, pois os três Comandos já utilizam este sistema;
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criação do quadro de oficial de carreira na área de Biblioteconomia nas três forças:
Exército, Marinha e Aeronáutica, com o objetivo de contribuir para a padronização, a
qualidade de informações fornecidas e continuidade do trabalho.
solicitação, à PUC-PR, das seguintes especificações técnicas: diagrama e topologia da
rede, tipo e protocolo de conexão, porta de acesso e especificação do contrato de
manutenção;
definição se os SGBDR (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais)
serão separados por esquemas de bancos de dados por Comandos ou esquema único;
solicitação ao representante do software PERGAMUM do DER (Diagrama de
Entidades e Relacionamento) e do Dicionário de dados do Banco de dados;

3.3. FUTURAS
alocar mais um (01) bibliotecário, dois (02) profissionais de Informática, um (01) nível
superior e um (01) de nível técnico no MD, com intuito de gerenciar a Rede;
reeditar, em 2011, a Portaria nº 918 do SEORI/MD, após atualização dos indicados
para integrar o grupo de trabalho;
revisão e aprovação do Regimento Interno da REBIMD (Rede de Bibliotecas do MD);
apresentar pôster sobre a REBIMD no Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, a ser
realizado em 2011;
implementar as ações do Planejamento Estratégico (Anexo 1). Estas ações foram
elaboradas com base na matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e
Threats).
apresentar o projeto de criação da REBIMD para o Departamento de Ciência da
Informação e Documentação da Universidade de Brasília (UNB).
cada Comando Militar deverá avaliar o conteúdo de suas bases de dados, visando à
padronização das informações a serem disponibilizadas via internet através da Rede
Compartilhada REBIMD.

4. CONCLUSÃO
Após a publicação da Portaria nº 918/ SEORI-MD, de 4 de junho de 2010, foram
realizadas quatro reuniões no decorrer do ano, com profissionais das áreas de biblioteconomia
e tecnologia da informação, representantes dos Comandos Militares e do Ministério da
Defesa. A partir destas reuniões, concluiu-se que serão necessárias a adoção de medidas para
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a ampliação do quadro efetivo de profissionais especializados em biblioteconomia no
Ministério da Defesa e nos Comandos Militares, a fim de prestar apoio técnico à gerencia e à
coordenação da REBIMD.
A criação de um sistema de informação de qualidade para aqueles envolvidos em
desenvolvimento científico, tecnológico e acadêmico nas FA, possibilita o acesso à
informação e contribui para a formação da mentalidade de defesa na sociedade brasileira,
conforme preconiza a Estratégia Nacional de Defesa.
Afirma-se, então, que a REBIMD tornará possível que seus gerenciadores, ou seja,
bibliotecários, possam desenvolver diversos mecanismos para a busca e compartilhamento de
informações, disponibilizando acesso inicial aproximadamente a 450.000 (quatrocentos e
cinqüenta mil) registros bibliográficos, distribuídos em mais de 115 (cento e quinze)
bibliotecas dos Comandos Militares e do MD.
Devido às facilidades e funcionalidades oferecidas pelo Sistema PERGAMUM da PUCPR, e pelo fato do mesmo ser utilizado nos Comandos Militares: Rede de Bibliotecas
Integradas da Marinha (Rede BIM), Rede de Bibliotecas Integradas do Exército (Rede BIE) e
na Universidade da Força Aérea (UNIFA), sugere-se que este seja o sistema adotado pela
REBIMD.
Recomenda-se que para o desenvolvimento do projeto da REBIMD pelo Ministério da
Defesa, em parceria com os três Comandos Militares, ocorra o comprometimento entre os
Comandos, disponibilizando apoio de profissionais de tecnologia da informação e de
bibliotecários, sendo estes indispensáveis em cada biblioteca cooperante para a qualidade da
informação a ser divulgada na REBIMD.
Sugere-se também, a aplicação de recursos orçamentários para estruturação e
viabilização administrativa e tecnológica da rede. Desta forma, estima-se que haverá redução
de custos em contratos de manutenção no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao ano a partir de 2012.
5. MOÇÕES
Agradecimentos a todos que, de alguma forma, apóiam o projeto:
Ao Sr. Fernando Bauer, Diretor do Departamento de Administração Interna –
DEADI/MD que realizou a abertura da 1ª reunião, expondo a disponibilidade do
DEADI/SEORI no que for necessário para o desenvolvimento do trabalho.
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Ao General-de-Brigada Paulo Humberto César de Oliveira, Diretor do
Departamento de Ensino e Cooperação (DEPEC) do Ministério da Defesa, que compareceu
à 1ª reunião.
A Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) Aparecida de Fátima Costa Vieira, Coordenadora
da Divisão de Ensino do DEPEC, que compareceu à 1ª reunião.
Ao Gen Div Celso José TIAGO, Subcomandante da Escola Superior de Guerra, que
compareceu à 2ª reunião, para dar as boas vindas e receber as apresentações do grupo.
Ao Cel Josevaldo SOUZA OLIVEIRA, Diretor da Biblioteca do Exército
(BIBLIEx), que compareceu à 3ª reunião, para dar as boas vindas e receber as apresentações
do grupo.
Ao Cel R1 João de AZEVEDO, Coordenador do Sistema PERGAMUM no
Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx).

Brasília, 1º de dezembro de 2010.

MIRAILDES ALVES REGINO
Coordenadora do GT
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