MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
BIBLIOTECA
RELATÓRIO ANUAL DO GRUPO DE TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO DAS
BIBLIOTECAS/CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA
(MD) E COMANDOS MILITARES /2011
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
VI - 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.
Foi encaminhada para a aprovação a nova Portaria de atualização dos componentes do
GT, a qual será composta:
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Sra. MIRAILDES Alves Regino, bibliotecária, coordenadora do GT;
Tenente-Coronel 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) ELIANA do Espírito Santo, bibliotecária, suplente do Comando da
Marinha.
Capitão QCO FÁBIO dos Santos Adão, analista de sistemas, representante do Comando
do Exército;
1º Tenente OTT FABIANA Schtspar Gomes de Carvalho, bibliotecária, suplente do
Comando do Exército;
1º Tenente QCOA BIB CLEVERSON Amaro da Fonseca Campista, bibliotecário,
representante do Comando da Aeronáutica;
2º Tenente QCOA BIB ISABELLE Saez Moreira, bibliotecária, suplente do Comando
da Aeronáutica.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 1ª Reunião, realizada no período de 16 a 18 de março de 2011, no MD, em Brasília – DF.
Foram desenvolvidos, na primeira reunião, os seguintes trabalhos:
Procedimentos para utilização de serviços entre as bibliotecas;
Apresentação e estudo da proposta de normas e procedimentos técnicos para a
padronização da Rede;
Elaboração de proposta de criação de Comissões;
Elaboração de critérios de afiliação, bem como acompanhamento das atividades
desenvolvidas pelas instituições participantes;
Envio do planejamento estratégico e regimento interno para aprovação pelo MD;
Avaliação da situação atual da instalação técnica da Rede;

2.2 2ª Reunião, realizada no período de 29 de junho a 01 julho de 2011, no MD, em Brasília
– DF.
Foram desenvolvidos, na segunda reunião, os seguintes trabalhos:
Apresentação e estudo da política de desenvolvimento de coleções da Rede;
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Elaboração da proposta de treinamento para participantes da Rede;
Diagnóstico inicial da operacionalidade da Rede;
Elaboração de Diretrizes gerais para a Comissão Técnica;
Elaboração de texto para a divulgação da REBIMD na mídia;
Apresentação

de

proposta de trabalho

no

XXIV

Congresso

Brasileiro

de

Biblioteconomia e Documentação - CBBD, em Maceió, sobre a REBIMD;

2.3 3ª Reunião, realizada no período de 12 a 14 de setembro de 2011, no Museu Naval, na
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha - DPHDM, no Rio de
Janeiro – RJ.
Foram desenvolvidos, na terceira reunião, os seguintes trabalhos:
Relatos sobre os trabalhos apresentados no CBBD;
Elaboração de informações para compor o link da REBIMD;
Diagnóstico da operacionalidade da Rede;

2.4 4ª Reunião, realizada no período de 21 a 23 de novembro de 2011, na Escola de
Guerra Naval, no Rio de Janeiro – RJ.
Foram desenvolvidos, na quarta reunião, os seguintes trabalhos:
Elaboração do relatório 2011 para o DEADI/MD;
Preparativos finais para inauguração da REBIMD na 22ª Reunião da Comissão
Permanente de Interação de Estudos Militares - CPIEM.
Elaboração do calendário e pauta de reunião de trabalho para 2012.
3 AÇÕES
3.1 EXECUTADAS
Disponibilizar 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;
adquirir software de gerenciamento de bibliotecas para o MD;
criar vagas no quadro de oficial de carreira na área de Biblioteconomia no Comando do
Exército;
apresentar o Projeto da REBIMD na 20ª, 21ª e 22ª Reunião da CPIEM;
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solicitar 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;
definir os SGBDR (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacionais) serão
separados por esquemas de bancos de dados por Comandos ou esquema único;
criar e aprovar a logomarca da REBIMD;
elaborar o folder da Rede;
elaborar informações para compor o link da REBIMD;
hospedar o link da REBIMD no portal do MD;
instalar o link de consulta on-line ao acervo;
realizar testes de conexão do servidores Z39.50 das Forças;
realizar a Reunião Anual da Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (BIM); e
inaugurar oficialmente a REBIMD.

3.2 EM ANDAMENTO
criar Portaria da Rede de Bibliotecas do MD (REBIMD);
aprovar o Regimento Interno da REBIMD;

3.3 FUTURAS
criar Portaria designando os componentes das Comissões Diretora, de Processamento
Técnico e de Informática;
desenvolver um plano de logística de empréstimo entre Bibliotecas;
revisar o Planejamento Estratégico para o ano de 2012;
divulgar a REBIMD em diversos escalões das Forças e Instituições Acadêmicas;
avaliar em cada Comando Militar, o conteúdo de suas bases de dados, visando à
padronização e a qualidade das informações a serem disponibilizadas via internet
através da Rede Compartilhada REBIMD;
solicitar a inclusão do link das respectivas Redes de Bibliotecas Integradas na página
principal de cada Comando;
implementar os trabalhos das Comissões Diretora, de Processamento Técnico e de
Informática.
atualizar as informações que compõe o link da REBIMD;
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4 CONCLUSÃO
Após a publicação da Portaria nº 918/ SEORI-MD, de 4 de junho de 2010, foram
realizadas oito reuniões, sendo quatro no decorrer deste ano, com profissionais das áreas de
Biblioteconomia e Tecnologia da Informação, representantes do Ministério da Defesa e dos
Comandos Militares.
O objetivo do trabalho proposto pela Portaria nº 918 foi alcançado com a criação da
Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (REBIMD). No entanto, será necessária a
publicação de uma nova Portaria dando continuidade à manutenção e gerenciamento da
REBIMD, nomeando as Comissões Diretora, de Processamento Técnico e de Informática.
A REBIMD, instalada no Portal do Ministério da Defesa, foi oficialmente apresentada
durante a 22ª Reunião da CPIEM com a integração parcial dos recursos bibliográficos do MD
e dos Comandos militares.
Cabe ressaltar que há muito que se fazer. As ações para a criação da rede foram
praticamente finalizadas, mas agora é que o trabalho se inicia. A manutenção e o
gerenciamento são essenciais para o pleno desempenho da rede, por isso é importante que
sejam alocados profissionais efetivos, recursos financeiros, manutenção do sistema,
divulgação da rede, espaço físico e virtual, aquisição de acervo, renovação de assinaturas de
periódicos, solução para logística de empréstimo e circulação de acervo, capacitação contínua
dos profissionais, funcionamento das Comissões e comprometimento dos gestores envolvidos.
A REBIMD é a realização de um sonho antigo que precisava ser materializado. Hoje é
uma realidade decorrente do esforço e do comprometimento do MD e das Forças, integrando
os recursos bibliográficos e tornando os acervos disponíveis aos leitores e pesquisadores.

Brasília, 30 de dezembro de 2011

MIRAILDES ALVES REGINO
Coordenadora do GT

5

