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Resumo:
Esse trabalho realiza uma investigação da satisfação dos usuários da biblioteca do IFB
Campus Riacho Fundo com o novo espaço da biblioteca. Esta unidade conta com 184 m² de
área total, sendo 112 m² no piso inferior e 72 m², no superior. Ao ser recebido pela
Coordenação da Biblioteca, a equipe executou um projeto de decoração planejado e
coordenado por uma servidora bibliotecária. O objetivo foi tornar o ambiente mais agradável e
que pudesse estimular à frequência à biblioteca e, portanto, um aumento no uso de seus
produtos e serviços. Este ambiente foi inaugurado no dia 27 de julho de 2015 e, a partir de
então, recebeu a visita de várias pessoas entre alunos, servidores e comunidade externa.
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AVALIAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA BIBLIOTECA DO IFB CAMPUS
RIACHO FUNDO: RESULTADOS DE UM PROJETO DE DECORAÇÃO
1 Introdução
Esse trabalho realiza uma investigação da satisfação dos usuários da biblioteca do IFB
Campus Riacho Fundo com o novo espaço da biblioteca. Esta unidade conta com 184 m² de
área total, sendo 112 m² no piso inferior e 72 m², no superior. Ao ser recebido pela
Coordenação da Biblioteca, a equipe executou um projeto de decoração planejado e
coordenado por uma servidora bibliotecária. O objetivo foi tornar o ambiente mais agradável
e que pudesse estimular à frequência à biblioteca e, portanto, um aumento no uso de seus
produtos e serviços. Este ambiente foi inaugurado no dia 27 de julho de 2015 e, a partir de
então, recebeu a visita de várias pessoas entre alunos, servidores e comunidade externa.

2 Materiais e métodos
A pesquisa teve um caráter quali-quanti e para coleta de dados foi utilizado o
instrumento de pesquisa chamado questionário, composto por 5 (cinco) perguntas fechadas e
1 (uma) aberta. Universo estudado: Alunos, servidores e comunidade externa. Respondentes:
76 (online e impresso) Período de coleta de dados: 27/07/2015 a 31/08/2015.

3 Resultados parciais/finais
Pode-se inferir que, de maneira geral, os usuários da biblioteca demonstraram
satisfação com o espaço. Foram levantadas opiniões acerca dos seguintes itens: melhoria da
acústica no ambiente (instalação de blindex); instalação de mais computadores e de WiFi para
acesso à Internet; crescimento do acervo em mais áreas do conhecimento; entre outras
sugestões.
Segue abaixo fotos dos ambientes:
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4 Considerações parciais/finais
Vale ressaltar que toda a comunidade – interna e externa – tem demonstrado apoio na
construção da identidade da biblioteca do Campus Riacho Fundo, no que diz respeito ao
cumprimento de sua missão nesta instituição. O compromisso da coordenação da biblioteca é
considerar as opiniões e demandas de seus usuários, a fim de proporcionar cada vez mais
formas de acesso democrático à informação e à cultura.
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