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1 PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SISTEMAS DE BIBLIOTECAS DA UFMS 

 

O Plano de Contingência é um documento baseado nas exigências do Ministério da Educação 

para análise das Bibliotecas durante o processo de avaliação de cursos de graduação presenciais 

e à distância.  

Ainda, estabelece diretrizes importantes para o correto funcionamento dos produtos e 

serviços das Bibliotecas da UFMS em situações emergenciais e de risco iminente.  

 

  

1.1 Objetivo Geral 

 

O presente documento tem como objetivo estabelecer orientações e procedimentos à equipe 

do Sistema de Bibliotecas quanto à integridade informacional e dos bens patrimoniais, 

diminuindo as ameaças que podem comprometer o atendimento dos usuários e o 

funcionamento das Bibliotecas. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Garantir a organização, preservação, conservação e segurança do acervo institucional 

físico e digital; 

● Assegurar o atendimento ao usuário dentro das possibilidades apresentadas; 

● Garantir a segurança dos bens móveis; 

● Atender às recomendações do Ministério da Educação, a fim de corresponder aos 

instrumentos de avaliação de curso elaborados por este órgão. 

● Preservar a integridade física das equipes do Sistema de Bibliotecas. 
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2 O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFMS 

 

2.1 A Diretoria de Bibliotecas 

 

A Diretoria de Bibliotecas (DIBIB) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é 

vinculada à Pró-Reitora de Graduação (Prograd) e tem como missão atender às necessidades 

informacionais de seus usuários e promover a construção do conhecimento dando suporte às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMS. 

Entre as atribuições da Diretoria de Bibliotecas está a coordenação e supervisão das atividades 

técnicas realizadas pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS composto por 9 (nove) Bibliotecas e pela 

Biblioteca Central de Campo Grande (MS). 

 

2.2 Bibliotecas do Sistema 

 

 As Bibliotecas da UFMS estão presentes em cada campus da Instituição, são elas: 

  

● Biblioteca Central; 

● Biblioteca de Aquidauana; 

● Biblioteca de Chapadão do Sul; 

● Biblioteca de Corumbá (Campus do Pantanal); 

● Biblioteca de Coxim; 

● Biblioteca de Naviraí; 

● Biblioteca de Nova Andradina; 

● Biblioteca de Paranaíba; 

● Biblioteca de Ponta Porã; e 

● Biblioteca de Três Lagoas. 
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 Administrativamente, as Bibliotecas da UFMS, estão subordinadas às Unidades da 

Administração Setorial e são compostas por servidores com diferentes qualificações, em sua 

maioria: bibliotecários, assistentes administrativos e auxiliares administrativos. 

 As informações do acervo físico e digital são gerenciadas pelo software Pergamum que pode 

ser acessado por meio do link https://pergamum.ufms.br/pergamum/biblioteca/index.php.  

 

2.2.1 Horário de atendimento das Bibliotecas  

 
 

O horário de atendimento ao público das Bibliotecas do Sibi/UFMS é compatível com os 

horários dos cursos regulares de graduação e de pós-graduação das respectivas Unidades da 

Administração Central e Setorial e da UFMS. 

O funcionamento e a política de desenvolvimento do acervo do Sistema de Bibliotecas da 

UFMS são regidos pela Resolução nº 183 - CD/UFMS, de 20 de agosto de 2021 

(https://bibliotecas.ufms.br/biblioteca-central/normas/) e pelo Plano de Atualização do Acervo 

(https://bibliotecas.ufms.br/planodeatualizacaodoacervo/).   

 

3 RISCOS NA BIBLIOTECA 

 

No ambiente da Biblioteca, assim como em ambientes comuns de trabalho, são passíveis de 

ocorrer riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, econômicos entre outros. 

Apresentamos a seguir medidas adotadas pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS para prevenir 

e/ou reduzir a ocorrência desses riscos. 

 

 3.1 Riscos Físicos 

 

A manutenção predial das Bibliotecas da UFMS é de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Administração e Infraestrutura (Proadi) da Instituição.  
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Junto à Diretoria de Bibliotecas, as medidas tomadas pela Proadi e suas diretorias visam 

prolongar a vida útil das instalações, a manutenção do acervo e promover a segurança de seus 

usuários. 

As medidas adotadas envolvem a manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica, 

hidráulica e sanitária, rede pluvial, questões relacionadas à alvenaria e pintura, entre outros, 

ocorrendo inspeção mensal das instalações e, quando necessário, no momento de relato de 

alguma ocorrência emergencial. 

   Em toda a UFMS a preocupação contra incêndios também é recorrente. Nas Bibliotecas os 

servidores são capacitados por setor responsável tornando-se brigadistas, ou seja, aptos a 

utilizarem equipamentos de combate ao incêndio, orientarem os usuários para manutenção da 

ordem, possível evacuação do prédio (dando atenção aos usuários com mobilidade reduzida, 

pessoas idosas e crianças) e contato com profissionais como bombeiros, seguranças e 

profissionais da saúde em caso de emergência.  

Os equipamentos de combate ao incêndio como extintores, mangueiras e sensores detectores 

de fumaça são inspecionados com frequência pela Proadi a fim de garantir a validade e 

manutenção dos mesmos. 

    Outras medidas adotadas envolvem o desligamento de equipamentos como computadores e 

impressoras ao final do expediente de cada Biblioteca, incluindo finais de semana. Os materiais 

bibliográficos e audiovisuais são alocados longe de instalações elétricas e canalizações e há 

orientação aos usuários quanto ao acúmulo de extensões para evitar sobrecarga e curto circuito 

nas tomadas. 

Há ainda a preocupação em manter o espaçamento entre as estantes de no mínimo 90 cm de 

acordo com a NBR9050:2015, a fim de garantir a movimentação de pessoas com mobilidade 

reduzida, cadeira de rodas e auxiliar a evacuação do prédio caso necessário. 

A prevenção contra inundações envolve a limpeza de calhas e bueiros próximos às Bibliotecas, 

mas em uma possível ocorrência observa-se a importância da secagem do material utilizando-se 

circuladores de ar e papéis absorventes, avaliando e dividindo em lotes os materiais afetados 

para priorização do restauro.  
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Em momentos de queda de energia, as Bibliotecas são munidas de luminárias de emergência, 

dispostas estrategicamente, direcionadas a escadas e saídas. 

O sistema de vigilância contra roubos, furtos e vandalismos envolve o setor de segurança da 

instituição que conta com câmeras de monitoramento, portão de segurança nas Bibliotecas e 

ronda 24 horas ao redor das mesmas. As Bibliotecas também não permitem a entrada de usuários 

portando bolsas, mochilas, sacolas e similares, oferecendo guarda-volumes para esta finalidade. 

 

3.2 Riscos Químicos 

 

A higienização das Bibliotecas ocorre diariamente, sendo contratada empresa terceirizada 

para esta atividade. São incluídos nesta higienização: cabines, mesas de estudo e mobiliários em 

geral, estantes, pisos, sanitários, entre outros. 

O acervo é higienizado ao menos uma vez ao ano com o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs (luvas, máscaras, jalecos etc). A limpeza é realizada retirando-se o material das 

estantes, mantendo sua ordem em local apropriado, aplicando no exterior dos materiais 

bibliográficos um pano de algodão umedecido em água e álcool etílico 70%. 

Para manutenção da higienização é proibido a entrada de alimentos e bebidas nas Bibliotecas, 

os materiais bibliográficos não são armazenados encostados em paredes para evitar bolor e as 

janelas, sempre que possível, são mantidas fechadas para evitar o acúmulo de poeiras. 

 

3.3 Riscos Biológicos 

 

Para prevenção e controle de pragas urbanas (baratas, ratos, escorpiões, traças, cupins, 

mosquitos etc) são realizadas dedetizações ao menos duas vezes ao ano. 

A fim de manter o acervo longe de fungos, todo material adquirido por licitação, doação e 

permuta é vistoriado pelas Bibliotecas da UFMS. 
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3.4 Riscos Ergonômicos 

 

As cabines e mesas de estudo possuem dimensões que proporcionam conforto ao usuário e 

aos portadores de deficiência. Aos servidores são oferecidas cadeiras e mesas adequadas ao 

trabalho e carrinhos adequados para transporte de materiais bibliográficos no momento da 

guarda nas estantes. 

 

3.5 Riscos Econômicos 

 

 A aquisição de materiais bibliográficos é cuidadosamente abordada pela Diretoria de 

Bibliotecas. As sugestões de aquisição podem ser feitas pelos professores, usuários e 

bibliotecários do Sistema de Bibliotecas UFMS, apreciadas pelos membros da Comissão de Apoio 

a Desenvolvimento de Coleções (Codec). 

A fim de atender principalmente aos Projetos Pedagógicos de Curso da Instituição e evitar 

prejuízos ao erário, a Secretaria de Desenvolvimento de Coleções orienta os professores e demais 

envolvidos nas sugestões de compras e acompanha o processo de aquisição que percorre 

diferentes instâncias na Universidade. 

O mesmo ocorre com a aquisição de assinaturas eletrônicas de materiais digitais que são 

minuciosamente avaliadas quanto à viabilidade financeira de aquisição, quanto ao atendimento 

às necessidades institucionais. 

 

4 ACERVO 

 
A constituição do acervo bibliográfico e audiovisual é orientada pelo Plano de Atualização do 

Acervo adotado pelas Bibliotecas do Sistema UFMS. 

O material adquirido visa atender, principalmente, aos Projetos Pedagógicos de Curso e às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. 

Para promoção e potencialização de uso do acervo são promovidas ações como exposições, 

divulgações do conteúdo em sites e mídias sociais institucionais, além de propiciar o uso de 
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ferramentas de acessibilidade como lupa, máquina e impressora braile em parceria com a 

Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas (SEAAF) da UFMS. 

O usuário pode realizar consultas ao acervo, empréstimos, renovações e devoluções por meio 

do software Pergamum utilizado pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS. Em momentos de queda 

de energia é garantido ao usuário o empréstimo e devolução de materiais por meio de 

procedimentos realizados manualmente. 

Os computadores alocados nas Bibliotecas também permitem o acesso ao Repositório 

Institucional onde há o depósito legal, gestão e a disseminação da produção intelectual da 

Universidade. É possível ainda, por meio dos computadores oferecidos, acessar o Portal de 

Periódicos da UFMS e da Capes, o Portal Minha Biblioteca, a Biblioteca Virtual Pearson somando 

mais de 20.000 livros digitais e os mais de 10.000 e-books de aquisição perpétua de todas as 

áreas do conhecimento. 

A Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic) da UFMS é responsável pela 

manutenção do acesso aos recursos digitais das Bibliotecas, garantindo também o acesso remoto 

dos mesmos pela rede Eduroam e Virtual Private Network (VPN). 
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5 RESUMO DOS PRINCIPAIS RISCOS 

 

Risco 1: Doenças posturais e lesões por esforços repetitivos 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Afastamentos dos servidores para tratamento de saúde. 

 Desfalque da equipe em atividades essenciais de 
atendimento ao usuário. 

 Desconforto dos usuários no momento do estudo na 
Biblioteca. 

Ação Preventiva  Aquisição de mobiliário adequado para desenvolvimento do 
trabalho dos servidores e estudo dos usuários.  

 Manutenção de ambientes ergonomicamente adequados, 
com equipamentos de proteção individual e rotação de 
atividades laborais. 

Ação de Contingência  Descarte de equipamentos inapropriados para o trabalho 
dos servidores e estudo dos usuários.  

 Adaptação emergencial da escala de trabalho, promovendo 
rotatividade de ações repetitivas que podem causar danos à 
saúde do servidor. 

 
 

Risco 2: Gases, vapores e substâncias químicas 

Probabilidade de ocorrer ( X ) baixo                (   ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Comprometimento da saúde de servidores e usuários. 

 Danos aos espaços de trabalho e estudo dos usuários. 

Ação Preventiva  Manutenção de equipamentos que armazenam gases, 
vapores e substâncias químicas.  

 Treinamento de servidores e usuários para conter situações 
de risco. 

 Proibição de uso de botijão de gás de cozinha dentro da 
Biblioteca. 

 Proibição da entrada com bolsas e mochilas no interior da 
biblioteca. 

Ação de Contingência  Isolamento das áreas afetadas com gases, vapores e 
substâncias químicas. 

 Encaminhamento dos envolvidos para o serviço médico de 
urgência sempre que houver indícios de risco à saúde (SAMU 
192). 
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Risco 3: Iluminação deficiente ou insuficiente 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Dano  Diminuição da segurança no prédio, possibilidade de 
aumento de furtos e delitos, depredações ao acervo. 

 Comprometimento da qualidade do trabalho de servidores e 
estudos dos usuários.   

Ação Preventiva  Manutenção predial regular/mensal da parte elétrica do 
prédio da Biblioteca. 

 Troca de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED mais 
resistentes e duradouras. 

 Instalação de lâmpadas de emergência sinalizando as saídas 
e instalação de lâmpadas em novos espaços do prédio. 

Ação de Contingência  Abertura de chamado ao setor responsável pela manutenção 
sinalizando a urgência. 

 Interdição de espaços pouco iluminados na Biblioteca. 

 Sinalização das ocorrências para o setor de segurança da 
instituição. 

 Encaminhamento dos os envolvidos ao serviço médico de 
urgência sempre que houver indícios de risco à saúde (SAMU 
192). 

 
 

Risco 4: Ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

Probabilidade de ocorrer ( X ) baixo                (   ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Comprometimento da saúde dos servidores e usuários. 

Ação Preventiva  Uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual no 
atendimento aos usuários e no manuseio do acervo 
bibliográfico. 

 Capacitação de servidores quanto ao uso correto dos EPIs. 

Ação de Contingência  Relato ao setor de engenharia do trabalho da instituição 
quanto a execução de serviços que exijam suporte técnico. 

 Afastar os servidores de atividades que incorrem em riscos à 
saúde dos mesmos. 
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Risco 5: Incêndios na Biblioteca 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                (  ) médio                 ( X ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Risco à saúde e à vida dos servidores e usuários. 

 Danos totais ou parciais do acervo. 

 Danos totais ou parciais do prédio. 

Ação Preventiva  Sinalização e correta utilização dos extintores. 

 Manutenção periódica de áreas com equipamentos de 
emergência (espaço de mangueiras e áreas dos extintores). 

 Exercícios de evacuação do prédio. 

 Capacitação de brigadistas na Biblioteca. 

 Proibição da entrada com bolsas e mochilas no interior da 
biblioteca. 

 Instalação de câmeras de segurança. 

Ação de Contingência  Acionamento do Corpo de Bombeiros (193) e a brigada de 
incêndio da unidade. 

 Encaminhamento dos envolvidos para o serviço médico de 
urgência sempre que houver indícios de risco à saúde (SAMU 
192). 

 
 

Risco 6: Urgências e Emergências Médicas 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo               (   ) médio                ( X ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Comprometimento da saúde dos servidores e usuários e dos 
serviços prestados pela Biblioteca. 

Ação Preventiva  Promoção de eventos com enfoque na prevenção de 
acidentes. 

 Verificação e combate de situações inadequadas que podem 
causar acidentes. 

 Publicidade dos contatos de emergência da Universidade e 
de órgão competentes (exemplo: SAMU 192). 

 Oferecer aos servidores e usuários cursos de primeiros 
socorros por meio dos setores competentes. 

Ação de Contingência  Acionamento do serviço médico de urgência sempre que 
houver indícios de risco à saúde (SAMU 192). 

 Busca por profissionais especialistas (médicos) presentes na 
Biblioteca no momento do ocorrido. 

 Execução das ações de primeiros socorros. 
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Risco 7: Ausência de limpeza diária predial 

Probabilidade de ocorrer ( X ) baixo                (   ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Proliferação de bactérias, fungos e poeiras que podem 
comprometer o acervo e a saúde dos servidores e usuários. 

 Deterioração predial. 

 Proliferação de pragas urbanas (baratas, escorpiões e 
outros), risco de contágio de doenças infecciosas. 

Ação Preventiva  Solicitação junto ao setor competente da contratação de 
empresa terceirizada para limpeza ou contratação de novos 
servidores para desempenhar esta função. 

Ação de Contingência  Redução de espaços de uso coletivo até que sejam 
novamente limpos e higienizados. 

 Promoção da conservação de ambientes pelos servidores e 
usuários. 

 Suspensão das atividades no prédio da Biblioteca conforme 
agravamento da situação. 

 
 

Risco 8: Falta de Energia Elétrica 

Probabilidade de ocorrer                     (   ) baixo               ( X ) médio                (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Desativação do portal de segurança e risco ao patrimônio. 

 Acesso interrompido aos livros digitais e ao Catálogo Online 
Pergamum. 

 Interrupção dos serviços como cadastro de usuário. 

Ação Preventiva  Instalação de gerador de energia para a Biblioteca e 
lâmpadas de emergência.  

 Sinalização refletiva. 

Ação de Contingência  Acionamento do setor responsável pela manutenção 
sinalizando a urgência no retorno da energia elétrica. 

 Encaminhamento dos usuários a locais com maior incidência 
de luz natural.  

 Uso de lanternas.  

 Fechamento da Biblioteca. 
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Risco 9: Interrupção no Acesso à Internet 

Probabilidade de ocorrer                    ( X ) baixo              (   ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Interrupção da oferta de produtos e serviços da Biblioteca.  

Ação Preventiva  Acionamento da Agência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da UFMS para manutenção periódica da rede. 

Ação de Contingência  Acionamento imediato do suporte da Agência de Tecnologia 
da Informação e Comunicação da UFMS. 

 
 

Risco 10: Ausência de recursos para manutenção do acervo bibliográfico 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Acervo desatualizado impactando o atendimento prestado 
aos cursos de graduação e pós-graduação e às atividades de 
pesquisa e extensão da Universidade. 

Ação Preventiva  Reserva orçamentária fixa a ser direcionada anualmente 
para atualização do acervo bibliográfico institucional. 

 Construção de Atas de Registro de Preço para atender os 
cursos durante todo o ano. 

Ação de Contingência  Captação de doações, que atendam aos critérios 
estabelecidos na Resolução nº 183 - CD/UFMS, de 20 de 
agosto de 2021, junto à projetos de pesquisa da própria 
Universidade. 

 Verificação de outras fontes doadoras que possam contribuir 
para a atualização do acervo (universidades, empresa e 
outros). 

 Utilização de mecanismos que permitem a compra com 
valores mais baixos como a modalidade Dispensa de 
Licitação. 

 
 

Risco 11: Furto de materiais do acervo bibliográfico 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Prejuízo ao acervo institucional e aos estudos dos usuários. 

Ação Preventiva  Campanhas de preservação do acervo. 

 Instalação de câmeras e dispositivos de segurança. 

Ação de Contingência  Acionamento do setor de segurança da instituição. 
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Risco 12: Dano e perda de materiais do acervo bibliográfico 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Dano ao acervo físico institucional e comprometimento do 
atendimento às necessidades dos usuários. 

Ação Preventiva  Campanhas de preservação do acervo. 

 Divulgação das normas de funcionamento do Sistema de 
Bibliotecas da UFMS. 

Ação de Contingência  Reposição do material perdido e/ou danificado. 

 

Risco 13: Ruídos excessivos durante o uso da Biblioteca 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Dano  Desconforto e dificuldade de concentração dos usuários. 

Ação Preventiva  Campanhas preventivas e placas de orientação. 

Ação de Contingência  Abordagem do usuário a fim de alertá-lo sobre o incômodo 
dos demais usuários. 

 

Risco 14: Calor excessivo na Biblioteca 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Deterioração do acervo bibliográfico. 

 Proliferação de pragas urbanas. 

 Desconforto aos usuários. 

Ação Preventiva  Manutenção periódica dos ares condicionados da Biblioteca. 

 Instalação de novos meios de entrada de ar na ausência de 
ares condicionados. 

Ação de Contingência  Acionamento do setor de manutenção da instituição. 

 Aquisição de equipamentos portáteis para controle climático 
na Biblioteca. 

 

Risco 15: Acessibilidade ao acervo comprometida 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Privação do estudo às pessoas com condições especiais. 

Ação Preventiva  Projeto institucional de adequação dos espaços da Biblioteca 
para atendimento às pessoas com condições especiais. 

 Manutenção periódica dos elevadores. 

Ação de Contingência  Auxílio de servidor da Biblioteca ao usuário com condições 
especiais.  

 Acionamento da Secretaria de Acessibilidade e Ações 
Afirmativas da UFMS para providências quanto ao ocorrido. 
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Risco 16: Evacuações emergenciais 

Probabilidade de ocorrer ( X ) baixo                (   ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Prejuízo dos estudos e serviços ofertados. 

 Pânico entre os usuários. 

Ação Preventiva  Sinalização dos espaços da Biblioteca.  

 Simulação de evacuação. 

Ação de Contingência  Manutenção da ordem e acompanhamento da saída de 
usuários. 

 Auxílio às pessoas com cuidados especiais. 

 Confirmação da evacuação total. 

 Acionamento do setor de segurança. 

 
 

Risco 17: Danos ocasionados pela chuva 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Risco ao acervo bibliográfico. 

 Interdição de locais de estudo e trabalho. 

Ação Preventiva  Projeto de restauração predial das áreas danificadas. 

 Limpeza periódica das calhas e bueiros. 

Ação de Contingência  Cobertura do acervo com lonas.  

 Retirada do acervo das áreas comprometidas com goteiras e 
infiltrações.  

 Encaminhar os usuários para local seguro e alto, em caso de 
enchentes. 

 
 

Risco 18: Interrupção no abastecimento de água 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Dano  Prejuízo ao atendimento e limpeza da Biblioteca. 

Ação Preventiva  Manutenção preventiva das caixas d’águas que abastecem a 
Biblioteca e instalação de bombas de água. 

Ação de Contingência  Fechamento de banheiros e utilização dos mesmos em 
prédios próximos à Biblioteca.  

 Utilização de bebedouros próximos à Biblioteca. 

 Fechamento da Biblioteca. 
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Risco 19: Alta inadimplência na devolução dos materiais 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Impossibilidade de acesso aos materiais físicos. 

 Prejuízo dos estudos dos usuários. 

Ação Preventiva  Campanhas de sensibilização.  

 Envio de alertas automáticos de vencimento do material e 
cobranças. 

Ação de Contingência  Efetivação de suspensão regulamentada pela Resolução nº 
183 - CD/UFMS, de 20 de agosto de 2021. 

 
 

Risco 20: Alocação inadequada do acervo bibliográfico 

Probabilidade de ocorrer (   ) baixo                ( X ) médio                 (   ) alto 

Impacto se ocorrer (   ) baixo                (   ) médio                 ( X ) alto 

Dano  Danos ao acervo institucional. 

Ação Preventiva  Ampliação de espaços para alocação de acervo.  

 Alocação do acervo em estantes adequadas e afastadas de 
paredes para evitar contaminação por consequências da 
umidade. 

 Alocação do acervo longe de instalações elétricas. 

Ação de Contingência  Remanejamento emergencial do acervo para locais 
adequados. 

 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Durante a pandemia da COVID-19, ações emergenciais foram adotadas pela Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul.  A Diretoria de Bibliotecas, junto à Pró-reitoria de Graduação, 

elaborou o Plano de Biossegurança para Atendimento ao Público das Bibliotecas da UFMS, com 

a finalidade principal a garantia da segurança de seus usuários e servidores em período de 

pandemia. O Plano pode ser acessado pelo site do Sistema de Bibliotecas da UFMS, 

https://bibliotecas.ufms.br/plano-de-biosseguranca/.  

O Plano de Contingência do Sistema de Bibliotecas é um documento que abrange e necessita 

da participação de diferentes setores da Universidade para sua concretização. 
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