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Investimento :R$ 4,1 milhões
Modernização de bibliotecas públicas, por meio
de dois editais para municípios integrantes do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB):

1. CHAMAMENTO PARA
MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
2. PROJETO AGENDA CIDADÃ

• Os editais estão disponíveis no site:

www.cultura.sp.gov.br
• Os municípios podem inscrever suas bibliotecas
nos dois chamamentos
• Os editais se destinam exclusivamente às
bibliotecas públicas municipais: só serão
comtempladas comunitárias se estiverem
vinculadas à Prefeitura Municipal.
• As bibliotecas devem obrigatoriamente estar em
funcionamento e ter suas informações
atualizadas junto ao SisEB por meio do
Questionário Anual de Atualização de
Informações sobre as Bibliotecas.

Chamamento para
Modernização das
Bibliotecas Públicas

O que é?
• Seleção de 27 projetos de modernização de
bibliotecas públicas municipais integrantes do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas – SisEB,
provenientes de municípios das diversas regiões
do Estado para celebração de convênios com a
Secretaria de Estado da Cultura.
• Total dos Recursos: R$ 3,5 milhões para atender
a totalidade dos projetos, da seguinte maneira:





04
05
08
10

projetos
projetos
projetos
projetos

com
com
com
com

valor
valor
valor
valor

de
de
de
de

R$
R$
R$
R$

300.000,00 cada;
200.000,00 cada;
100.000,00 cada;
50.000,00 cada.

Objetivos
Selecionar propostas voltadas à modernização das bibliotecas
públicas municipais, visando o fortalecimento e alinhamento com as
novas práticas empreendidas nestes equipamentos culturais.
“A biblioteca pública moderna se concebe atualmente como um
projeto de formação de cidadãos, fomentando a relação cotidiana
das pessoas e das comunidades com a leitura, a escrita e o
aprendizado permanente e a vida da comunidade, bases
fundamentais sem as quais a democracia e o respeito não são
possíveis. A biblioteca pública tem o objetivo de trabalhar em três
frentes para favorecer o desenvolvimento social e humano: a
leitura, a informação e a cultura. Deve, também, estar a serviço
da criatividade e da inovação e oferecer seus recursos para que
isso seja possível.”

SANTA MARÍA, Gloria María Rodríguez. As bibliotecas públicas que queremos
[Notas de biblioteca 6], 2013.

Propostas
As propostas podem ser para:
• Instalação de GIBITECAS visando difundir a leitura entre
crianças e jovens;
• BEBETECAS: projetos destinados ao letramento infantil;
• Área para atender idosos e/ou pessoas com deficiência;
• Criação e/ou aprimoramento da área infantil da biblioteca;
• Criação de serviços de acesso à internet para a
comunidade;
• Implementação de projetos de extensão (caixas estantes,
bibliotecas móveis/itinerantes, entre outros);
• Atualização do acervo da biblioteca com livros e outros
materiais;
• Melhoria na ambiência da biblioteca;
• Aquisição de equipamentos para digitalização de coleções;
• Sistemas de segurança de acervos.

Atenção! Não podem ser apresentadas propostas que:
• Contenham obras e/ou reformas de espaços;
• Contenham assinaturas de jornais e/ou revistas.;
• Incluam a contratação de serviços de terceiros (pessoas
física ou jurídica).

Os recursos deverão ser destinados à
aquisição de bens.
•

Se o projeto apresentado contiver serviços e/ou obras, as
despesas deverão correr por conta das Prefeituras
Municipas: não poderão ser utilizados os recursos do
repasse do convênio.

Contrapartidas

• As bibliotecas deverão conter equipe em número
suficiente para realizar o atendimento do serviço
proposto com horários que atendam a demanda.
• As bibliotecas deverão possuir acessibilidade
arquitetônica nos seus espaços (rampas,
corrimãos, elevadores, banheiros adaptados,
entre outros itens) visando atender pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Prazos
Inscrições

10 de março a 17 de
abril de 2014

Análise das propostas

22 de abril a 16 de maio de
2014

Divulgação dos
resultados

19 de maio de 2014

Envio da documentação
complementar

20 a 23 de maio de 2014

Prazo para execução do
projeto

18 meses após a
assinatura do convênio

Inscrições

Formulário de Inscrição (Anexo I)
Apresentação do Projeto (Anexo II)

•
•

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por via postal
Lembrando que os editais, incluindo seus anexos, estão
disponíveis no site: www.cultura.sp.gov.br

Formulário de Inscrição (Anexo I)
• É um formulário com informações sobre o
funcionamento da biblioteca pública municipal
• As informações do formulário serão cruzadas com os
dados existentes na plataforma de dados do SisEB
(www.bibliotecaspaulistas.sp.gov.br), obtidos por
meio do Questionário Anual de Atualização de
Informações sobre as Bibliotecas
• Caso o projeto proposto aconteça nas diversas
bibliotecas públicas do município, as informações
constantes do Formulário deverão se referir à
biblioteca sede do Sistema Municipal

Apresentação do Projeto (Anexo II)
Apresentação
Escrever uma síntese do projeto (texto resumido).
Escolha um título para o projeto. Descreva como surgiu
a idéia de realizá-lo, sua importância, número de
pessoas envolvidas para realizá-lo, público alvo e
período de realização.
Objetivos
O que se pretende conseguir e alcançar com o projeto.
Devem expor os resultados que se pretendem atingir,
os produtos finais a serem elaborados, benefícios da
ação proposta. Um projeto pode ter mais que um
objetivo. Geralmente um objetivo geral e outros
específicos. Os objetivos devem iniciar com um verbo,
ser claros e sucintos.

Justificativa
Por que se realiza o projeto, quais as circunstâncias
que favorecem sua execução, quais contribuições para
o desenvolvimento cultural do público a que se destina
ou da localidade/região em que se insere.
Descrição do Projeto
Informações detalhadas sobre o projeto: quem
participará onde e quando acontecerá, formato,
duração, entre outros.
Público alvo
Para quem se destina o projeto. É para crianças,
jovens, adultos, idosos, pessoa com deficiência?
Mencione quantas pessoas poderão ser alcançadas.

Cronograma de execução
Distribua as ações no tempo. Descreva ao longo dos
18 meses (prazo máximo) as atividades que serão
realizadas visando a implantação completa do projeto.
Divulgação do projeto junto ao público alvo
Detalhamento das formas e meios de divulgação junto
ao público. Como será feita a divulgação, o que será
utilizado (cartazes, rede social, folhetos, rádio, entre
outros).
Orçamento detalhado
Detalhamento das despesas relativas ao projeto. O
valor total deve ser escolhido dentre as faixas de
recursos descritas no edital (Item 1 - Do objeto).
Informações adicionais
Material ilustrativo e/ou informativo para complementar o
projeto.

Critérios de seleção
Serão considerados os seguintes aspectos para a classificação
das propostas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ter sido a biblioteca criada em lei municipal;
Horário de atendimento da biblioteca à comunidade;
Possuir profissionais bibliotecários, educadores, mediadores de
leitura, entre outros correlatos à área, como integrantes do
corpo técnico da biblioteca;
Participação dos profissionais da biblioteca nas atividades de
capacitação promovidas pelo SisEB;
Possuir alguma dotação orçamentária para compra de acervo
e/ou manutenção da biblioteca;
Possuir serviços estruturados para segmentos de usuários
(crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência);
Originalidade e diversidade da proposta para dinamização da
biblioteca;
Abrangência das atividades propostas;
Distribuição geográfica das prefeituras proponentes de modo a
contemplar as diversas áreas do Estado.

Projeto
Agenda Cidadã

O que é?
• O projeto consiste em dotar 35 bibliotecas com
conjuntos de 05 microcomputadores cada,
visando oferecer um serviço especializado de
acesso a informações que contribua com a
qualidade de vida da comunidade.
• O recurso para viabilizar esse projeto (R$
600.000,00) é proveniente de emenda
parlamentar do Deputado Federal Walter Ihoshi.
• A operacionalização será por meio da assinatura
do termo de doação.

• A “Agenda Cidadã” será desenvolvida em ambiente
digital e deverá conter as informações que o município
dispõe para atender os problemas daqueles que
frequentam a biblioteca, além de outras fontes, de
nível regional e/ou federal, como por exemplo, quais
as condições para participar do “Programa Renda
Cidadã” do Governo do Estado de São Paulo, para o
“Bolsa Família”, entre outros.
• A “Agenda Cidadã” seguirá a mesma metodologia já
empreendida na Biblioteca de São Paulo (BSP), que
vem fazendo um atendimento específico a
determinados grupos de usuários, levantando os
problemas do cotidiano de seus frequentadores,
identificando dificuldades de obtenção de informações,
buscando dar os insumos para que as pessoas possam
ter mais autonomia e conhecimento.

• Serão desenhados produtos para estarem disponíveis
nos microcomputadores, de modo que, quando o
usuário acessar o equipamento as informações
estejam “rodando” nas telas.
• Também produziremos textos para as páginas web das
bibliotecas, além dos produtos específicos de acordo
com a realidade dos municípios.
• As bibliotecas públicas que queremos para o Estado de
São Paulo são espaços de integração, que
desenvolvem serviços conjuntamente com a
comunidade. A “Agenda Cidadã” será estruturada para
que a biblioteca possa ter um serviço contínuo que
verdadeiramente possa transformar a realidade das
pessoas e auxiliar no fortalecimento das comunidades
onde estão inseridas.

Objetivos
São objetivos do projeto:
• Ampliar os serviços prestados pelas bibliotecas
públicas à comunidade;
• Integrar a biblioteca pública com sua comunidade;
• Garantir acesso gratuito à internet aos usuários;
• Capacitar os profissionais das bibliotecas para
construir os produtos da “Agenda Cidadã”.

Contrapartidas
•
•
•

•

•

As bibliotecas deverão conectar os equipamentos para acesso
à internet (serviço deve ser provido pela Prefeitura Municipal);
As bibliotecas deverão conter equipe em número suficiente
para realizar o atendimento da “Agenda Cidadã”;
A equipe deverá participar de treinamento a ser oferecido
pela Unidade de Bibliotecas e Leitura que acontecerá na cidade
de São Paulo, em data a ser informada oportunamente. O
treinamento terá duração de 08 horas. As despesas de
deslocamento, estadia se necessário e alimentação estarão a
cargo das Prefeituras Municipais;
A biblioteca deve se comprometer a manter o serviço em
operação e enviar relatório com dados de utilização no final de
cada ano;
As bibliotecas deverão possuir acessibilidade arquitetônica nos
seus espaços (rampas, corrimãos, elevadores, banheiros
adaptados, entre outros itens) visando atender pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Prazos
São os mesmos do Chamamento para Modernização.
A única diferença é o prazo de execução:
Inscrições
Análise das inscrições

10 de março a 17 de abril
de 2014
22 de abril a 16 de maio de
2014

Divulgação dos resultados 19 de maio de 2014
Envio da documentação
complementar
Prazo para execução do
projeto

20 a 23 de maio de 2014
Início em junho de 2014 sem
prazo para encerramento.

Inscrições

• As bibliotecas públicas do município deverão
estar com seus dados atualizados, ou seja:
devem ter respondido o Questionário Anual de
Atualização de Informações sobre as Bibliotecas –
Dados de 2013

• As inscrições poderão ser feitas pessoalmente
ou por via postal
• Lembrando que os editais, incluindo seus
anexos, estão disponíveis no site:
www.cultura.sp.gov.br

Inscrições

• Ficha de Inscrição – “Projeto Agenda Cidadã”
(Anexo I)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome do Município:
Nome da Biblioteca:
Endereço:

Contatos

Telefones: ()
Emails:

Anexo I
Responda as seguintes questões:
1) Por que a Biblioteca deseja participar do Projeto Agenda Cidadã?
2) Há no Município atendimento pelo CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CREAS (Centro
de Referência Especializado de Assistência Social), ou outro serviço de
assistência social? Em caso afirmativo, indique o(s) nome(s) do(s)
assistente(s) social(is) responsável(is) pelo atendimento. Com os
respectivos contatos (telefones, emails).
3) Em caso de seleção do Município para o “Projeto Agenda Cidadã”, qual
profissional será designado para participar do treinamento? Indicar
nome e contatos (telefones e emails).
•
•
•

Critérios de seleção
Serão considerados os seguintes aspectos para a classificação
das inscrições:
• Ter sido a biblioteca criada em lei municipal;
• Horário de atendimento da biblioteca à comunidade;
• Possuir profissionais bibliotecários, educadores, mediadores
de leitura, entre outros correlatos à área, como integrantes
do corpo técnico da biblioteca;
• Participação dos profissionais da biblioteca nas atividades
de capacitação promovidas pelo SisEB;
• Possuir alguma dotação orçamentária para compra de
acervo e/ou manutenção da biblioteca;
• Possuir serviços estruturados para segmentos de usuários
(crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência);
• Distribuição geográfica das prefeituras proponentes de
modo a contemplar as diversas áreas do Estado.

Dúvidas

Dúvidas e esclarecimentos
Para mais informações sobre como participar ou
dúvidas sobre a elaboração dos projetos, entre em
contato com a Unidade de Bibliotecas e Leitura

bibliotecaseleitura@sp.gov.br
(11)2627-8233/8069/8156

Obrigada pela atenção!

