
Biblioteca Metrô Neli Siqueira Digital 

• Dora Ivana Assem Di Giacomo Silva: bibliotecária, formada pela FESPSP, foi supervisora da biblioteca da Companhia 

do Metropolitano de São Paulo até set/2017, onde realizou a gestão, planejamento e assistência relativos às 

atividades biblioteconômicas. Sua atuação profissional compreende atividades em centro de documentação, arquivo 

administrativo, microfilmagem e biblioteca.  - doradigiacomo64@gmail.com 

• Juliana Venancio de Oliveira: mestranda da ECA/USP na área de gestão da informação, graduada em Ciências da 

Informação e da Documentação pela FFLCRP/USP com MBA em Gestão de Unidades de Informação. Analista na 

biblioteca da Companhia do Metropolitano de São Paulo, já atuou em arquivo administrativo e biblioteca 

especializada. Atualmente trabalha com a gestão de conteúdos digitais. – julianavenancio@metrosp.com.br 

• Atendimento: Rua Augusta, 1626 - Consolação, São Paulo – SP.   

Segunda a sexta, das 08h30 às 17h00 (exceto feriados e pontes). 
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Biblioteca Metro Neli Siqueira Digital 

• Disponibilização online do catálogo do acervo 

• Repositório digital da memória institucional de 
autoria e responsabilidade de conteúdo do Metrô-SP  

• Acesso ao cidadão às informações sobre atividades e 
gestão de empresas públicas 

– Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/2011 

– Decreto Estadual 58.052/2012 

• Estímulo à construção e expansão do conhecimento 
por possibilitar a apropriação da informação 
disponível no acervo da empresa 



Biblioteca Metrô Neli Siqueira 
• Fundação em 1972 

• Missão: reunir, tratar, guardar e preservar a memória bibliográfica e histórica da 

empresa e  promover o acesso, a disseminação e a utilização da informação como 

suporte às atividades das áreas técnicas do Metrô.  

• Instalações:  acervo aberto, sala de leitura e sala multimídia 

• Acervo: 150.000 itens  

– Memória institucional: 5.500 títulos (relatórios de atividades, monografias, 

manuais, publicações seriadas)  

– Acervo histórico: mais de 110.000 itens (iconográficos, textuais, audiovisuais, 

sonoros, tridimensionais)   

• Serviços: 

– Comutação bibliográfica 

– Aquisição e empréstimo de publicações e filiação a entidades para empregados 

– Cessão de uso de imagens para uso educacional 



Etapas do projeto 
• Início primeiro semestre 2013 

• Áreas envolvidas: biblioteca, tecnologia, serviços, Prima Informática 

• Atividades: 
– Digitalização de 600.000 páginas 
– Espaço dedicado em servidor (16 Tb) 

• 5.500 títulos 
• 70.000 ampliações fotográficas 
• 10.000 diapositivos 
• 1.000 horas de filmes 
• 500 aquarelas 
• 800 cartazes 

– Associação de mídias em lotes 

– Integração das interfaces de consulta 

– Reformulação da marca Biblioteca 

– Publicação na intranet (dez/2016) 

– Publicação no site do Metrô e Portal da Transparência 



Portal Biblioteca Metro Neli Siqueira 

• Interface web de comunicação da biblioteca 
com o usuário 

• Estrutura tipo blog em plataforma Joomla de 
CMS 

• Versões em inglês e espanhol 

• Ferramenta virtual de mediação entre o 
cidadão e a memória institucional 

 
























