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XXIII REUNIÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS 
INTEGRADAS DA MARINHA

CF (T) Leniza
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021.
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APRESENTAÇÕES PESSOAIS
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Quais as competências da Biblioteca da Marinha?

a) A Gerência e Coordenação da Rede BIM;

b) Prestar assessoria e suporte às solicitações diárias, por telefone e/ou correio eletrônico às OM 

participantes da Rede BIM;

c) Controlar e avaliar, com base nas normas e padrões estabelecidos, o uso do Sistema Pergamum 

pelas OM participantes da Rede;

d) Assegurar o uso correto dos padrões e procedimentos técnicos aprovados pela Rede;

e) Realizar anualmente um encontro com os encarregados e auxiliares das bibliotecas integrantes;

f) Informar, no decorrer de todo o ano, por correio eletrônico, as correções a serem executadas e 

os procedimentos a serem implementados por todas as bibliotecas; 

g) Fomentar o aprimoramento dos profissionais da Rede BIM, divulgando eventos da área, e 

realizando treinamentos e reuniões técnicas; e

h) Realizar Visitas Técnicas.



  

Evento em comemoração ao 
Dia do Bibliotecário (ONLINE):
 
Biblioteconomia para 
concursos – O Dia do 
Bibliotecário foi celebrado pela 
DPHDM com palestra online 
sobre o mercado de trabalho na 
área, com mais uma edição do 
evento  “Biblioteconomia para 
concursos”, com a presença da 
bibliotecária do IPHAN e 
professora do curso Estratégia 
Concursos, Ana Patrícia.

Atividades desenvolvidas em 2021



  

Atividades da Rede BIM  (ONLINE): 

Bate-papo com o autor – Iniciativa de 
fomento à leitura na área de história 
marítima e naval, em maio aconteceu 
mais uma edição do “Bate-papo”, desta 
vez sobre o livro Marinha do Brasil: uma 
síntese histórica. . O Contra-Almirante 
(RM1) Guilherme apresentou o livro e 
respondeu a perguntas feitas pelo 
público em geral, interessados nos 
concursos promovidos pela MB e sobre 
o livro que é bibliografia do Proleitura.

Atividades desenvolvidas em 2021



  

Atividades de divulgação do 
acervo (ONLINE): 

Live – “A Biblioteca da Marinha e o 
estudo das suas marcas de 
proveniência”, no canal do Youtube 
“Caçadora de Ex-Libris”, criado e 
administrado pela bibliotecária Mary 
Komatsu, tem como intuito divulgar, 
colaborar e compartilhar esse universo 
de pequenas obras de arte que estão em 
bibliotecas, museus e colecionadores de 
arte. Foram discutidos os estudos e os 
procedimentos de registro das marcas de 
proveniência bibliográfica adotados na 
Biblioteca da Marinha, como uma forma 
de divulgar o acervo de obras raras, 
assim como a importância desse trabalho 
que está revelando informações e 
preciosidades sobre a origem e formação 
do acervo da Biblioteca.

Atividades desenvolvidas em 2021



  

Digitalização de mapas para a 
comemoração dos 200 anos da 
Independência do Brasil

A digitalização de mais de 180 imagens de mapas 
e atlas dos séculos XVI, XVIII e XIX faz parte de 
um programa de atividades para as comemorações 
dos 200 anos da independência do Brasil, que 
contempla a exposição intitulada “O Atlântico Sul 
na Construção do Brasil Independente” e um 
catálogo com as obras digitalizadas, com previsão 
de publicação em 2022.

Entre as obras digitalizadas estão mapas 
manuscritos raros que representam o território 
Brasileiro, como a coleção de cartas aquareladas 
da região amazônica e obras da Sociedade Real 
Marítima Militar e Geográfica. Também foi 
digitalizado o Atlas Theatrum Orbis Terrarum de 
Abraham Ortelius de 1571, primeiro atlas impresso 
no mundo, com apenas quatro exemplares 
existentes.

Atividades desenvolvidas em 2021



  

Exposição “O Atlântico Sul na 
construção do Brasil 
Independente” 

As obras digitalizadas em alta definição 
possibilitaram a exposição intitulada “O 
Atlântico Sul na construção do Brasil 
Independente”, inaugurada dia 09 de novembro. 

A exposição exibe, pela primeira vez ao público, 
as diversas cartas e atlas que compõem o 
valioso e singular acervo da Biblioteca da 
Marinha, com o objetivo de alcançar os curiosos 
sobre o tema, especialistas e estudiosos da 
cartografia.

A iniciativa contribui para a difusão e avanço 
nas pesquisas e conhecimentos sobre a 
temática, bem como sobre o rico acervo da 
Marinha. 

Atividades desenvolvidas em 2021



Parceria entre a DPHDM e Wikipédia Brasil (ONLINE)

Em continuidade à parceria entre a DPHDM e 
Wikipédia Brasil, com o objetivo de promover a 
capacitação de wikipedistas para criarem e 
melhorarem verbetes relacionados à Marinha do 
Brasil.

As imagens disponibilizadas pela Marinha do Brasil 
no Flickr, sítio de hospedagem de imagens na 
Internet, sob coordenação do Centro de 
Comunicação Social da Marinha (CCSM), que 
disponibilizou cerca de 2.900 arquivos. Atualmente, 
são mais de 500 artigos ilustrados usando as 
imagens carregadas, em 21 idiomas da Wikipédia, 
com cerca de 2 milhões de visualizações dessas 
imagens por mês.

Melhoria dos verbetes: Almirante Tamandaré; 
Marinha do Brasil; Amazônia Azul; e Almirante 
Barroso; Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB); e da Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF).

Atividades desenvolvidas em 2021



  

A Biblioteca Volante reiniciou suas 
atividades em agosto de 2021, na “Semana 
da Leitura Profissional” do Batalhão Naval, 
seguindo todos os protocolos de prevenção 
no combate à Covid-19. Realizou mais de 
277 empréstimos e 523 consultas nas 
visitas às 38 Organizações Militares (OM) 
que participam dessa iniciativa.

A Biblioteca Volante é um dos serviços de 
extensão da Biblioteca da Marinha (BM), 
em que uma biblioteca é adaptada em um 
micro-ônibus e oferece literatura recreativa 
e informativa aos militares e servidores 
civis lotados nas OM do município do Rio 
de Janeiro e arredores, com o objetivo de 
reduzir as distâncias entre a biblioteca e 
seus leitores.

Atividades desenvolvidas pela 
Biblioteca Volante em 2021



  

As Bibliotecas Rotativas atendem aos navios em 
comissão, sendo um serviço de extensão da 
Biblioteca da Marinha, que transporta os livros aos 
leitores. 

Em 2021 foram emprestados mais de 3.736 livros, 
para os seguintes navios em comissão:  
NAM Atlântico; NapOc Ary Rongel; 
FConstituição; Funião; e NAPAOC Amazonas.

Bibliotecas Rotativas em 2021



  

 - Treinamentos para incentivar a 
utilização dos livros digitais;
- Webinar Portal de Periódicos; e
- Reuniões Técnicas da Rede BIM. 

Atividades desenvolvidas em 2021
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PANORAMA DA

1ºTen (T) Jéssica Nascimento
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021.
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MISSÃO
Integrar todas as bibliotecas da Rede a fim de 

facilitar o acesso aos seus acervos, empreender 
economicidade de recursos humanos e 

materiais e desenvolver a melhoria contínua 
dos serviços informacionais voltados para as 
necessidades da Marinha e em benefício da 

sociedade.

VALORES
A qualidade das informações, o atendimento 

das necessidades do usuários e a troca de 
experiências para disseminar conhecimentos.

VISÃO
A Rede BIM será moderna e com informações 

consistentes, abarcando todas as áreas de 
conhecimento, com ênfase naquelas relacionadas 
às atribuições da Marinha determinadas em sua 

missão.
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Sobre a Rede BIM

● Rede colaborativa, gerenciada pela Biblioteca da Marinha, em 
funcionamento desde 2004;

● Criada com o intuito de padronizar os dados bibliográficos de suas 
bibliotecas e disponibilizá-los por meio de uma consulta única aos usuários; 

● Composta pelas bibliotecas das Organizações Militares (OM), especializadas 
nos assuntos de interesse de cada OM; e

● Utiliza o Sistema Pergamum, desenvolvido pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), para gerenciar os acervos, impressos e 
digitais, de todas as bibliotecas da Rede.
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Quais as vantagens oferecidas pela Rede BIM?

● Consultoria técnica pela gerência da Rede;

● Consulta única com maior rapidez em pesquisas, por meio da utilização 
do Sistema Pergamum;

● Canal direto com a gestão do Sistema Pergamum, a PUC-PR, para 
solucionar possíveis inconsistências e erros;

● Eficiência no atendimento aos usuários, com acesso ao catálogo de toda 
Rede;

● Padronização no processamento técnico; 

● Otimização das atividades de aquisição, permuta e doação;

● Redução dos custos ao utilizar um sistema único para o catálogo 
coletivo;
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● Catalogação compartilhada;

● Empréstimo entre as bibliotecas da MB e bibliotecas parceiras;

● Desenvolvimento conjunto das bibliotecas e fortalecimento das parcerias 
internas;

● Apresentação das boas práticas da Biblioteconomia, incremento dos 
acervos e serviços prestados;

● Capacitação contínua dos bibliotecários e auxiliares de biblioteca;

● Vantagens nas negociações com fornecedores comuns; e

● Disponibilização de cursos e treinamentos em instituições parceiras.

Quais as vantagens oferecidas pela Rede BIM?
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➢ OCM: periódicos, monografias e espaço físico;
➢ EN: avaliação de acondicionamento do acervo;
➢ CTMSP: avaliação do acervo e de serviços e produtos 

oferecidos;
➢ Extinção, aprimoramento e criação de bibliotecas; e 

muito mais.

Solicite a VISITEC da equipe da BM por MSG à DPHDM

Visitas Técnicas
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Rede BIM em números

Alcance em 7 distritos 
navais

Atualmente conta com 

42 bibliotecas da MB

+ ESG e HFA 
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Rede BIM em números

Relatórios gerados dia 
08NOV2021

Total de usuários novos em 
2021 e total de usuários ativos

Relatório 36

Total de empréstimos 
em 2021

Relatório 30
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Consultas ao Pergamum

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 10001 20001 30001 40001 50001 60001 70001 80001 90001

37764

43268

44903

54717

44732

62857

79927

79227

49606

46687

2020 2021
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Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 201 401 601 801 1001 1201 1401

752

1030

900

772

916

815

765

615

229

512

2020 2021

Empréstimos da Rede
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Acesso aos Livros Digitais

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501

228

154

132

148

160

365

248

150

62

131

2020 2021
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Quais são as competências das bibliotecas da 
Rede BIM?

a) Participar dos treinamentos e encontros anuais (e extraordinários), sempre que 
convocados;

b) Instruir e treinar os militares que estarão em contato direto com o público para 
auxiliarem o usuário na recuperação da informação de forma rápida e precisa;

c) Dispensar especial atenção para com a segurança do local, das instalações e do acervo;

d) Gerenciar os recursos necessários para a inclusão de dados bibliográficos no sistema;

e) Incluir os dados dos usuários e acervos nos sistemas utilizados na Rede; atividade esta 
que deverá ser realizada por um profissional com formação universitária em 
Biblioteconomia ou profissional capacitado nos cursos e treinamentos previstos pela 
Rede BIM; 

f) Utilizar o Sistema Pergamum para todas as atividades da biblioteca, como na geração 
de relatórios e estatísticas; e

g) Divulgar os serviços e produtos oferecidos à Rede BIM, como o Repositório 
Institucional e o Portal de Periódicos da Marinha.
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SGM 502 - 1ª Edição

Capítulo 1 – Rede de 
Bibliotecas Integradas da 
Marinha (Rede BIM)

Capítulo 2 – Repositório 
Institucional da Produção 
Científica da Marinha (RI-
MB)

Capítulo 3 – Portal de 
Periódicos da Marinha do 
Brasil (PP-MB)

Capítulo 4 – Produção 
editorial 

Anexos 
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SGM 502 - 1ª Edição

ANEXOS

ANEXO A - Modelo de Recibo de Empréstimo entre 
Bibliotecas
ANEXO B – Termo de Compromisso
ANEXO C – Formulário de Cadastro de Usuários na Rede 
BIM
ANEXO D – Modelo de Recibo de Doação
ANEXO E – Formulário de Visita Técnica
ANEXO F – Termo de Autorização para Publicação 
Eletrônica no Repositório Institucional da Produção 
Científica da Marinha (RI-MB)
ANEXO G – Formulário de Solicitação de Ingresso no PP-
MB
ANEXO H – Termo de Autorização de Uso da Obra
ANEXO I – Termo de Abertura de Apoio Editorial
ANEXO J – Contrato de Prestação de Serviço de 
Editoração 
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Programa de Leitura Profissional do Setor de Pessoal 
(PROLEITURA)

 
O PROLEITURA-Pessoal é um Programa de incentivo à leitura profissional e ao 

acúmulo de conhecimento, de caráter obrigatório.

 
A quem se destina?

PROLEITURA-Pessoal para o Corpo Discente: destinado ao Corpo Discente dos 
Cursos de Formação de Oficiais e Praças das instituições de ensino da Marinha do 

Brasil (MB) e ao Corpo Discente das Escolas de Aprendizes-Marinheiros, no âmbito 
do Novo Itinerário Formativo (NIF); e

PROLEITURA-Pessoal para Oficiais: destinado aos Oficiais da cadeia de comando 
da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM).

 
Qual a atribuição da Rede BIM?

Realizar o cadastro dos usuários e possibilitar o acesso às fontes bibliográficas 
indicadas.
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Manuais de apoio à Rede BIM
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Manuais de apoio à Rede BIM
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Manuais de apoio à Rede BIM



  

AMRJ/ETAM
CAAML
CASOP
CEFAN
CIAA
CIAN
CIABA
CIAGA
CIAMA
CIAMPA
CIANB
CIASC
CIAW
CN

Doações à Rede BIM

CTMSP
DHN/CIAARA
EAMCE
EAMES
EAMPE
EAMSC
EGN
EN
ESG
HNMD
IEAPM
IPQM

Algumas bibliotecas contempladas:



  

Empréstimo entre Bibliotecas

 
Serviço que possibilita o empréstimo de materiais bibliográficos 

existentes em outras instituições de ensino ou pesquisa, com as quais a 
Rede BIM possui parceria.

Quais são essas instituições parceiras?

As instituições que poderão obter empréstimo de materiais bibliográficos são 
as Bibliotecas Integrantes da Rede de Bibliotecas da Marinha – Rede BIM, 

Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (REBIMD), bibliotecas de 
entidades públicas, privadas e sem fins lucrativos. 

Ressalta-se que o empréstimo entre bibliotecas só será possível caso a obra 
possa ser emprestada pela Biblioteca cooperante. Da mesma forma, os prazos 
para o empréstimo, renovação e reserva serão estabelecidos de acordo com as 

normas da biblioteca possuidora da obra.
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)

www.marinha.mil.br/bibliotecadamarinha
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)

Livros vendidos pela Editora SDM
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Minha Biblioteca e os Livros Digitais

● A base de dados Minha Biblioteca, de 
livros digitais, foi assinada em 2014.

● Possui mais de 11 mil títulos técnicos, 
acadêmicos e científicos, divididos em 7 
catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, 
Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e 
Artes & Letras, que atendem à 
bibliografia de mais de 400 cursos de 
graduação.

● Como acessar?

O acesso deverá ser solicitado à 
Biblioteca da Marinha por meio do 
preenchimento do formulário de 
cadastro da Rede BIM, na página da 
biblioteca, na intranet da DPHDM.
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Acesso aos Livros Digitais

http://www.dphdm.mb/dphdm/departamentos/biblioteca-da-marinha

*Termo de Compromisso de Uso de Bases de Dados
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Acesso aos Livros Digitais
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Treinamentos online dos Livros Digitais
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Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/



• Portal que reúne periódicos da Marinha atinentes aos temas de Segurança, 
Defesa Naval, História, Ciência, Tecnologia e Inovação.

• Desenvolvido na plataforma Open Journal Systems (OJS);

• Hospedado no Centro de Dados da Marinha do Brasil (CTIM), no 
domínio: 

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/

Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

O que é?



Reunir, em um único ambiente digital, os periódicos científicos, culturais e de divulgação produzidos pelas 
OM da MB. 

    Objetivos específicos:
● Normatizar os procedimentos para criação, funcionamento, estrutura, manutenção e qualificação do PP-
MB;

● Promover ambiente digital seguro aos periódicos da MB;

● Fomentar o controle bibliográfico dos periódicos e a preservação da memória científica da MB em 
documento digital;

● Gerar economicidade de recursos com manutenção de páginas e servidores que hospedam o conteúdo das  
revistas produzidas pela MB;

● Facilitar a editoração, gestão, manutenção e preservação dos periódicos, visando seu fortalecimento, 
desenvolvimento e qualificação; e

● Prover treinamento e assessoria técnica no uso da plataforma OJS.

Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Objetivo geral:
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Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do 
Brasil (RI-MB)

https://www.marinha.mil.br/dphdm/producao-cientifica-mb
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Encerramento em 
SET21 do Treinamento 

EAD do Sistema 
Pergamum
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Retorno dos Treinamentos Presenciais 2022

X X

X

XX

X
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Para 2022
● Comemoração alusiva ao Dia do Bibliotecário;
● Bate-papo com o Autor (2);
● Exposição temporária “O Atlântico Sul na construção do Brasil 

Independente”;
● Projeto “Criança que lê”;
● Implantação de Metabuscador;
● Criação do Portal de Eventos da MB;
● Série de treinamentos presenciais do Sistema Pergamum, do RI-MB e do PP-

MB; e
● II Seminário sobre Periódicos Científicos, Bibliotecas Digitais e Repositório 

Institucional da Marinha do Brasil (II SEPRIM).
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DÚVIDAS? 

SUGESTÕES?
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Obrigada!

Contato:

1ºTen (T) JÉSSICA NASCIMENTO

Encarregada da Divisão de Gerência e Coordenação da Rede BIM

Encarregada da Divisão de Processamento Técnico

Encarregada da Divisão de Repositório Institucional

E-mail: jessica.nascimento@marinha.mil.br 

(21) 2516-0265 / RETELMA: 8110-7989

mailto:jessica.nascimento@marinha.mil.br
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