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HISTÓRICO DA BIBLIOTECA
IVAN DA MOTA DANTAS

C

riada em 1978, a Biblioteca da
Funenseg tinha como públicoalvo os funcionários dos
Centros de Pesquisa e Estatística,
unidades
internas
existentes
naquela época. Com a extinção
desses centros, em 1980, passou
a ampliar o seu atendimento para
aqueles que compunham a entidade
como um todo, deslocando-se
fisicamente para instalações mais
adequadas e mais próximas às
salas de aula.

Bibioteca Ivan da Mota Dantas - RJ

A partir de 1993, iniciou-se a informatização da Biblioteca da Funenseg,
tendo como produto final o Catálogo de Publicações impresso e
Boletins Bibliográficos periódicos.
Em 1997, a Biblioteca disponibilizou seu Catálogo de Publicações na
Internet, facilitando a consulta remota e pesquisas virtuais, sendo
pioneira nessa atividade de informações especializadas em seguros
na web.
Em 2002, a Biblioteca recebeu o nome Ivan da Mota Dantas, em
homenagem a um profissional e estudioso, que sempre esteve ligado
às atividades do mercado de seguro, falecido em dezembro de 2001.
Em dezembro de 2005, a Funenseg recebeu autorização para ministrar
o Curso de Graduação em Administração. Para fazer cumprir às
exigências do Mec, foram implementadas ações que modificariam o
perfil da Biblioteca apresentado até aquela data.
Em 2005, autorizou o Curso de Graduação em Administração com
Linha de Formação em Seguros e Previdência, em 4 anos. Com o
funcionamento autorizado através de portaria do MEC, publicado em
23/5/2005.
Em 2006, foi elaborado um Planejamento estratégico, que tinha como
meta principal a reestruturação da Biblioteca, que resultou na aquisição
de um novo Sistema de Automação e Gerenciamento de Bibliotecas
Sysbibli. O programa trouxe melhorias significativas ao processo de
atualização e ampliação demandado pelas Bibliotecas universitárias.
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Em 2007, foi disponibilizado para a Biblioteca, software automatizado,
BNWEB, via web.
Após uma mudança estrutural, realizada em 2008, hoje a Biblioteca
conta com amplas e modernas instalações, diversos serviços aos
usuários e um acervo ainda maior. Tudo isso faz da Ivan da Mota Dantas
a Biblioteca mais completa da área de seguros e temas correlatos.
Em 2010, o curso foi reconhecido através de portaria de 18/10/2010,
avaliado no Enade com nota 5. A Renovação do Reconhecimento se
deu através de portaria publicada no DOU, em 19/12/2013.
Em 2015, foi autorizado o Curso Superior Tecnológico de Gestão
em Seguros - 2 anos. Autorizado por portaria publicada no DOU de
01/06/2015.
Em 2019, teve reconhecimento do curso de Tecnólogo em Gestão de
Seguros, através de portaria publicada no DOU, em 04/06/2019.
Em 2019, foi autorizado o Curso Superior Tecnológico de Gestão
em Seguros em EAD, de acordo com portaria publicada no DOU, em
03/05/2019.

HISTÓRICO DA BIBLIOTECA
DE SÃO PAULO
A Biblioteca de São Paulo foi criada,
em 2008, para receber a Comissão
do MEC. A visita ocorreu em 24 e
25 de abril de 2008, resultou na
autorização para ministrar o Curso
de graduação em Administração.
Para fazer cumprir as exigências do
MEC, foram implementadas várias
ações.
No mesmo ano, foi adquirido
um Sistema de Automação e
Gerenciamento de Bibliotecas Sysbibli, duplicado da Biblioteca Central
Ivan da Mota Dantas, a qual gerencia todas as atividades da Biblioteca
Paulista. O programa visa melhoria no processo contínuo do seu
trabalho técnico, exigidos numa Biblioteca universitária.
Bibioteca de São Paulo - SP
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Em 2009, foi autorizado o Curso de Graduação em Administração com
Linha de Formação em Seguros e Previdência - 4 anos. Autorização
e credenciamento obtidos através de portaria publicada no DOU, em
30/1/2009. Reconhecimento do Curso por portaria publicada no DOU,
em 26/1/2015, avaliado no Enade com nota 4.
Em 2011, a Biblioteca mudou de endereço, deslocando-se fisicamente
para instalações mais adequadas. Adquiriu mais computadores com
acesso à internet. Ampliou seu acervo.
Em 2013, o Curso foi recredenciado pelo MEC.
Em agosto de 2014, o curso foi reconhecido pelo MEC com conceito 5.
Em abril de 2016, a Biblioteca se mudou para o prédio da Rua Augusta,
em São Paulo, com instalações mais amplas, ganhou novos espaços,
mais computadores, ampliou seu acervo.
Em 2018, foi autorizado pela Comissão do MEC, o Curso de Tecnólogo
em Gestão de Seguros, na cidade de São Paulo, através de portaria
publicada no DOU, em 15/02/2019.

OBJETIVOS DA BIBLIOTECA
• Manter a função educadora que a biblioteca tem;
• Contribuir para a democratização do acesso à informação
de seguros no Brasil;
• Selecionar, organizar, recuperar e disseminar toda a
literatura sobre seguros e assuntos correlatos produzidos
no Brasil e exterior;
• Atender ao corpo docente, discente, técnico e
administrativo da Escola Nacional de Seguros, podendo
ainda ser utilizada pela comunidade em geral, para
consulta;
• Apoiar às atividades de ensino, pesquisa e extensão,
fornecendo informações aos usuários;
• Manter coleções atualizadas e em expansão;
• Fomentar discussões, trocar ideias e colaborar de forma
decisiva para a organização do conhecimento na área de
administração, seguros e assuntos correlatos.
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INSTALAÇÕES
• Sala de estudos em grupo;
• Mesas para estudos individuais;
• Acervo (Estantes);
• Computadores com acesso à internet;
• Sala de Preparo/Catalogação/Classificação e atendimento aos
pedidos de empréstimos;
• Sala climatizada.

ACERVO

As Bibliotecas possuem aproximadamente 45.000 mil registros em seu
Catálogo distribuídos dentre livros, folhetos, material didático, artigos
de periódicos, dissertações, teses, papers, CD-ROMS, monografias.

ATENDIMENTO

Atendimento ao público em geral, tanto aos corpos docente e discente
da ENS, bem como funcionários, pesquisadores e outros.

SERVIÇOS
EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
O atendimento será mediante carta da instituição com assinatura da
Bibliotecária com CRB.
EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
O empréstimo é limitado aos professores, alunos e funcionários.
RESERVA PARA EMPRÉSTIMO
Pedido de reserva de livros para empréstimo, obedecendo-se às
normas das Bibliotecas.
INTERCÂMBIO DE PUBLICAÇÕES ENTRE
BIBLIOTECAS CONGÊNERES.
TREINAMENTO DE USUÁRIOS
Capacitar os usuários na utilização das Bibliotecas, bem como na
orientação às pesquisas e consultas ao catálogo de publicações.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Serviço limitado ao acervo das Bibliotecas.
COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Cadastro da Biblioteca no Programa de Comutação Bibliográfica do
IBICT – COMUT.
COMPUTADORES COM ACESSO À INTERNET
CATÁLOGO DA BIBLIOTECA DISPONÍVEL NA INTERNET
www.ens.edu.br / Escola / Biblioteca

CONSULTAS

As Bibliotecas funcionam de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h.

ENDEREÇOS

BIBLIOTECA IVAN DA MOTA DANTAS
Rua Senador Dantas, 74 – 4ª andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
20031-205

CATÁLOGO VIRTUAL

ens.edu.br/Escola /Biblioteca
e-mail: biblioteca@ens.edu.br
Telefones: (21) 3380-1093 / 1094 / 1096
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BIBLIOTECA DE SÃO PAULO
Rua Augusta, 1600 – 3º andar
Consolação – São Paulo – SP
01304-001
e-mail: bibliotecasp@ens.edu.br
Telefones: (11) 2739-1055 / 1056

ens.edu.br
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