
Referência

Em Pauta

Ano XVIII, n.31, outubro de 2007

Nova proposta para a UEFS
p. 02

O Cinema na UEFS
p. 03

Ampl iado o acervo para
portadores de deficiência visual

p. 03

Novas aquisições para o acervo.
p. 03 BC Notícias

Projeto
Usuário Nota 10

Projeto “Cuida de Mim”

“Um país se faz com homens e livros”. Esta célebre
expressão de Monteiro Lobato deve nortear todos os
parâmetros estruturais de qualquer país, mas para tanto, é
preciso que além de existirem “homens” e “livros” exista
também uma interação positiva entre estes dois
elementos, que deve ser uma das metas da Educação,
através do incentivo à leitura e da valorização de bons
livros. É necessário fazer da leitura uma prática diária, é
pura ilusão acharmos que um país ou pessoa se
desenvolva sem ter no seu cotidiano o contato com a
informação através do suporte da leitura e da escrita: o
livro. Contudo, vivemos em uma sociedade onde as
desigualdades sociais não permitem que as famílias
tenham como prática a compra de livros, devido o alto
custo dos mesmos. É neste contexto que percebemos a
importância das bibliotecas, pólo de cultura e
entretenimento, onde encontramos todos os tipos de
informação, disponibilizados de diversas maneiras.
A leitura deve ser vista como um instrumento de libertação,
pois “o homem só pode ser livre se for informado”.
Pensemos no livro como socializador, despertando idéias,
estimulando questionamentos, causando uma ebulição
em nossos pensamentos. É a partir dessa reflexão que a
Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) comemora a
Semana do Livro e da Biblioteca, mostrando para toda a
comunidade interna e externa que a leitura é
imprescindível, que o livro deve ser preservado e que a
biblioteca deve ser freqüentada. Através de atividades
artístico-culturais queremos evidenciar o livro e o usuário,
como instrumentos importantes para se manter a
Biblioteca Viva.
Viva o Leitor! Viva a Biblioteca! Viva o livro!

Leitor - Biblioteca - Livro
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Nova proposta para a UEFSNova proposta para a UEFS

A U n i v e r s i d a d e
Estadual de Feira de
Santana está em fase
de mudança, em busca
d e e x c e l ê n c i a
acadêmica, na Gestão
do Reitor José Carlos
Barreto de Santana e
d o V i c e - r e i t o r
Washington deAlmeida

Moura, que tomaram posse em 15 de maio de 2007. O
Reitor José Carlos defende a Universidade pública,
gratuita, autônoma, democrática e socialmente
referenciada, afirmando em seu pronunciamento, que
as conquistas serão alcançadas pela superação do
desafio de posicionar a Instituição como propulsora do
desenvolvimento sócio-econômico e cultural da região
e do Estado.
O Sistema de Bibliotecas tem compromisso com a
proposta dessa Gestão, sendo gerenciado de forma
transparente e participativa, através do diálogo e
parcerias que promovam a interação e a valorização da
comunidade universitária.
O SISBI-UEFS visa disponibilizar serviços e recursos
informacionais de qualidade para subsidiar o ensino, a
pesquisa e a extensão, tendo como objetivo
fundamental a satisfação do usuário.

Realizado o I Encontro Interativo

do SISBI-UEFS
A Diretoria do Sistema de
Bibliotecas da UEFS em
parceria com a Assessoria
T é c n i c a d e R e c u r s o s
Humanos, promoveu o I
Enconto Interat ivo dos
Funcionários do Sistema de
Bibliotecas da UEFS.
O encontro que reuniu todos os colaboradores do
SISBI teve como objetivo enfatizar a construção de
um ambiente de cooperação, integração e
convivência profissional prazerosa.
Na oportunidade, foi apresentada a proposta de
trabalho da nova gestão, bem como as metas e ações

a serem implantadas no SISBI.
E s t i v e r a m p r e s e n t e s n o
encontro, o Reitor José Carlos
Barreto de Santana, o Pró-reitor
de Administração Rossine
Cerqueira Cruz e a equipe da
Assessoria Técnica de Recursos
Humanos.

Realizado o I Encontro Interativo

do SISBI-UEFS

O desafio e a mudança são as marcas deste
número do BC INFORMA. Atualmente estamos
na Direção do Sistema Integrado de Bibliotecas
(SISBI) da Universidade Estadual de Feira de
S a n t a n a ( U E F S ) , a s s u m i n d o a
responsabilidade desta publicação. Entretanto,
a nossa linha editorial mantém a preocupação
em disseminar a informação e divulgar as
atividades desenvolvidas pelo SISBI. O desafio
ao qual nos referimos é redigirmos matérias
relevantes e com qualidade e fazermos a
diagramação e impressão em tempo hábil.
Inicialmente, agradecemos o empenho das
colegas responsáveis pelos números
anteriores, que lutaram para tornar o BC
INFORMA um periódico de grande relevância
para a d ivu lgação do SISBI -UEFS.
Reconhecemos também o esforço de todos
aqueles que contribuíram para produção desta
publicação.
A nossa perspectiva é levar aos nossos leitores
as informações necessárias para que eles
percebam o papel da Biblioteca como
instrumento de interação entre o usuário e o
conhecimento.

BIBLIOTECA CENTRAL JULIETA CARTEADO
Av. Universitária, s/n - Campus Universitário
CEP: 44.031-460 - Feira de Santana-BA
TEL: (75)3224-8003/8004
Home Page: http://bibuefs.uefs.br/
E-mail: bcuefs@uefs.br
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BC Notícias

BC Cultura

O Cinema na UEFS
O cinema foi uma invenção da Segunda metade do século XIX. O cinematógrapho:
a sala escura, o ruído da ”fita” passando pelo projetor, quadro a quadro... a emoção
à flor da pele... Nem parece que o cinema já tem mais de 100 anos! Ganhou o
status de 7ªArte e atravessou o século XX conquistando multidões, mesmo depois
do vídeo cassete, da Internet, do DVD e dos processos de produção digital.
Neste começo de século XXI, o cinema continua campeão de bilheteria, uma
verdadeira paixão mundial. O cinema também encontrou seu lugar na UEFS. Há
três anos, uma jovem professora do Departamento de Saúde, cinéfila apaixonada,
resolveu iniciar um projeto de cinema na Biblioteca Central Julieta Carteado. Uma
pequena sala de exibição gentilmente cedida pela Biblioteca, um aparelho de TV e

um aparelho de vídeo cassete. Assim nasceu o Projeto Imagens - Cinema na UEFS que apresenta a produção
fílmica de Feira de Santana e da região, o cinema baiano, o cinema nacional e, também, o cinema estrangeiro,
proporcionando entretenimento, aprendizado crítico e estético através daArte a centenas de pessoas.
Três anos depois, o Projeto Imagens realizou seu primeiro grande evento de cinema: Feira Mostra Filmes -
“Cultura, Memória e Cidadania” pensado numa perspectiva local e regional. O evento ocorreu entre os dias 16 e 20
de outubro, com oficinas, exibições e debates, em diversos espaços dentro e fora do campus da UEFS, com
participação gratuita.
Três anos pode parecer muito pouco tempo para medir um sonho, mas tempo é uma questão relativa quando se
fala em cinema.

Nadia Virgínia
Profª DCHF

Membro do NUC/UEFS e do Projeto Imagens

No período de 15 de maio a 22 de outubro de 2007 o
Sistema de Bibliotecas adquiriu,

2.460 títulos de livros, sendo 8.182
exemplares e mais 126 materiais adicionais. Nas
doações, contamos com a colaboração de instituições
como: Fundação Biblioteca Nacional, Ministério da
Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Cultura,
CNPq, Fundação Dorina Nowill, dentre outras.

O acervo também foi enriquecido através de
publicações recebidas da Fundação Pedro Calmon -
Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia. A
coleção de 271 exemplares de
autores baianos, além de cartões postais de
personalidades da Bahia.
Vale a pena conferir as novas aquisições

Publicações de autores baianos

através de compra e
doação,

contém 70 títulos

Novas aquisições para

o acervo
Ampliado o acervo para portadores

de deficiência visual

A Biblioteca Central Julieta Carteado recebeu da
Fundação Dorina Nowill alguns livros sonoros que,
além de serem destinados a portadores de deficiên-
cia visual, principalmente aos que não tiveram a
oportunidade de aprender o Braille, podem ser uma
opção para as pessoas com pouco tempo para
leitura, visto que, dirigindo, fazendo trabalhos
domésticos ou mesmo fazendo uma caminhada se
pode ouvir um romance ou um livro didático.
Recebemos, também, da mesma Fundação uma
doação de material em Braille, sendo que os livros
estão à disposição do Grupo de Estudo e Pesquisa
em Educação Especial.
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O DSI (Serviço de Disseminação
Seletiva da Informação) já está on line e
funcionando a todo vapor , com ele você
recebe pelo seu e-mail os títulos das
novas publicações na área de seu
interesse. Para utilizar esse serviço
basta que o usuário entre na página da
Bibl ioteca/Sistema Pergamum e
cadastre as áreas que lhe interessam.
Para maiores informações, procure a
Seção de Referência.

A Biblioteca Central Julieta
Carteado promoveu no dia 12
de junho de 2007 um treina-
mento do COMUT, que foi
ministrado por instrutoras do
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e
Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT): Ideliza
Amélia de Araújo (Monitora-

mento Operacional do COMUT) e Shirley Lopes dos Santos
(Busca Monitorada do COMUT). Foram capacitados os colabo-
radores do Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual
de Feira de Santana (SISBI-UEFS) e representantes de
Instituições de Ensino Superior da Bahia. O treinamento visou
aprimorar o uso das ferramentas de acesso à informação,
disponibilizando o Programa para as unidades de informação
baianas.
O COMUT é um Programa de Comutação Bibliográfica manti-
do pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do IBICT e
da FINEP e pelo Ministério da Educação, através da CAPES e
SESU. Esse programa tem como finalidade disponibilizar para
seus usuários o acesso a documentos técnicos/científicos,
nacionais ou estrangeiros pertencentes às bibliotecas do país
e do exterior. Na Biblioteca Central Julieta Carteado, esse
serviço está disponível no Setor de COMUT; para utilizá-lo,
basta que o interessado traga a referência correta do material
que necessita e informe seus dados pessoais. Por esse
serviço, cobra-se uma taxa de R$2,20 (dois reais e vinte
centavos) para cada 5 (cinco) páginas do material a ser adquiri-
do.
Dentre os documentos que podem ser solicitados, temos:
artigos de revistas técnico-científicas, teses e dissertações,
anais de congressos, relatórios técnicos e parte de documen-
tos, quando autorizado pela Lei de DireitosAutorais
Querendo mais informações, procure o Setor de COMUT, na
Biblioteca Central, ou entre em contato através do e-mail
comut@uefs.br ou pelo telefone 3224-8272.

Biblioteca Central em parceria

com o IBICT

Sinalização colorida

A BCJC está implantando um sistema de
sinalização colorida nas etiquetas dos
livros. Inicialmente, estão sendo
colocadas etiquetas vermelhas que
correspondem aos livros de consulta
local, os quais poderão ser retirados nos
finais de semana pelo empréstimo
especial.

Os funcionários da BCJC paticiparam, no
mês de agosto, do treinamento da nova
versão do Sistema PERGAMUM,
objetivando melhoria na qualidade dos
serviços.

A Biblioteca Setorial Monsenhor Renato
Galvão possui em seu acervo uma rica
coleção de jornais antigos, bastante
procurados por pesquisadores. Devido à
preocupação com a conservação do
acervo, está sendo feita a digitalização
desses jornais e os mesmos estão sendo
disponibilizados em CD Rom para
consulta local.

A BCJC , com a finalidade de conhecer
melhor as necessidades e avaliar o grau
de satisfação de seus usuários quanto ao
atendimento, ao acervo e aos serviços
oferecidos, pretende fazer um Estudo do
Usuário através da aplicação de
questionário. Fique atento ao período de
aplicação, pois é importante que todos
participem, a sua opinião é fundamental
para nós.

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia

A UEFS promoveu no mês de
outubro a IV Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia e o Sistema de
Bibliotecas não podia ficar de fora
desse importante evento.
A Biblioteca Central Julieta
Carteado recebeu durante toda a
semana alunos para a visita
orientada às seções da Biblioteca e
para assistirem a uma sessão de
filme. Aconteceram também atividades no Observatório Antares e
no Campus de Lençóis. Na oportunidade os estudantes receberam
marcadores de páginas com dicas para conservação do livro.
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