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Biblioteca Central faz Campanha

para Preservação do Acervo

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) investiu, em
2008, cerca de R$ 500 mil reais na aquisição de livros para o
Sistema Integrado de Bibliotecas (SISBI), visando atender à
crescente demanda dos cursos de graduação e de pós-graduação.
Entretanto, essa ação positiva de ampliação do acervo se confronta
com o furto e a mutilação de livros e periódicos, ocorrências
constantes na Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC). Mesmo
com o sistema eletrônico de segurança, a BCJC não consegue
evitar a saída indevida de exemplares e a mutilação de livros,
revistas e jornais. Desaparecem, frequentemente, capítulos inteiros
de livros, artigos e editais publicados em periódicos.
Além do vandalismo, o acervo da BCJC, patrimônio público, está
sujeito a atos que evidenciam a falta de cuidado, por parte dos
usuários, e que comprometem a conservação do material, tais
como: manuseio do livro com as mãos sujas e o descaso diante da
chuva; danos à encadernação; grifo nos textos; dobra de páginas;
colocação de objetos entre as páginas; e constante reprodução de
livros, o que causa o desgaste da publicação.
No intuito de conscientizar o usuário, o SISBI deu início a uma
Campanha de Preservação e Conservação do Acervo, através da
exposição de materiais danificados, no Hall da Biblioteca Central,
durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca ( de 23 a 29 de
outubro de 2008). Para tanto, propõe uma parceria com toda a
comunidade universitária no sentido de fortalecer esta luta, tão
necessária e urgente.

“A leitura é uma prática social que, para ser efetivada,
depende de determinadas condições objetivas,
presente na sociedade como um todo”.

Ezequiel Theodoro da Silva
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O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS foi parceiro do
Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal
da Bahia na promoção do seminário “Avaliação da
Biblioteca Universitária Brasileira”. Este evento foi realizado
no período de 29 de setembro a 1º de outubro de 2008, e
teve como objetivo promover e divulgar o aperfeiçoamento
de uma proposta de avaliação das bibliotecas universitárias,
a partir de uma ampla discussão, em âmbito nacional, entre
as IES públicas, com a participação de representantes do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), órgão responsável pela avaliação
dos cursos de educação superior, ligado ao Ministério da
Educação (MEC).
O documento definitivo, baseado na realidade atual, servirá
de instrumento para o planejamento e gestão da Biblioteca
Universitária Brasileira, visando a avaliação do seu
desempenho. Portanto, as bibliotecas universitárias farão
uma auto-avaliação, buscando a qualificação e contribuindo
para o ensino, a pesquisa e a extensão.

Participação do SISBI-UEFS no
Seminário Avaliação da Biblioteca

Universitária Brasileira

O Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS, em
parceria com a Assessoria
Técnica de Recursos Humanos
(ATRH), realizou, no dia 10 de
outubro, deste ano, o

.
Foi oferecido aos participantes

um Mini-curso com a Profa.
Cidineide Gerônimo Ribeiro da
Silva, entitulado “Relações
interpessoais no trabalho: um
novo jeito de ser e de viver
melhor”. O encontro teve como
o b j e t i v o p r o m o v e r a
integração dos funcionários
das nove bibliotecas do
sistema, despertando, nos
participantes, o interesse em fazer parte da equipe, tendo em

vista a qualidade do trabalho, a
partir de um ambiente agradável,
cooperativo e respeitoso. Na
oportunidade, a equipe do SISBI
fez uma merecida homenagem à
funcionária Valdelice Moreira
Pereira que se aposentou no ano
corrente.

II
Encon t ro In te ra t i vo dos
Funcionários do SISBI-UEFS

A proposta desta publicação é veicular informação sobre as
ações do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-
UEFS) que garantem os serviços prestados à comunidade
acadêmica. Neste número temos a oportunidade de
disseminar a Campanha de Preservação e Conservação do
Acervo, realizada pelo Sistema Integrado de Bibliotecas
(SISBI), que tem como objetivo conscientizar o usuário quanto
à importância do livro e da biblioteca. Neste sentido, realiza-se
uma exposição de materiais danificados, mostrando que a
biblioteca, infelizmente, ainda está vulnerável ao vandalismo,
caracterizado por furto e mutilação do seu acervo, o que
compromete o patrimônio da Universidade Estadual de Feira
de Santana.
Outra ação desenvolvida pelo SISBI, e divulgada neste
número, é a Campanha de Doação de Livros e Revistas
Infantis que visa mobilizar a comunidade universitária para a
arrecadação de publicações infantis que serão oferecidas às
bibliotecas comunitárias.
Este instrumento também traz uma grande novidade: o tão
esperado acesso remoto ao Portal de Periódicos CAPES e à
base de dados JSTOR, oferecido pela UEFS, que contribuirá
para o crescimento da pesquisa na Instituição. Outra boa
notícia é a disponibilização dos trabalhos dos programas de
pós-graduação da UEFS na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD).
Por fim, com a realização de atividades diversas e o
oferecimento de serviços de qualidade, visamos satisfazer as
necessidades dos nossos usuários e contribuir para o
desenvolvimento da sociedade.
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Faculdade Arquidiocesana - 01/2007

BC Notícias

BC Extensão

UEFS oferece Acesso Remoto

ao Portal da Capes e à base

JSTOR

O Projeto Imagens: Cinema na UEFS, no seu
quarto ano de existência, promove de 9 a 12 de
dezembro a II Feira Mostra Filmes. O tema
desta edição é comemorativo: Os 60 anos da
promulgação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. “Iguais na Diferença” é o
slogan que move a Mostra e, com ele,
esperamos chamar a atenção sobre a
importância de avançarmos na compreensão
de que a diversidade humana é uma riqueza
que deve nos ensinar valores como a
solidariedade, o respeito e o direito à qualidade
de vida para todos. A proposta da mostra
continua a de oportunizar à comunidade
universitária e feirense o acesso a produções
audiovisuais de alta qualidade que não chegam
aos circuitos comerciais. A programação
completa será divulgada conforme o
cronograma da Mostra. Maiores informações
feiramostrafilmes@gmail.com

Feira Mostra Filmes

Com esse slogan, a Biblioteca Central
Julieta Carteado lança a Campanha de
Doação de Livros e Revistas Infantis, que
tem como objetivo mobilizar toda a
comunidade acadêmica na arrecadação
de material bibliográfico destinado ao
público infantil, para ser oferecido às
bibliotecas comunitárias que atendem
crianças carentes.Acampanha teve início
no mês de setembro e, mesmo no período
de recesso da Universidade, já se
conseguiu arrecadar uma quantidade

considerável de material. Mesmo assim, pretendemos continuar a
campanha até o final de outubro, para que possamos atingir um
público maior de doadores. A distribuição do material arrecadado
acontecerá em novembro, como uma das ações em comemoração à
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca,(de 23 a 29/10), e como
uma forma de prestar uma contribuição social à comunidade
feirense.
Confira os postos de arrecadação: BCJC, UNDEC, PROEX, CEB,
SINTEST, ADUFS, Assessoria de Recursos Humanos, Assessoria
de Relações Institucionais, Setor de Transporte, Departamento de
Educação, CUCA, Biblioteca Setorial Monteiro Lobato e
ObservatórioAntares.
Participe! Venha ser, também, um doador!

A Leitura faz Crescer!

Contribua para que uma criança

cresça lendo.

O acesso ao Portal de Periódicos da Capes e à base
JSTOR (assinatura), por razões contratuais, sempre foi
restrito à rede UEFS; mas, agora, com a disponibilização
do serviço VPN (Virtual Private Network ou rede virtual
privada) pela Assessoria de Informática, alguns usuários
poderão acessá-los de suas casas. Esse serviço, a
princípio, será oferecido aos professores, funcionários,

bolsistas e voluntários de iniciação científica cadastrados
na PPPG. Para ter acesso ao serviço, o usuário deverá
solicitar, pessoalmente, à Biblioteca Central a ativação de
uma conta VPN, tendo também que assinar um termo de
uso. A configuração VPN no Windows XP está disponível
através da home page da UEFS.

mestrandos e doutorandos dos programas da UEFS,

Ampliação do Acervo
No período de janeiro a setembro de 2008, o Sistema
Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual de
Feira de Santana (SISBI-UEFS) adquiriu, através de
compra, cerca de 1.083 títulos de livros, perfazendo o
total de 2.849 exemplares; adquiriu, através de doação,
3.192 títulos de livros, totalizando 6.295 exemplares;
adquiriu, entre doação e compra, 284 exemplares de
materiais adicionais; efetivou 05 assinaturas de
periódicos, além das aquisições de periódicos através de
doações advindas de várias instituições, nacionais e
estrangeiras, e dos títulos disponibi l izados,
gratuitamente, no Portal da Capes.
Vale ressaltar, dentre todas as doações recebidas, a
doação do Prof. Dr. José Cretella Neto, experiente
profissional da USP, na área de Direito, com ênfase em
Direito Internacional. A incorporação destas obras ao
acervo servirá de complemento ao ensino de graduação
e pós-graduação na área de Ciências Sociais.
Destacamos, também, a doação feita pela

de mais de cem fitas de vídeo de clássicos do
cinema, a exemplo do filme Perdidos no Espaço. A
coleção é uma viagem à cinematografia mundial. Confira.

Locadora do
Feira X
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Novidades do Sistema

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

A UEFS disponibiliza sua produção
na Biblioteca Digital de Teses e

Dissertações - BDTD

Referência
em Pauta

O XV Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (SNBU) acontecerá de 10 a 14 de
novembro de 2008, em São Paulo, com o tema:

: novos desafios
para a biblioteca universitária. O evento contará
com a participação de sete profissionais do SISBI-
UEFS, sendo que quatro delas (Isabel Cristina
Santana, Maria do Carmo Ferreira, Rejane Maria
Rosa Ribeiro e Ana Martha Sampaio)
apresentarão trabalhos.

Inovação e Empreendedorismo

A BCJC está fazendo a catalogação, na
fonte, de defendidas nos
programas de pós-graduação da UEFS. Para ter
acesso ao serviço, é necessário levar material
contendo a folha de rosto, resumo, palavras-chave
e número de páginas à biblioteca.

dissertações e teses

TOP LIVROS

10 livros mais emprestados

Um curso de cálculo.

Cálculo: .
Fundamentos

de física

Princípios de bioquímica

Fundamentos de física.
Decifrando a terra.

Tratado de histologia em cores.

Biologia molecular da célula.

Cálculo A: .

Álgebra linear

Confira os no primeiro
semestre de 2008:
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. 5.
ed.
ANTON, Howard. um novo horizonte 6. ed.
HALLIDAY, David: RESNICK, Robert.

. 4. ed.
LEHNINGER, Albert L; NELSON, David 1; COX,
Michael M. . 2. ed.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl.

6. Ed.
TEIXEIRA, Wilson. 2000
GARTNER, Leslie P.
3. ed.
ALBERTS, Bruce. 3.
ed.
FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss.

funções, limite, derivação, integração 5.
ed.
BOLDRINI, José Luiz. . 3. Ed.

Já está disponível, na página da BCJC, o link para
baixar o Download de acesso à Base de Dados

. Esta base é disponibilizada no
Portal da Capes mas, para consultá-la, é preciso
instalar o programa que viabiliza seu acesso.

Scifinder Scholar

A Biblioteca Central Julieta Carteado inicia o segundo semestre de 2008
trazendo para os nossos usuários a nova versão do

, a qual possibilita a pesquisa ao banco de dados do acervo
SISBI-UEFS com maior abrangência na visualização dos dados.Os
funcionários do SISBI participaram do treinamento da nova versão para
melhor atender às solicitações dos usuários.
Entre as novidades da nova versão você irá observar que: no índice

, o usuário tem as seguintes opções:

(Multimeios, Novas Aquisições, Periódicos, e Publicações
on-line); na encontram-se as opções: que
possibilita a busca por título, assunto, autor ou livre; e , que dá
acesso à busca por título, assunto, autor, série, editora, CDU, ISBN e
outros; no âmbito da pesquisa, o usuário cadastrado no sistema poderá
salvar sua consulta. Para isso, o mesmo terá que “entrar” no sistema
(com a matrícula e senha) e, ao clicar na opção salva
sua pesquisa, não sendo necessário repetí-la posteriormente. Para
visualizar a sua seleção, clique em ao lado da opção Histórico.
São várias formas de pesquisa e facilidades que o usuário encontra
disponível nesta nova versão, exemplificamos apenas alguns itens.
Explore as novas opções do Sistema Pergamum e, precisando de
orientação, procure a Seção de Referência.

Sistema
Pergamum

Pesquisa Geral, Pesquisa Avançada, Autoridades e Outras
Pesquisas

Pesquisa Geral, Palavra,
Índice

Adicionar à Cesta,

Cesta

Selecione outras Pesquisas

A Universidade Estadual de Feira de Santana
disponibiliza para a comunidade acadêmica a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD), mantida pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, que
engloba as teses e dissertações defendidas pelos
Programas de Pós-Graduação da UEFS, com
objetivo de dar acesso às produções intelectuais
da Instituição. Nesta primeira fase, temos
cadastradas 5 Teses e 49 Dissertações.

Para inserir as teses e dissertações na BDTD a Biblioteca Central recebe a
produção em arquivo digital, com a autorização do autor, ficando a Biblioteca
responsável pela proteção do mesmo. A disponibilidade de trabalhos
acadêmicos/científicos em Bibliotecas Digitais beneficia os pesquisadores,
considerando a facilidade de acesso.
A pesquisa pode ser feita através do autor, título, palavra chave, orientador ou
área de concentração. A base BDTD pode ser acessada através do link:
<http://tede.uefs.br/tedesimplificado/tde_busca/index.php>.

O Sistema Integrado de Bibliotecas da
Universidade Estadual de Feira de Santana
(SISBI-UEFS) firmou parceria com a Editora Abril
visando implantar o Projeto Revisteca na
Biblioteca Setorial Centro de Educação Básica,
garantindo um reforço no acervo desta biblioteca
com a doação trimestral, durante um ano, dos
principais títulos distribuidos pela editora. Esta
iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura,
estimulando a capacidade imaginativa propiciada
pelas leituras diversas.

“Trabalhos disponíveis on-line são mais citados do
que os não disponíveis” .

Steve Lawrence


