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Informativo do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS

A Biblioteca Central Julieta Carteado, da Universidade Estadual de
Feira de Santana, uma Unidade Organizacional de referência entre
as Bibliotecas Universitárias, foi criada em 1976 e, hoje, possui oito
Bibliotecas Setoriais, que formam o Sistema Integrado de
Bibliotecas, o SISBI-UEFS.
Conhecida como BCJC, a Biblioteca Central possui um acervo
bastante diversificado e formado por diversos tipos de suporte da
informação que são organizados de forma sistemática a fim de
atender a todos os cursos oferecidos pela UEFS. Tem um acervo
totalizado em 78.732 títulos de livros, 215.696 exemplares e 2.935
títulos de periódicos (dados de abr./2010), e esse acervo é
informatizado e disponibilizado via Web pelo Software Pergamum.
Em sua base, atualmente, estão cadastrados cerca de 12.230
usuários, entre professores, alunos, funcionários e pesquisadores
da UEFS, que têm a BCJC como um grande instrumento
informacional e potencializador do crescimento humano
O grande destaque da BCJC, diferenciando-a de outras bibliotecas
universitárias, é a qualidade do acervo e a variedade de serviços que
são oferecidos diariamente aos seus usuários, entre os quais
destacamos: levantamento bibliográfico; normalização de
publicações; acesso à Base SISBI-UEFS com consulta, reserva e
renovação on line; empréstimo automatizado; orientação de
pesquisa a Bases de Dados; comutação bibliográfica e treinamento
para graduação e pós-graduação sobre o Sistema de Bibliotecas e
sobre o Portal de Periódicos da Capes. Além desses serviços, o
SISBI-UEFS realiza atividades como: acompanhamento de visitas
às dependências da BCJC; exibição de filmes pelo Projeto Imagens:
Cinema na UEFS; e oferta de cursos, dentre eles, o Curso deAuxiliar
de Bibliotecas, bastante procurado, atendendo a demanda das redes
municipal e estadual de ensino, mas extensivo a toda comunidade.
Com tudo isso, a equipe do SISBI-UEFS, através do compromisso e
dedicação de seus bibliotecários e demais funcionários, procura
sempre oferecer um atendimento de qualidade aos seus usuários,
para disponibilizar a informação de forma clara, rápida e precisa.
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Em 12 de março é comemorado
o Dia do Bibliotecário. No Brasil,
esta data, foi instituída pelo
Decreto nº 84.631, de 12 de
a b r i l d e 1 9 8 0 , a s e r
comemorado em todo o
território nacional a 12 de

março, data do nascimento do bibliotecário, escritor e
poeta, Manuel Bastos Tigre.
O Sistema Integrado de Bibliotecas não poderia
deixar esta data passar em branco, comemorou com
um encontro de seus profissionais e almoço que
contou com a participação de seus funcionários
(bibliotecários e técnicos-universitários).

DIA DO BIBLIOTECÁRIO

Como co-autoras do livro “A
Medicina na Era da Informação”, as
bibliotecárias Isabel Nascimento,
Maria do Carmo Ferreira e Rejane
Ribeiro part iciparam do seu
lançamento na Academia de Letras
da Bahia, em Salvador, no dia 17 de
março do presente ano, que teve,
também, como co-autor Balmukund Nijay Patel,
professor do Departamento de Saúde da UEFS.
O livro, organizado por Zeny Duarte e Lúcio Farias,
segundo Henriette F. Gomes, doutora em Educação,
caracteriza-se “como uma obra que marca o processo
dialógico entre duas áreas de grande significado social: a
Medicina e a Ciência da Informação.”

Bibliotecárias e professor da UEFS
lançam livro nas áreas da
Medicina e da Informação

Aconteceu em dezembro de
2009, o III Encontro Interativo
dos Funcionários do SISBI-
UEFS, no Hotel Fazenda
Mirage, localizado em Amélia
Rodrigues. Na oportunidade, a
equipe part ic ipou de um

momento de reflexão durante a palestra da Psicóloga
Viviane Portugal Marques, que abordou o tema “A
afetividade e as relações interpessoais no contexto
organizacional” . O evento
proporcionou, também, lazer ao
ar livre e a confraternização dos
colaboradores, no final de um ano
de trabalho dedicado ao SISBI-
UEFS.

Esta edição do BC INFORMA comemora os 34 anos
da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), com
destaque na matéria de capa para a importância e o
papel que esta biblioteca universitária desempenha
na comunidade interna e externa da UEFS.
Na seção BC Notícias, informamos sobre a ampliação
da BCJC, novidade que confirma o empenho da
equipe de servidores na busca por inovações e pelo
crescimento da Unidade.

encontro

ia do Bibliotecário

um acréscimo significativo ao acervo da
BCJC.

Destaque ainda para o comemorativo entre
os profissionais do SISBI-UEFS, ocorrido no mês de
março, em comemoração ao D .
Bem como, para o lançamento do livro “A Medicina na
Era da Informação”, que possui como co-autores,
bibliotecárias e um professor da UEFS.
Além disso, neste número pontuamos como ocorreu o
III Encontro Interativo dos Funcionários do SISBI-
UEFS e ressaltamos nesta publicação a importância
da doação da Coleção do Professor Carloman Carlos
Borges, que está em fase de formalização, e que
possibilitou

Dentre as demais matérias deste informativo,
podemos citar a do Projeto Imagens: Cinema na
UEFS e os seus 6 anos de sucesso.
Enfatizamos que o BC INFORMA também é um
diferencial da BCJC e tem como objetivo viabilizar a
interlocução entre a Biblioteca e seus usuários.

Boa Leitura!

SISBI e RH promoveram o
III Encontro Interativo
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BC Notícias

BC Extensão

Está previsto para este ano, o
início da obra de ampliação da
Bibl ioteca Central Jul ieta
Carteado (BCJC), cujo recurso,
no valor de R$ 1 milhão, está
garantido através de uma
emenda parlamentar. O projeto,

que já está pronto, visa o aumento do espaço físico das
seções Coleção Geral e Periódicos; estabelece a
criação e adaptação de ambientes com acessibilidade
para portadores de necessidades especiais; cria um
jardim de inverno para a biblioteca, como forma de
preservação das árvores existentes na área da
construção, que acomodará mesas de estudos ao ar
livre; e oferece uma sala de leitura independente,
promovendo comodidade e conforto aos usuários que
desejarem estudar com material próprio, sem
necessidade de passar pelo Guarda-volumes da
Biblioteca.
Com essa ampliação, os usuários
da BCJC desfrutarão de um
ambiente mais agradável e
adequado ao estudo e à pesquisa.

Biblioteca Central Julieta Carteado
será ampliada

O Professor Carloman Carlos
B o r g e s , a p o s e n t a d o d a
Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), prestou uma
grande contribuição para o
crescimento, desenvolvimento
acadêmico e cultural desta
Instituição. Assim, era de sua
vontade deixar para a UEFS o seu

rico acervo bibliográfico, com 3.583 obras de várias
áreas do conhecimento, adquirido ao longo da sua vida
profissional. Com o seu falecimento, ocorrido em
fevereiro deste ano, sua esposa, Geísa Barreto
Boaventura, concretizou o seu desejo, através da
doação de sua coleção para a Biblioteca Central.
Em breve, o acervo estará disponível para consulta.

Com formato de cineclube, o Projeto Imagens: Cinema
na UEFS completa 6 anos, reafirmando o sucesso
construído desde a sua criação. Em celebração ao
aniversário do Imagens, no semestre 2010.1, uma
série de festivais estão sendo apresentados, dentre os
quais: Festival de Filmes Premiados com o Oscar;
Duelo de Titãs, comAl Pacino e Robert De Niro; Mostra
Literatura Adaptada ao Cinema; Festival Onde Está
Hitchcock: 30 Anos Sem o Mestre do Suspense;
Cinebiografia de Artistas Plásticos; Mostra Samba no
Cinema, entre outros. As sessões ocorrem sempre às
15:30 e 18:30 na sala de projeção da Biblioteca Central
Julieta Carteado. Recentemente, as ações do
Imagens se ampliaram para além dos muros da
Universidade, com o cinema itinerante nas
comunidades de entorno do Campus. Os bairros Novo
Horizonte, Campo Limpo, Feira VI e Cidade Nova
estão recebendo, periodicamente, a equipe do projeto
com sessões de filmes, levando à população a arte
cinematográfica, com lazer, cultura e informação.
M a i o r e s i n f o r m a ç õ e s e s u g e s t õ e s :
projeto.imagens@yahoo.com.br ou (75) 3224-8368.

Projeto Imagens: 6 anos

de sucesso

UEFS recebe a coleção do
Professor Carloman

“Um país se faz com homens e livros” (Monteiro Lobato
1882-1948)

Em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, no estado
de São Paulo, nasceu José Bento Monteiro Lobato.
Formou-se advogado, porém exercia as profissões de
jornalista, editor e desenhista, mas a sua paixão era ser
escritor. Em 1920 escreveu sua primeira história infantil
“A menina do narizinho arrebitado” que deu vida a seus
ilustres personagens: Narizinho, Pedrinho, Tia
Nastácia, Dona Benta, e o
Visconde de Sabugosa.
Quem nunca se deliciou e viajou pelo mundo mágico e
encantado de fantasia e imaginação com histórias
fantásticas criadas por Monteiro Lobato? Histórias que
encantam crianças e até mesmo adultos, pois através
dos personagens de Lobato, o mundo conheceu um
pouco o povo brasileiro, as suas características,
costumes e crenças.
Faz parte do sistema de Bibliotecas da UEFS a
Biblioteca Setorial Monteiro Lobato (BSML), localizada
na Praça da Matriz, onde o público infanto-juvenil pode
desfrutar das histórias de Monteiro Lobato, como
também podem conhecer outros autores.

a boneca de pano Emília,

Monteiro Lobato

O acervo do SISBI está atualmente com:

Títulos - 98.744
Exemplares - 249.490

Periódicos - 3.515



BC Informa, Ano XXI, n. 36, abril de 2010

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência
em Pauta

Eventos

ocê sabia!!!V

O Senado aprovou no dia 13/04/2010 uma lei que
obriga todas as instituições de ensino do país a
terem pelo menos uma biblioteca escolar. O
projeto de lei foi promulgado nesta data pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O
projeto também determina que as bibliotecas
deverão ter um acervo com pelo menos um título
por aluno matriculado na instituição.

A Assessoria de Informática da UEFS
disponibilizou acesso a Internet sem fio
(wireless), dentro do campus universitário. Até o
momento existem quatro pontos de acesso via
rádio, que foram instalados na Biblioteca
Central, Reitoria e cantinas dos módulos 3 e 5. O
usuário pode se conectar à internet, bastando
acessar a rede identificada com “UEFS
hotspot”.

A Fundação Biblioteca Nacional informou
mudanças nas taxas de solicitação de ISBN. O
valor do número passou a ser R$ 12,00 e o código
de barras R$ 22,00. Vale lembrar que a BCJC
solicita apenas o ISBN de obras publicadas pela
UEFS ou que tenha sido editada em convênio
com a universidade.

No período de 21 a 24 de maio, o Goethe-
Institut/ICBA, promove o seminário Trabalho
Social das Bibliotecas em Comunidades: os
programas de incentivo à leitura alcançam
seus objetivos? Bibliotecários do SISBI-UEFS
participam do evento.

Acontece no hall da Biblioteca Central o I Bazar
do Dia das Mães, no período de 03 a 08 de maio.
Os artesãos feirenses expuseram produtos,
tais como: crochê, bordados, bijuterias,
sandálias e outros artigos artesanais. Uma
grande oportunidade de divulgação do
artesanato de Feira de Santana.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), responsável pelo Portal de Periódicos, lançou uma nova
versão do sistema. Assim, o acesso ao Portal foi modificado
completamente e seu novo layout oferece ao pesquisador
ferramentas que vão auxiliá-lo nas pesquisas. Através do acesso
personalizado, o próprio usuário, com login e senha, pode
recuperar seu histórico de buscas; cadastrar seus Periódicos e
Bases de Dados favoritas, criar, alimentar e editar suas pastas de
arquivos; receber alertas (DSI) de acordo com suas áreas de
interesse; acessar conteúdos de notícias personalizados; solicitar
inscrição em treinamento; e obter certificado. Contudo, a grande
novidade do Portal, há muito tempo um desejo dos usuários, foi a
busca integrada no acervo, através da qual o pesquisador acessa
várias Bases de Dados simultaneamente, pesquisando por autor,
assunto ou palavra-chave.
A Universidade Estadual de Feira de Santana, através de dois
bibliotecários, participou da apresentação da nova página e, como
já faz parte da rotina da Biblioteca Central, os usuários de
graduação e pós-graduação serão atualizados sobre as novidades
do Portal, assim que a página esteja disponibilizada para a UEFS.
Vale lembrar que a BCJC continua fazendo o cadastro VPN (Virtual
Private Network) que permite aos usuários o acesso remoto ao
Portal da Capes.

É muito comum, em bibliotecas, os usuários
buscarem a Norma NBR 6023/Referência,
de responsabilidade da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, para
obterem orientação em como fazer a
referência de determinado material. Porém,
por se tratar de um conteúdo técnico, nem

sempre a consulta à ABNT auxilia efetivamente o pesquisador,
fazendo-o recorrer à orientação de um bibliotecário de
referência. Assim, com o objetivo de agilizar o atendimento ao
usuário e torná-lo mais autônomo, o SISBI-UEFS disponibiliza
em seu software (Pergamum), a referência do seu acervo no
padrão da ABNT. Para utilizar esse serviço, o usuário entra no
Portal do SISBI-UEFS e, em Pesquisa doAcervo, localiza o título
desejado; dando um clique sobre o mesmo, aparece a ficha do
material (autor, editora, ano de publicação, assuntos,
quantidades de exemplares, biblioteca, etc.); descendo pela
barra de rolagem, o usuário tem acesso às abas de navegação
(Exemplares, Referência, Marc e Reserva); e finalmente,
clicando na aba Referência, o material
pesquisado é apresentado no padrão da
norma de Referência da ABNT. Essa
ferramenta do Software Pergamum é
bastante elogiada pelos usuários que a
utiliza, mas ainda não é de conhecimento de
todos. Portanto, acesse o acervo do SISBI-
UEFS e explore todos os seus recursos. Boa
Pesquisa! A Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - BSML,

localizada na Praça da Matriz, passou por
serviços de manutenção e recuperação, tais
como: pintura do imóvel e estantes, reforma de
mobiliário, conserto da caixa d'agua, troca de
persianas e bebedouro. A BSML é destinada ao
público infanto-juvenil.

Portal da CAPES com nova
página de acesso

SOFTWARE DA BCJC COM TÍTULOS
NO PADRÃO DA ABNT

DICAS DA REFERÊNCIA


