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A Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) iniciou a Campanha
do Silêncio, que tem como objetivo chamar a atenção dos seus
usuários quanto a importância do silêncio em suas instalações
tendo em vista um ambiente propício à concentração, à reflexão e
à leitura prazerosa.
Quando pensamos em biblioteca, logo imaginamos um lugar
silencioso e tranquilo, contudo, o que vemos atualmente é o
oposto. As bibliotecas estão barulhentas, pois seus
frequentadores não se preocupam em manter um ambiente que
favoreça o desenvolvimento intelectual. A correria no cotidiano
das pessoas e o estudo em grupo provocam um nível elevado de
ruído, gerando desrespeito ao leitor e falta de sintonia do usuário
com o ambiente.
No momento inicial da Campanha do Silêncio na BCJC buscou-se
conscientizar a sua equipe de funcionários quanto a
responsabilidade que também possuem em manter o silêncio,
além de prepará-los para alertar os usuários nesse sentido. No
segundo momento, a campanha foi direcionada aos usuários em
geral (servidores, estudantes, professores e comunidade externa)
através de banners, cartazes e marcadores de páginas alusivos
ao tema. Com essa iniciativa, o usuário foi incentivado a refletir a
respeito do silêncio na biblioteca e a modificar seu
comportamento, colaborando com a promoção de um ambiente
calmo, agradável e propício à interação do usuário com a leitura.
O silêncio é, via de regra, uma característica universal das
bibliotecas e a sua prática deve ser um comportamento padrão
dos usuários, em respeito ao direito do outro à informação.

“Silêncio! Aqui quem fala
são os livros.”

Campanha do Silêncio da BCJC

PSIU! SILÊNCIO!

Projeto “Cuida de Mim”
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O sucesso da III Feira do Livro

No período de 18 a 22 de agosto
de 2010 foi realizada, na Praça do
Fórum, a III Feira do Livro: festival
literário e cultural de Feira de
Santana. O evento contou com a
participação do SISBI-UEFS, que
montou uma biblioteca infanto-
juvenil cujo acervo, composto de
importantes obras da nossa

literatura, atraiu um público diversificado de crianças,
adolescentes e adultos. Outro atrativo oferecido pelo SISBI,
em parceria com o Núcleo de Leitura da UEFS, foi a contação
de histórias para as crianças. Notadamente, um evento
maravilhoso que contou com a presença de muitas crianças
que tiveram a oportunidade de exercitar a imaginação
através da literatura.

O evento foi um sucesso e deve-se a vários fatores,
entre os quais: a união e
a determinação da
e q u i p e , a r i c a
programação cultural e a
excelente participação
do público, consolidando
a Feira do Livro de Feira
de Santana como um dos
eventos culturais da
cidade.

Biblioteca Central treina novos
alunos

A cada início de semestre a
Biblioteca Central promove o

.
Essa atividade é oferecida aos
novos alunos de graduação e
pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado)
e é pré-requisito para que o usuário tenha acesso ao
serviço de empréstimo de materiais da Biblioteca.
Durante o Seminário, os alunos têm a oportunidade de
conhecer todo o Sistema Integrado de Bibliotecas da
UEFS, sua estrutura e as normas de funcionamento,
com ênfase na Biblioteca Central. Os participantes
também são treinados em como utilizar o Sistema
Pergamum, através de simulações de busca de
materiais na base, reserva de títulos e renovação de
materiais. Na oportunidade, faz-se, também, a
divulgação do Portal de Periódicos da CAPES.

A BCJC acredita que além de
orientar os novos usuários
quanto ao uso da biblioteca,
esse treinamento é uma forma
de recepcioná-los no meio
acadêmico.

Seminário sobre a utilização
dos serviços do Sistema
Integrado de Bibliotecas

Neste número do BC Informa, destacamos como matéria
de capa a Campanha do Silêncio, realizada na Biblioteca
Central Julieta Carteado, que visa à conscientização de
seus usuários. O alcance desse objetivo será um grande
benefício para a comunidade universitária.
Destacamos também, dois outros temas: a participação
do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-
UEFS) na III Feira do Livro de Feira de Santana, evento
que foi um grande sucesso devido à intensa participação
da comunidade; e o treinamento do usuário da biblioteca,
atividade fundamental para que os alunos tenham
acesso à informação.
Na seção BC Notícias estão as matérias sobre a
aquisição de produções em DVD, dando início à
ampliação da coleção de multimeios, e a cooperação
profissional da equipe do SISBI-UEFS com bibliotecários
de outras universidades baianas, que vieram conhecer o
processo de aquisição no sistema Pergamum.
Informamos, também, sobre a criação da tão planejada
biblioteca digital de monografias da UEFS, que está
sendo desenvolvida pela Assessoria Especial de
Informática.
No espaço BC Extensão, ressaltamos a comemoração
da Semana do Livro e da Biblioteca, na última semana de
outubro, através de atividades de incentivo à leitura e
exibição de filmes, buscando a valorização da biblioteca.
Por fim, divulgamos o hall da BCJC como espaço para
apresentações artístico-culturais, acadêmicas e
científicas, valorizando e difundindo a História e a
Cultura, além de democratizar o lazer.
Mais uma vez, este informativo divulga aos leitores
informações relevantes sobre o SISBI-UEFS e apresenta
suas mais rescentes conquistas.
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BC Notícias

BC Extensão

A Semana Nacional do Livro e
da Biblioteca é comemorada
em todo Brasil no período de 23
a 29 de outubro. Nessa
perspec t i va , o S is tema
Integrado de Bibliotecas da
UEFS planejou diversas
atividades direcionadas ao
público infanto-juvenil e adulto.

As atividades têm como objetivo principal incentivar o
gosto pela leitura e conscientizar os usuários da biblioteca
quanto a importância de preservarmos o livro (principal
veículo para o desenvolvimento das sociedades e para o
crescimento intelectual do indivíduo).
Na BCJC, acontecerá exibição de filmes para a
comunidade acadêmica e alunos de escolas públicas da
redondeza. Concomitantemente, serão realizadas na
Biblioteca Setorial Monteiro
Lobato (BSML), atividades,
ta is como: contação de
histórias e exibição de filmes,
dando oportunidade aos alunos
do ensino fundamental e médio
de terem contato com a leitura
prazerosa e ao entretenimento.

Atividades lúdicas na Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca

Seção de Multimeios amplia
acervo

O SISBI-UEFS está atualizando a
Seção de Multimeios da Biblioteca
Central e Setoriais, através da
aquisição de DVDs em diversas
áreas do conhecimento, além de
DVDs para entretenimento (filmes

dos cinemas nacional e internacional) destinados ao
público adulto e infanto-juvenil.
O objetivo do SISBI-UEFS é oferecer aos usuários um
acervo multidisciplinar, de qualidade, e em diversos
formatos (livros, periódicos, CDs, DVDs, etc.),
incentivando a comunidade acadêmica e a externa
para o uso dos vários recursos informacionais e, até
mesmo, das diferentes fontes de entretenimento, além
de atender à crescente demanda de novos recursos
tecnológicos.

Ações do Projeto Imagens

O Projeto Imagens: Cinema na
UEFS realiza mostras de filmes de
t e m á t i c a s d i v e r s a s e
documentários, proporcionando
um ambiente acadêmico favorável
às discussões e reflexões sobre
Cinema. Além disso, promove e
apóia a realização de oficinas,
m i n i c u r s o s e s e m i n á r i o s ,

fomentando, deste modo, a difusão cinematográfica
regional, nacional e estrangeira. Toda a programação é
aberta ao público em geral, com exibições direcionadas
aos estudantes universitários e das escolas de ensino
básico das redes pública e particular da cidade de Feira de
Santana e Região.
Nos dias 5 e 6 de agosto, o Projeto Imagens, por meio da
PROEX, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação de Irará, realizou na cidade uma mostra de
filmes nacionais e uma conversa entre as professoras da
cidade com professores da UEFS ligados ao Projeto
Imagens. O tema abordado foi o significado da sétima arte
em nossas vidas e a sua utilização como recurso didático-
pedagógico.
O projeto Imagens também esteve presente na III Feira do
Livro de Feira de Santana. As mostras realizadas foram
abertas a todos os visitantes da Feira, as quais agradaram
expectadores de variadas idades.

Biblioteca Digital de Monografias
da UEFS

A Biblioteca Central Julieta Carteado e a Assessoria
Especial de Informática estão elaborando uma Base de
Dados para servir de repositório das monografias dos
cursos de graduação e especialização da UEFS. Essa
iniciativa se deu devido ao grande número de
monografias produzidas a cada semestre, na
universidade, e pela falta de espaço na BCJC para
acondicioná-las.
Com a Biblioteca Digital de Monografias da UEFS, as
produções poderão fazer parte do nosso acervo, não
teremos problema com espaço, haverá divulgação e
mais acesso às publicações.
Para que as monografias sejam inseridas na base, o
pesquisador deverá assinar um termo de autorização,
permitindo a inclusão de sua obra no sistema da
biblioteca, e deverá entregá-la em meio digital.
Com essa iniciativa, a Biblioteca beneficia os autores,
divulgando seus trabalhos, e democratiza o acesso às
produções monográficas da UEFS.

A Seção de Aquisição da Biblioteca Central
recebeu, no dia 05 de agosto, a visita de
profissionais da Universidade Federal do

Recôncavo Baiano e, no dia 14 de outubro,
da Universidade Estadual do Sudoeste da

Bahia. As duas visitas técnicas tiveram
como objetivo conhecer o processo de

aquisição de materiais para biblioteca pelo
Sistema Pergamum.

“Trabalhos disponíveis on-line são mais

citados do que os não disponíveis”.

Steve Lawrence



BC Informa, Ano XXI, n. 37, outubro de 2010

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência

em Pauta

Eventos

ocê sabia!!!V

A BCJC possui no Setor do Guarda-volumes o
serviço “Achados e Perdidos”, onde estão diversos
materiais que foram encontrados e encaminhados
para lá. A responsabilidade do “Achados e Perdidos”

é da Seção de Referência.

A Biblioteca Central está contribuindo para a
formação do acervo da Sala de Leitura da
Residência Universitária da UEFS com doação de
publicações diversas para auxiliar na pesquisa dos
residentes.

A Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de
Andrade Galvão (BSMG), localizada no Museu
Casa do Sertão, possui um vasto acervo em
literatura de cordel com cerca de 2.500 títulos, que
estão sendo catalogados. Já foram incluídos na
base mais de 969 títulos de autores como Franklin
Maxado, Cuíca de Santo Amaro, Rodolfo Coelho
Cavalcante, Antonio Alves da Silva, Jurivaldo
Alves da Silva, entre outros.

O Portal de Periódicos da Capes teve sua página
completamente reformulada e a UEFS já tem
acesso a ela. Vale saber que a Capes disponibilizou
tutoriais que orientam o usuário quanto a pesquisa
na nova versão. Para isso, basta acessar:
http://novo.periodicos.capes.gov.br.

A catalogação da publicação na fonte trata da descrição bibliográfica de
um determinado documento com base em originais ainda não
publicados, tendo como produto a ficha catalográfica, que é um
elemento técnico elaborado por bibliotecário, de acordo com as normas
estabelecidas no Código de Catalogação Anglo-American (AACR2) e
no sistema de classificação de assunto, a partir de informações
retiradas da folha de rosto do trabalho.
Acatalogação é importante por fortalecer a credibilidade dos autores no
meio científico, facilitar a divulgação da obra entre bancos de dados e
instituições científicas e propiciar critérios para a seleção e aquisição de
documentos.
A ficha catalográfica é um item obrigatório na apresentação de teses e
dissertações, conforme a NBR 14724, e localiza-se no verso da folha
de rosto. A BCJC oferece o serviço de elaboração da ficha catalográfica
aos alunos de mestrado e doutorado da UEFS, aos professores, aos
funcionários e aos autores de publicações vinculadas à UEFS. A
solicitação deste serviço é feita na Seção de Referência da BCJC.

A Biblioteca Central Julieta Carteado
dispõe de um espaço para apresentações
art íst ico-cul turais, acadêmicas e
científicas, despertando a atenção de
todos aqueles que circulam no ambiente
em busca de informação e da convivência
universitária. O hall se transforma a cada
evento com a

finalidade de levar à sociedade as
diversas manifestações culturais e
experiências adquiridas pelo homem.
Tratam-se de momentos históricos, em
que cada indivíduo ou grupo pode
expressar as suas emoções, as suas
vivências e deixar a sua marca.
O SISBI tem na extensão a principal
ferramenta para criar um vínculo maior com a comunidade interna e

externa, pois acreditamos ser essa a
melhor forma de mostrar que além da
Biblioteca ser um espaço de estudo e
pesqu isa, deve proporc ionar a
preservação da história, a valorização e
difusão da cultura e a democratização do
lazer.

BCJC - Valorizando a cultura, a arte
e o lazer

Entendendo a Ficha Catalográfica

Acontece no Rio de Janeiro, no período de 18 a 22
de outubro de 2010, o XVI Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias (SNBU) e o II Seminário
Internacional de Bibliotecas Digitais - Brasil. Os
dois eventos têm a participação de bibliotecárias
do SISBI, sendo que, uma delas, Rejane Maria
Rosa Ribeiro apresentará trabalho.

Acontece nos dias 25 e 26 de outubro de 2010 a
Reunião da Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts (ASFA) da América Latina, que será
realizada no Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), em Mar del Plata,
Argentina. O evento, promovido pela Food and
Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), terá a participação do SISBI, sendo
representado por Isabel Cristina Nascimento
Santana, responsável pela cooperação da UEFS
através da indexação de publicações científicas
brasileiras na base de dados ASFA.

Leite, Geraldo.
L552r           Reminiscências / Geraldo Leite. - Feira de

Santana, Ba: UEFS, 2009.
527 p.: Il.

ISBN: 85-7395-141-9

1. Leite, Geraldo, 1926 -. 2. Universidade
Estadual de Feira de Santana – História.  I.
Título.

CDU: 92 Leite


