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Os avanços tecnológicos estão mudando os suportes físicos da
informação e os processos das bibliotecas universitárias. A
evolução da biblioteca na era digital altera a maneira de criar,
localizar e processar as informações, para que estas sejam
disponibilizadas ao usuário de forma rápida e eficaz.
A grande tendência do momento é o uso das inúmeras
ferramentas disponíveis na 2.0, que já estão sendo utilizadas
em bibliotecas. A nova biblioteca 2.0 é destinada ao usuário e
permite aplicações de interação, colaboração e construção do
conteúdo, coletivamente. O usuário participa, pela Internet, da
criação de novos produtos e serviços da biblioteca, tornando mais
eficaz a busca da informação e, consequentemente, a satisfação
das suas necessidades.
Na Biblioteca Universitária, várias dessas ferramentas podem ser
aplicadas em produtos e serviços, tais como: Referência digital –
serviço de referência oferecido pela Internet; Cooperação
bibliotecária – as bibliotecas das Instituições de Ensino Superior
compartilham dados em catálogos coletivos online; Repositório
eletrônico – criação e manutenção de coleções de dados e
documentos armazenados e gerenciados pela biblioteca
universitária. Como exemplo disso, citamos o repositório
institucional, instrumento que permite grande visibilidade à
produção acadêmica e científica, preservando a memória da
instituição.
A Biblioteca Central Julieta Carteado está se adaptando às novas
tendências tecnológicas. O sistema Pergamum é um exemplo
disso, pois já está disponibilizando funções através de ferramenta

2.0.
Ressaltamos que a Biblioteca Universitária dinâmica está sempre
buscando acompanhar as inovações tecnológicas, para
satisfazer, democraticamente, as necessidades dos usuários da
instituição à qual está comprometida.
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A equipe do SISBI-UEFS publicou o
livro (Temas em Ciências da

Informação) pela UEFS Editora.
Aguardem o lançamento da obra!
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Comunidade reelege proposta
da chapa Mais UEFS

Nova Equipe de Funcionários
na BCJC

Este número está marcado pela reeleição do Reitor,
José Carlos Barreto de Santana o que significa a
oportunidade de dar continuidade a um projeto de
gestão participativa e democrática, no qual o SISBI
está inserido, tendo em vista os avanços necessários
para o crescimento da Universidade Estadual de Feira
de Santana.
Destacamos os avanços tecnológicos que influenciam
na evolução das bibliotecas universitárias, as quais
precisam acompanhar as mudanças impostas pela
sociedade.
Registramos o ingresso de novos servidores efetivos
no SISBI, os quais foram acolhidos e treinados pela
equipe, que deseja a convivência num ambiente
cordial de cooperação e de compromisso com a
Unidade.
Comemoramos uma grande conquista da equipe de
servidores da Biblioteca Central, que foi a publicação
do livro “Temas em Ciência da Informação”, fruto da
perseverança das organizadoras, que sempre
acreditaram no potencial dos trabalhos reunidos,
originados das experiências diárias de cada servidor.
Na extensão, ressaltamos as atividades do Programa
Imagens que completa o sétimo ano de muito sucesso
e contribuição para o crescimento da extensão da
UEFS, e mostramos, também, a comemoração do Dia
Nacional do Livro Infantil, na Biblioteca Setorial
Monteiro Lobato, onde foram realizadas atividades de
incentivo à leitura para alunos do ensino fundamental.
Continuamos com o compromisso de levar aos
nossos usuários informações sobre a Biblioteca e
seus serviços, contribuindo para o desenvolvimento
do ensino, da pesquisa e da extensão.

Fonte: http://www.vivafeira.com.br/
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Faculdade Arquidiocesana - 01/2007

BC Notícias

BC Extensão

A inclusão de deficientes visuais ao conhecimento e à cultura é
um dos objetivos do SISBI-UEFS. Assim, temos procurado
captar material bibliográfico destinado a esse público. Nesse
processo, a Fundação Dorina Nowill para Cegos vem
contribuindo para a ampliação do acervo com a doação de livros
falados (no formato MP3), os quais são disponibilizados para o
Núcleo de Educação Especial (Departamento de Educação -
UEFS). Só nesse início de ano, recebemos os seguintes livros
em doação:

Vale informar que a Fundação oferece aos cegos livros gratuitos
que podem ser solicitados através dos seguintes contatos:
solicitacao@fundacaodorina.org.br; (11) 5087-0999 - ramal
0941. A lista completa do acervo disponível da Fundação está no
site: http://www.fundacaodorina.org.br.

Doação da Fundação Dorina
Nowill para Cegos

Em abril de 2011,
o S I S B I , e m
parceria com a
empresa EBSCO
I n f o r m a t i o n
S e r v i c e s ,
p r o m o v e u a
Apresentação de
Livros Eletrônicos

(e-books) à comunidade universitária, que teve a
oportunidade de conhecer as vantagens do livro
em suporte eletrônico.
Diante dos avanços tecnológicos, do
c r e s c i m e n t o d a U n i v e r s i d a d e e
consequentemente, da Biblioteca, a aquisição
de livros eletrônicos pode ser uma boa
alternativa, pois oferece várias vantagens, tais
como: disponibilidade para vários usuários,
s imu l taneamente ; não necess i ta de
armazenamento físico, etiquetas e estantes; não
há desgaste do material; e não há roubos ou
extravios.
O objetivo do SISBI é divulgar esse tipo de
publicação para a comunidade acadêmica da
UEFS, que poderá avaliar a possibilidade de
aquisição de títulos nesse suporte.

O Programa Imagens: Cinema na UEFS acaba de completar 7
anos fomentando a arte cinematográfica no campus da UEFS.
Desde 2010, as ações do Imagens vêm se ampliando através de
outros tipos de artes visuais, como as organizações de
exposições de artes e reproduções de pinturas canônicas,
trazendo para perto da comunidade acadêmica a discussão sobre
as artes plásticas além da arte cinematográfica. Outra atividade
que tem se tornado uma constante no trabalho do Imagens é a
quantidade de oficinas e minicursos oferecidos mensalmente
para os estudantes de todos os departamentos da UEFS. Já estão
sendo organizados minicursos como História das Artes Visuais,
Biologia em Cena, Literatura Brasileira Adaptada ao Cinema,
Ética na Equipe Multiprofissional de Saúde e Filmes de Terror: A
História do CinemaAtravés dos Sustos.
O Programa Imagens também está presente em grande parte dos
eventos realizados pela UEFS, como a Feira do Livro, a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia, a Semana Nacional do Livro e
da Biblioteca, Semana de Letras, Congressos de várias áreas e
encontros regionais realizados na UEFS, entre outros,
promovendo a discussão através do audiovisual, da estética
cinematográfica e dos temas
apresentados nos referidos
eventos. Sediado na Biblioteca
Central Julieta Carteado, tem
apoio da direção da mesma e da
Pró-Reitoria de Extensão. As
sessões de c inema são
g ra tu i t as e amp lamen te
divulgadas na UEFS.

PROGRAMA IMAGENS: CINEMA
NA UEFS

O Dia Nacional do Livro Infantil é
comemorado em 18 de abril.
Esta data foi instituída em
homenagem ao nascimento de
Monteiro Lobato, renomado
escritor brasileiro da literatura
infantil. Por isso, nos dias 18 e
19 de abril, a Biblioteca Setorial

Monteiro Lobato fez uma comemoração a esse ilustre
escritor com a participação dos alunos da Escola
Municipal Gente Miúda e da Escola Viriato de Matos.
Este evento foi promovido pelo Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS – SISBI-UEFS e contou com o
apoio do Núcleo de Leitura da UEFS. Durante o evento,
foram desenvolvidas atividades como: cineminha,
contação de história, leitura livre, desenho e pintura,
lanche coletivo e sorteios de livros e revistas infantis.
Essa iniciativa tem o intuito de estimular as crianças
para o hábito da leitura, assim como aproximá-las da
biblioteca, pois, ultimamente, com o uso das novas
tecnologias, as crianças estão se distanciando, cada
vez mais, da biblioteca.
A Biblioteca Setorial Monteiro Lobato, localizada na
Praça da Matriz, faz parte do Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS. Seu acervo é diversificado e
atende a um público infanto-juvenil, como também à
comunidade em geral, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h.

Comemoração do Dia
Nacional do Livro Infantil

Livros Eletrônicos

Desespero                     Stephen King                 Fernando Puccine

Indignação                     Philip Roth                     Fritz Gianvitto

O inocente                     John Grishan                  Walkíria Brito

Tarsila                             Maria Adelaide Amaral   Walkíria Brito

Título                              Autor                              Ledor

Paixão Pagu                  Patrícia Galvão Anamaria Barreto

O clube do filme             David Gilmour                Fritz Gianvitto

La Bodega                     Noah Gordon                  Valéria Maria Pessoa

O amor nos tempos      Gabriel Garcia Marques  Draúsio de Oliveira

do cólera
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Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência
em Pauta Eventos

ocê sabia???V

Em 17 de abril de 2011, entraram em vigor as atualizações das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 14724
Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação; e
a NBR 15287 Informação e documentação – Projeto de pesquisa –
Apresentação.
As principais modificações da norma Trabalhos Acadêmicos são as
seguintes:

A Biblioteca Central já adquiriu as novas normas da ABNT, que se
encontram à disposição do usuário na Seção de Referência, como
também fez assinatura online das mesmas, podendo o usuário consultá-
las livremente em computadores da BCJC.

Estrutura

Formato

Nota de rodapé

: a norma passou a dividir o trabalho acadêmico em parte externa: capa
e lombada. E parte interna: elementos pré – textuais, elementos textuais e
elementos pós – textuais.

: o autor pode utilizar papel reciclado e digitar no anverso e verso das
folhas a partir dos elementos textuais. Caso utilize anverso e verso, as margens
devem ser alteradas da seguinte forma:
Anverso: esquerda e superior 3 cm e direita e inferior 2 cm.; Verso: esquerda e
inferior 2 cm e direita e superior 3 cm.
Assim, temos que observar a numeração das páginas que devem ser colocadas
no anverso, no canto superior direito, a 2 cm da borda superior e no verso a 2 cm
da borda superior esquerda.

: a alteração é só no filete que passa a ser de 5 cm.
Os títulos das seções primárias devem começar em página ímpar (anverso) e
devem ser separados do texto que os sucede por um espaço de 1,5 entre linhas, o
mesmo procedimento deve-se ter com os títulos das subseções que são
separados dos textos que os precedem e que os sucedem por espaço de 1,5
entre linhas.
Ilustrações no corpo do trabalho recebem sua identificação na parte superior.
Reserva-se a parte inferior da ilustração para indicar a fonte consultada, mesmo
que seja produção do próprio autor.

Novas normas da ABNT
Aconteceu em Curitiba, PR, no período de 03 a 06
de maio, o XI ENCONTRO NACIONAL DOS
USUÁRIOS DA REDE PERGAMUM. Duas
bibliotecárias do SISBI participaram do evento,
onde tiveram a oportunidade de conhecer as novas
ferramentas do Pergamum, bem como trocar
experiências com outras bibliotecas universitárias.

Vai acontecer em Maceió,AL, no período de 07 a 10
de agosto, o XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO.
Bibliotecárias do SISBI submeteram trabalhos para
que sejam avaliados, tendo em vista apresentá-los
no evento, tais trabalhos tratam das experiências
diárias das profissionais no SISBI-UEFS.

Vem aí a 4ª FEIRA DO LIVRO: festival literário e
cultural de Feira de Santana, que ocorrerá no
período de 16 a 21 de agosto. Representantes da
UEFS e de instituições parceiras já estão se
reunindo para organizar esse importante evento.

A BCJC continua com a Campanha do Silêncio,
que tem como slogan: “SILÊNCIO! Aqui quem fala
são os livros”. Pedimos a colaboração de toda a
comunidade para essa importante iniciativa.

A II Campanha de Doação de Livros e Revistas
infantis, organizada pelo SISBI-UEFS, foi um
sucesso. Esse material será doado para uma
biblioteca carente de Feira de Santana.

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia
completou 200 anos. Primeira biblioteca pública
do Brasil e da América Latina, criada em 13 de
maio de 1811, localiza-se no bairro dos Barris, em
Salvador. A unidade possui um acervo de 600 mil
itens, dos quais 150 mil são livros, além de vídeos,
imagens, obras de arte, documentos históricos,
periódicos e obras raras e valiosas.

Nos dias 11 e 13 de abril, seis
profissionais do Sistema Integrado de
Bibliotecas da UEFS participaram, na
UFBA, de treinamento para acesso às
Bases de Dados das Empresas
Elsevier e Tomson, disponíveis no
Portal da CAPES. O objetivo destes
treinamentos consiste em preparar

multiplicadores para capacitação de pesquisadores, professores,
alunos de graduação e pós-graduação quanto ao acesso às Bases
de Dados disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES,
instrumento valioso de suporte informacional para a graduação e
pós-graduação.
Outra ferramenta importante nas pesquisas acadêmicas vai ser a
Biblioteca Digital de Monografias – BDM da UEFS, que já está na
fase de treinamento de catalogadores.ABDM-UEFS vai abrigar as
monografias produzidas nos cursos de graduação e
especializações da UEFS. É importante que os coordenadores dos
cursos entrem em contato com os autores dos trabalhos, para que
estes assinem o termo que autoriza a disponibilização online da
monografia. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone
3224-8004 ou através do e-mail: bcuefs@uefs.br

Treinamento em Bases de Dados do
Portal da Capes

O INEP - Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em
parceria com o CIBEC – Centro de Informações e
Biblioteca em Educação está criando a BBED@ -
Bibliografia Brasileira de Educação Digital,
repositório digital e referencial sobre tudo que
trata de educação no Brasil, tanto nacional como
estrangeiro.


