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Projeto “Cuida de Mim”

Leitura: viagem ao, antes, desconhecido!

A leitura, prática determinante para as pessoas adquirirem
novos conceitos, conhecerem novos mundos e culturas,
viajarem por caminhos desconhecidos, não é devidamente
valorizada pela nossa sociedade. Faltam políticas públicas de
incentivo à leitura, faltam programas das instituições de ensino,
falta estímulo da família e falta, também, interesse do próprio
indivíduo.

Se olharmos para trás, veremos que antigamente a leitura
significava status, poder, só as pessoas bem colocadas na
sociedade tinham acesso a ela, ou seja, era restrita a poucos
privilegiados. Felizmente, com o passar dos anos, a atividade
da leitura foi se tornando mais acessível. As pessoas passaram
a ter acesso aos livros, jornais, revistas, e a leitura passou a ser
um diferencial para aqueles que queriam desenvolver seu lado
humano, intelectual e social. As bibliotecas passaram a ser
abertas aos grandes públicos, houve um crescimento pela
procura de informação nas diversas áreas e as produções
acadêmicas e científicas também cresceram.

Hoje, apesar de estar democraticamente acessível, a prática da
leitura é algo secundário para a maioria das pessoas. Assim, é
preciso que haja um maior engajamento do Governo em
reverter esta situação, as instituições de ensino devem estar
mais comprometidas e as famílias devem incentivar, desde
pequenos, a formação de leitores apresentando a leitura como
algo necessário à sobrevivência do cidadão. Devemos nos
conscientizar de que a prática da leitura promove no leitor um
processo diário de desenvolvimento, tanto intelectual, quanto
cultural e humano. Pensamento que é reforçado por Silvanio
Alves quando diz: “Ler faz bem à alma, liberta da alienação e
transforma o ser político, responsável e consciente de seu
papel na formação de uma sociedade coletiva, plural, justa e
fraterna”.
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IV Feira do Livro - Festival Literário e
Cultural

Bibliotecárias lançam livro

Aconteceu no período de 16 a 21 de agosto a
quarta edição da Feira do Livro – Festival
Literário e Cultural de Feira de Santana,
promovida pela UEFS e parceiros, que
recebeu uma média de 25 mil visitantes. O
evento, que busca despertar na comunidade
o interesse pela leitura e a valorização da

cultura regional, vem crescendo a cada ano e já está consolidado
para a sociedade feirense.

A Biblioteca Setorial Monteiro Lobato, como sempre presente na
Feira do Livro com espaço destinado ao público infanto-juvenil,
fez o maior sucesso com o seu acervo e a contação de histórias.

Te m a s e m C i ê n c i a d a
Informação é o título da
coletânea lançada em 15 de
julho de 2011 pela equipe do
S i s t e m a I n t e g r a d o d e
B i b l i o t e c a s d a U E F S .
Organizada pelas bibliotecárias
Maria do Carmo Sá Barreto

Ferreira, Cacilda Saraiva Corrêa e Rejane Maria Rosa
Ribeiro, apresenta trinta e um trabalhos voltados para a
área da informação e que foram frutos de apresentações
em Seminários, Reuniões, Feiras, Congressos, etc., tanto a
nível regional quanto internacional. O livro reflete o
empenho dessas profissionais em atuar e participar da
seara da Ciência da Informação com ênfase na
Biblioteconomia eArquivologia.

Segundo o Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª
região, "A equipe que produziu o livro é de uma
universidade localizada fora de Salvador e, de certo modo,
mais afastada das ofertas de eventos que propiciam a
atualização e qualificação de seus profissionais. A UEFS,
mais uma vez, nos orgulha e demonstra que o fato de se
localizar fora de Salvador é motivação para produção
científica e não para acomodação."

Aobra, para as organizadoras, é uma pequena contribuição
para atualização dos profissionais da área, assim como um
incentivo para que estes produzam trabalhos técnico-
científicos e culturais através do seu now-how.

X CINFORM aconteceu em Salvador

Entre os dias 19 e 22 de setembro, sete bibliotecários do
Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS participaram do
X CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em
Informação, organizado pelo Instituto de Ciências da
Informação (ICI/UFBA). O CINFORM é um espaço para
reflexão sobre questões teóricas e práticas que afetam a
área da informação e as áreas afins.
A 10ª edição do CINFORM, realizado em Salvador-BA, teve
como tema Responsabilidade social na representação,
preservação e disseminação de conteúdo, o qual foi
considerado, pelos bibliotecários do SISBI-UEFS, de
grande relevância e contribuição para as atividades
desenvolvidas cotidianamente em nossas bibliotecas.
É importante ressaltar a presença dos profissionais em dois
cursos promovidos no Encontro, cujos temas foram:
Sistema SEER Periódicos Eletrônicos e Normalização
Documentária:ABNT, Vancouver eAPA.

A importância da leitura na vida do cidadão é
destaque na matéria de capa deste número, como
forma de levar o leitor a refletir sobre o compromisso
de todos em incentivar o hábito da leitura,
principalmente nas crianças.
Registramos, nesta edição, a participação da
Biblioteca Setorial Monteiro Lobato na 4ª Feira do
Livro de Feira de Santana, que recebeu um grande
público em busca da literatura infanto-juvenil, como
também, a realização do X CINFORM - Encontro
Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação,
evento de grande relevância na área de Ciência da
Informação.
Neste número, explicamos o processo de aquisição
de material bibliográfico e informamos o prazo para
a entrega de solicitações, tendo em vista a primeira
Licitação do ano de 2012.
Divulgamos que a Universidade Estadual de Feira
de Santana foi contemplada com o Pró-Multiplicar,
evento de grande importância para a comunidade
acadêmica/científica, cujo objetivo é promover o
treinamento quanto ao uso do Portal de Periódicos
da CAPES. Divulgamos, também, a realização do I
Encontro de Bibliotecas Escolares Públicas de Feira
de Santana, buscando a qualidade do ensino e a
formação do leitor nas escolas públicas do
município.
Com essas ações, o SISBI-UEFS ratifica o
compromisso na disseminação da informação.
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Aquisição de Material
Bibliográfico no SISBI-UEFS

AÇÕES DO PROGRAMA IMAGENS

INFORME - Seção de Multimeios

O processo de aquisição de material bibliográfico no SISBI-
UEFS, até o ano de 2008, foi no modo Dispensa de Licitação. A
partir de 2009, passou-se a adotar o Pregão como modo de
aquisição, devido ao Decreto nº 8.590, de 18 de julho de 2003, do
Governo do Estado da Bahia. Esclarecemos que, após a fase
licitatória, é firmado um contrato com o vencedor do Pregão para
fornecimento do material no prazo de 90 dias, podendo ser
prorrogado, o que pode inviabilizar a finalização do processo no
mesmo ano de abertura, além de não disponibilizar o material no
semestre para o qual está destinado.

Contudo, apesar dessa dificuldade com prazos, relativamente
longos, fazendo-se um paralelo entre a Dispensa de Licitação e
o Pregão, observamos aspectos favoráveis ao último, tais como:
mais democrático, pois permite a participação de qualquer
empresa que atenda aos requisitos necessários; mais
econômico, pois possibilita a negociação de preços e a obtenção
de descontos; mais transparente, por ser amplamente
divulgado; e pode acontecer no formato eletrônico ou presencial.

Finalizamos salientando que, seja qual for o modo de aquisição
(compra, doação ou permuta), o SISBI-UEFS desenvolve suas
atividades tendo em vista atender às necessidades
informacionais da comunidade acadêmica, levando-se em conta
a atualização e qualidade do acervo. Porém, no que se refere à
compra de material bibliográfico, contamos com a participação
direta dos professores da nossa instituição, através das
solicitações de compra.Assim, chamamos a atenção que quanto
mais cedo as solicitações forem enviadas à biblioteca, mais ágil
o processo de aquisição. Informamos que, para o primeiro
Pregão de 2012, receberemos as solicitações até 30/03.

A Seção de Multimeios vem promovendo a
organização do seu acervo. Dessa forma, após
consultar o sistema da biblioteca, os usuários
poderão localizar o material desejado na estante de
modo rápido, pois o mesmo estará organizado de
acordo com o suporte (CD-ROM, DVD, VHS, etc.) da
obra, objetivando, assim, facilitar a busca. Além
disso, estamos trabalhando para a conservação do
acervo através do reparo e reaproveitamento deste.
Contudo, faz-se necessária a conscientização dos
usuários sobre a importância da preservação do
material.

A Seção de Periódicos possui um acervo com,
aproximadamente, 2.799 títulos e 67.693 exemplares.

Os periódicos encontram-se organizados por áreas do
conhecimento, sendo que, dentro de cada área, os
títulos são organizados em ordem alfabética.

A coleção é formada por periódicos técnico-científicos
nacionais e estrangeiros; revistas informativas;
boletins informativos e Diário Oficial do Estado da
Bahia (DOE).

Para localizar um artigo científico pesquisado no
sistema da BCJC, o usuário deve identificar as
seguintes informações do periódico: 1) área do
conhecimento; 2) o título do periódico; 3) o volume e o
número do exemplar; 4) o mês e ano de publicação; e
5) título e/ou páginas inicial e final do artigo.

Periódico é obra de consulta local, logo o seu
empréstimo domiciliar não é permitido.

INFORME - Seção de Periódicos

SISBI-UEFS: incentivando a leitura

No intuito de promover o incentivo à
leitura, há alguns anos, durante o mês
de novembro, o SISBI-UEFS
comemora a Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca, proporcionando
aos usuários e à comunidade feirense
atividades culturais diversificadas,
tais como: contação de história,

recitais de poesia, apresentações musicais, exposições
temáticas e sessões de cinema. Tais eventos buscam
aproximar o público externo das bibliotecas do SISBI, tendo em
vista uma maior interação com os serviços oferecidos por estas
bibliotecas, cujo objetivo principal é promover o acesso à
informação através da leitura, processo que deve ter início na
infância.
Atualmente, o avanço tecnológico e a disseminação das novas
tecnologias estão distanciando crianças e adolescentes das
bibliotecas. Isso acontece, também, por falta de incentivo à
leitura tanto em casa quanto nas escolas, que não direcionam
esses jovens para as bibliotecas. Atualmente, as pesquisas
escolares são realizadas principalmente, através da internet,
cujo resultado final é bastante
questionável.
Entretanto, notamos que as
atividades desenvolvidas nas
bibliotecas, com o intuito de
desenvolver o hábito da leitura, têm
trazido resultados satisfatórios.

No mês de outubro, o Programa Imagens,
núcleo de cinema da UEFS, organizou
sessões de filmes com a mostra Cine
Nostalgia, uma série de obras dos anos
1950 e 60, Do Livro ao Roteiro, dentro da
programação da Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca, promovida pelo
Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS

e ainda uma série de filmes com a temática da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, exibidos no campus da UEFS, em Feira
de Santana e no campus avançado na cidade de Lençóis-BA.Além
disto, o Imagens organizou uma exposição com 40 reproduções de
obras do importante artista surrealista Salvador Dali, no hall da
Biblioteca Central Julieta Carteado.
Em novembro trás uma série de oficinas ministradas por
estudantes e professores da UEFS e da UFBA, sempre com temas
ligados às artes cinematográficas, como Imagens do Brasil na
Mídia Contemporânea, Cinema e Educação, Escrevendo um
Roteiro Cinematográfico e Jane Austen: Literatura e Cinema.
Acontece, ainda, em dezembro o Circuito de Arte, Literatura e
Educação, entre os dias 12 e 15.
O Programa Imagens participa ativamente de diversas atividades
de vários departamentos de ensino da UEFS com mostras de
cinema, consultoria, monitoria e ministrando discussões a respeito
da arte cinematográfica. A entrada em qualquer evento é gratuita e
qualquer pessoa – estudante da UEFS, ou não – está convidada a
participar.



BC Informa, Ano XXII, n. 39, outubro de 2011

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência

em Pauta

Referência

em Pauta Eventos

ocê sabia???V
Sucesso no I Encontro de

Bibliotecas Escolares Públicas de
Feira de Santana

A UEFS, através do Projeto Biblioteca
Esperança: uma biblioteca escolar –
MEC/SESu, promoveu o I Encontro de
Bibliotecas Escolares Públicas de Feira de
Santana, no dia 31 de outubro de 2011. O
evento, organizado pela Pró-Reitoria de
Extensão e pela Biblioteca Central, contou

com a participação de 80 pessoas, entre representantes de
escolas públicas de Feira de Santana e de municípios vizinhos,
bibliotecários e outros interessados pelo tema, que tiveram a
oportunidade de assistir à palestra proferida pela Profa. Nidia
Lubisco. Também, receberam informações sobre a Lei nº
12.244, de 24 de maio de 2010, que trata da universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País, apresentadas
pela Presidente do CRB- 5, Lucimar Oliveira Silva.

A realização desse Encontro proporcionou o diálogo entre as
instituições participantes, gerando propostas de revitalização e
de criação de bibliotecas escolares nas instituições públicas de
ensino do município, visando à melhoria na qualidade do ensino
e a formação do leitor. O documento
elaborado no evento será encaminhado às
Secretarias Estadual e Municipal de
Educação, na perspectiva de construção de
políticas públicas específicas para as
bibliotecas escolares de Feira de Santana.

* Aconteceu, em Salvador, o “Encontro de
Arquivos, Bibliotecas e Museus à luz da era pós-
custodial: realidades de Portugal e Brasil”, no
período de 01 a 03 de setembro deste ano, com a
participação de bibliotecários do SISBI-UEFS;

* Nos dias 24 e 25 de outubro, o Goethe-Institut
Salvador-Bahia realizou o Seminário “A Biblioteca
como Instituição do Saber”, alguns profissionais da
BCJC participaram do evento.

* A 10ª Bienal do Livro da Bahia aconteceu no
período de 28 de outubro a 06 de novembro,
evento literário que contou com a participação de
profissionais da UEFS e com um stand da UEFS
Editora;

* A Biblioteca Central Julieta Carteado promove o
Curso de Auxiliar de Biblioteca, no período de 07 a
11 de novembro de 2011, com carga horária de
20h. Com inscrição gratuita, o curso é direcionado
às pessoas que trabalham em bibliotecas públicas
e comunitárias de Feira de Santana e região.

* A Biblioteca Central Julieta Carteado realizou a II
Campanha de Doação de Livros e Revistas Infantis.
Foram arrecadados 142 livros literários, 44 revistas
em quadrinhos e 17 livros didáticos. Esse acervo foi
doado ao Centro Lar Mariano, localizado no distrito
de Humildes, que atende crianças e adolescentes
da comunidade local e circunvizinha.

* Tendo em vista a Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca, a BCJC fez o levantamento dos
USUÁRIOS +, ou seja, os usuários que mais
pegaram material emprestado na Biblioteca, no
período de janeiro/2011 a outubro/2011. Segue o
ranking dos USUÁRIOS + da BCJC:

GRADUANDO - Raimundo Mario Silva Rodrigues
dos Santos

MESTRANDO - Janivam da Silva Assunção

DOUTORANDO - Fabrício Souza Silva

PROFESSOR - Juliano Almeida de Faria

FUNCIONÁRIO - Carpegiane Sodré de Araujo

BOLSISTA - Lineker Oliveira Noberto da Silva

ESPECIALIZAÇÃO - Marcos Santos de Souza

ENSINO FUNDAMENTAL - Raissa Gomes e
Gomes

ALUNO ESPECIAL - Rafaela Sousa Gonçalves

Parabéns a todos!

Continuem fazendo da leitura uma
atividade diária.

Pró-Multiplicar da CAPES
acontece na UEFS
A Universidade Estadual de Feira de
Santana - UEFS, em parceria com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nivel Superior - CAPES,
promoveu, de 04 a 06 de outubro de 2011 ,
o Pró-Multiplicar (treinamento no uso do

Portal de Periódicos da CAPES).
A Biblioteca Central Julieta Carteado organizou o evento
em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, contando com a participação de professores,
pesquisadores, funcionários e estudantes de graduação e
pós-graduação.
Durante o evento, além da apresentação
do Portal, representantes de editores e
sociedades científicas ministraram
palestras sobre o conteúdo assinado
pela CAPES, nas diversas áreas do
conhecimento.
O Pró-Multiplicar foi de grande importância para a
comunidade acadêmica/científica, que tem no Portal de
Periódicos da CAPES uma rica ferramenta de pesquisa.


