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Acessibilidade na 5ª Feira do Livro

Mais uma vez, a Feira do Livro,
realizada no período de 14 a 19
de agosto, destaca-se como
um dos grandes eventos
culturais de Feira de Santana.
Nessa 5ª edição, buscou-se
atrair, também, a participação

de pessoas com necessidades especiais através
de atividades promovidas no stand da Biblioteca
Setorial Monteiro Lobato – BSML. Naquele espaço,
crianças com deficiência visual foram protagonistas
de atividades de leitura em braile e contação de
história, atraindo um grande público infanto-juvenil
e adulto. Com essa iniciativa, tentamos não só
garantir o acesso à cultura a essas pessoas, mas,
principalmente, chamar a atenção para a
necessidade de se promover a acessibilidade nos
v á r i o s e v e n t o s d a
comunidade feirense, em
respeito ao direito de todos
ao conhecimento, à cultura e
ao lazer.
Finalmente, agradecemos a
todos que fizeram da 5ª
Feira do Livro um sucesso.

Ocorreu em Gramado – Rio
Grande do Sul, entre 16 a 21 de
setembro de 2012, o Seminário
N a c i o n a l d e B i b l i o t e c a s
U n i v e r s i t á r i a s - S N B U ,
abordando a temát ica “A
Biblioteca Universitária como

Laboratório da Sociedade da Informação”.
Participaram desse seminário 07 bibliotecários e 02
servidores técnico-administrativos do Sistema
Integrado de Bibliotecas da UEFS – SISBI-UEFS.
Além disso, o SISBI marcou presença no evento com
a apresentação dos seguintes trabalhos: “Repositório
Institucional nas Universidades Estaduais da Bahia:
condições de implantação”, de autoria dos
bibliotecários Fábio Gomes e Fábio Jesus; e
“Marketing: ferramenta eficaz na gestão de serviços e
produtos em bibliotecas
u n i v e r s i t á r i a s ” , d a
bibliotecária Rejane Ribeiro.
A apresentação de trabalhos
de servidores no evento
contribuiu para que a UEFS
fosse uma das instituições
em evidência.

XVI I Seminár io Nacional de
Bibliotecas Universitárias – SNBU

O destaque, deste número, está no Livro, como
elemento fundamental para a formação do leitor
e da cidadania. Também tratado em verso e
prosa na Feira do Livro: Festival Literário e
Cultural de Feira de Santana, evento que vem
crescendo a cada edição e conta com a
Biblioteca Setorial Monteiro Lobato como espaço
para leitura e contação de histórias para a
comunidade.
Registramos a participação de servidores do
SISBI-UEFS no Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias, buscando a
atualização e apresentando trabalhos com base
em experiências profissionais.
A organização dos acervos das bibliotecas dos
campi avançados, para atender aos cursos que
estão sendo implantados, assim como as
dif iculdades da Bibl ioteca Central na
recuperação dos livros danificados estão
divulgadas no espaço BC Notícias.
Mostramos a comemoração da Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca através de
exposições, atividades de incentivo à leitura e
oferta de cursos à comunidade.
O treinamento do Sistema Pergamum, para
atualização dos servidores e conhecimento de
convidados, também está mencionado nesta
edição.
Temos o compromisso de disseminar a
informação e servir à sociedade.
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Biblioteca Central promove atividades na
Semana Nacional do Livro

Remanejamento de acervos em
Bibliotecas do SISBI-UEFS

CURSOS NA BCJC

O cuidado com os livros é uma constante
preocupação nas bibliotecas. Por isso, esse tema é
tratado em campanhas de preservação e
conservação do acervo, visando à conscientização
dos usuários. A equipe do SISBI-UEFS está sempre
buscando alternativas para sensibilizar o usuário
quanto a esse cuidado através de campanhas,
alertas, exposições de materiais danificados,
distribuição de marcadores de páginas com frases
sobre o manuseio correto do livro, entre outras.
Esse trabalho de conscientização é de suma
importância para a vida útil do acervo, assim como
para o usuário, pois os livros mais consultados são,
naturalmente, os mais danificados. Assim, o número
de exemplares retirados do acervo para conserto é
muito grande, deixando de atender às necessidades
da comunidade acadêmica. Atualmente, estamos
com cerca de 2.500 livros para reparos, número
muito grande para ser recuperado a curto prazo.
Outro aspecto que agrava a situação é o alto custo do
serviço de reparo e encadernação, não valendo a
pena recuperar certos exemplares.
Portanto, conservar é melhor que recuperar.

A Biblioteca Central Julieta
Carteado, em comemoração à
Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca, promoveu dois cursos
destinados ao público interno e
externo à UEFS: Noções de

Arquivamento eAuxiliar de Bibliotecas.
O Curso Noções de Arquivamento, que teve como
facilitadores os bibliotecários Rejane Ribeiro e Fábio
dos Santos, foi realizado nos dias 23 a 25 de outubro,
no turno vespertino, com carga horária de 12h. Esse
curso teve como objetivos a capacitação para
arquivar documentos no arquivo corrente e o
conhecimento dos métodos de arquivamento mais
utilizados.
O Curso Auxiliar de Bibliotecas foi ministrado pela
bibliotecária Maria do Carmo Sá Barreto, no período
de 23 a 26 de outubro, no turno matutino, com carga
horária de 16h. Os inscritos nesse curso tiveram
ainda a oportunidade de participar da Oficina de
Pequenos Reparos em
Materiais Bibliográficos,
oferecida pela empresa
Villasan.
As inscrições foram gratuitas
e os participantes receberam
material didático e certificado.

O Sistema Integrado de Bibliotecas
da UEFS, em comemoração à
Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca, promoveu, de 22 a 26 de
outubro, a Exposição Fotográfica:
36 anos de Biblioteca na UEFS. A
exposição, organizada pelas

funcionárias Girleide Souza e Rejane Ribeiro, foi
apresentada no hall da BCJC, no campus universitário,
onde os visitantes também puderam apreciar a exposição
“O Ciclo do Tempo”.
Durante a Semana ocorreram atividades como: exibição de
filmes e contação de histórias, realizadas nas Bibliotecas
Setoriais Centro de Educação Básica e Monteiro Lobato. O
SISBI promoveu, também, os cursosAuxiliar de Bibliotecas
e Noções de Arquivamento, além da Oficina de Pequenos
Reparos em Materiais Bibliográficos.
O objetivo do evento foi
despertar o público para a
importância do Livro como
elemento fundamental de
acesso ao conhecimento, assim
como resgatar a compreensão
da biblioteca como instrumento
para a formação do leitor.

O REPARO DE LIVROS DANIFICADOS

Com a implantação do
Programa de Formação
d e P r o f e s s o r e s -
P R O F O R M A , a
Biblioteca Setorial Solar
do Biju - BSSB, situada
na cidade de Santo

Amaro, recebeu um acervo especifico para os
cursos de História, Geografia e Matemática.
Também para atender ao PROFORMA, a
Biblioteca Setorial Campus de Lençóis - BSCL
recebeu um acervo direcionado ao curso de
Biologia. Assim, essas bibliotecas tiveram que
passar por um processo de reorganização dos
seus acervos, os quais eram compostos,
principalmente, de publicações nas áreas de
Letras e Pedagogia. Estas publicações foram
remanejadas para o acervo da Biblioteca
C e n t r a l J u l i e t a C a r t e a d o – B C J C ,
enriquecendo-o, qualitativamente.



BC Informa, Ano XXIII, n. 41, outubro de 2012

Treinamento do COMUT (12 de junho 2007)

Referência

em Pauta

Referência

em Pauta Eventos

ocê sabia???V

TREINAMENTO PERGAMUM

FATOR DE IMPACTO NAS REVISTAS
CIENTÍFICAS

As revistas científicas, nacionais e estrangeiras, passaram
a ser avaliadas através do Fator de Impacto – FI, medida
utilizada para avaliar a importância do periódico em
determinada área do conhecimento. O órgão responsável
em atribuir o Fator de Impacto é o Institute for Scientific
Information – ISI. O FI é um número médio resultante das
citações de artigos científicos publicados em determinado
periódico. Os FIs são publicados no Journal of Citation
Reports – JCR, disponível no Portal da Capes.
Veja como é calculado o FI: Se um periódico X publicou, em
2009 e 2010, 320 artigos científicos, e se no ano seguinte
ele recebeu 920 citações, seu FI em 2011 será o resultado
de 920/320, ou seja, 2,875.
O FI das publicações é um dos critérios que a Capes leva
em consideração para disponibilizar a publicação no seu
Portal de Periódicos e também para atribuir a classificação
no Qualis Periódicos.

Aconteceu no dia 10 de setembro, na Universidade

Federal da Bahia, o Seminário “Excelência em

Bibliotecas”. Bibliotecários da UEFS participaram do

evento;

O V Congresso Nacional de Arquivologia ocorreu no

período de 1º a 5 de outubro de 2012, no Hotel

Pestana, Salvador – BA. O evento teve a participação

de servidores do SISBI;

Aconteceu, nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, o II

Workshop – Comunicação, Divulgação e Editoração

Científica, em Salvador – BA. O SISBI teve

representantes no evento.

A Universia Brasil, maior rede ibero-americana
de colaboração universitária, presente em 22
países, reuniu uma nova lista com 45 clássicos
da literatura mundial para você baixar grátis.
Entre os livros encontram-se obras de Machado
de Assis, Fernando Pessoa, Dante Alighieri e
Julio Verne. Faça o download grátis dos 45
clássicos da literatura mundial, acessando:
<http://canaldoensino.com.br/blog/40-sites-
para-baixar-livros-de-graça;

O Portal de Periódicos da Capes oferece mais um
tipo de busca. Trata-se da busca de livros,
funcionalidade implantada no Portal para
aumentar as possibilidades de pesquisa.

Confira o TOP 10 de Livros mais
emprestados na BCJC:

ANTON, Howard. um novo horizonte. 6. ed.Cálculo:
Porto Alegre:  Bookman, 2000. 2v.
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. .  5.Um curso de cálculo
ed.  Rio de Janeiro:  LTC,  2001.
LEHNINGER, Albert Lester; NELSON, David L.; COX,
Michael M. 2. ed.  SãoPrincípios de bioquímica.
Paulo, SP:  Sarvier,  1995. 839p.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos
de física. 4. ed.  Rio de Janeiro:  Livros Técnicos e
Científicos,  1996. 4v. (obra completa).
NUSSENZVEIG, H. M. (Herch Moyses). Curso de
física básica.   4. ed. rev.  São Paulo:  Edgard Blucher,
2002. 4 v.
TEIXEIRA, Wilson. . São Paulo:Decifrando a terra
Oficina de Textos, 2000. 558p.
YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Sears e
Zemansky Física.  10. ed.  São Paulo, SP: Pearson
Addison Wesley, 2003. 4 v.
BOLDRINI, Jose Luiz  et al. 3. ed.Álgebra linear.
amp. e rev.  São Paulo, SP:  Harbra,  c1986. 411 p.
ALBERTS, Bruce. .  3.Biologia molecular da célula
ed.  Porto Alegre: Artes Médicas,  1997. 1294 p.
PRESS, Frank. .  4. ed. PortoPara entender a terra
Alegre: Bookman, 2006. 655p.

O Sistema Integrado de Bibliotecas da
UEFS e a PUC/PR promoveram o
curso de atualização do software
Pergamum, versão Web, de 27 a 31 de
agosto, no Auditório da Biblioteca
Cen t ra l . O cu rso , des t i nado
principalmente aos servidores do
SISBI-UEFS, foi estruturado nos
seguintes módulos: Parâmetros,

Consulta ao Acervo, Circulação de Materiais, Aquisição de Obras
e Catalogação.
Algumas unidades interessadas em conhecer o Pergamum

estiveram presentes, tais como: GERAD,ASPLAN eAEI, além de
representantes de Departamentos e Colegiados que passarão a
utilizar o Sistema Pergamum (versão Web) para a solicitação de
compra de material bibliográfico .
Ainda como parte da programação do
e v e n t o , f o i a p r e s e n t a d a a
Catalogação para Arquivo e Museu,
contando com a presença de
bibliotecários, servidores da Casa do
sertão, MRA, CEDOC, Museu do
Observatório Antares e Museu de
Zoologia.


