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Projeto “Cuida de Mim”

A
literatura mundial perdeu este ano um dos escritores mais

admirados e traduzidos no mundo, Gabriel García

Márquez, falecido em 17 de abril de 2014, na Cidade do

México. Com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36

idiomas, também conhecido por El Gabo, foi escritor de contos,

novelista, jornalista, diretor de cinema e ativista político.

Considerado um dos principais representantes da corrente

literária denominada realismo fantástico, que mistura realidade

com elementos surreais, nasceu em 6 de março de 1927, na

cidade de Aracataca, Colômbia. Autor premiado, recebeu, em

1982, o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra.

O livro Cem Anos de Solidão foi um marco na carreira do escritor,

sendo considerado uma das obras mais importantes da literatura

latino-americana.

Entre seus principais títulos estão: O outono do patriarca, Crônica

de uma morte anunciada e O amor nos tempos do cólera.

Em 2002, publicou sua autobiografia, Viver para contar.

A repercussão mundial da sua morte rendeu declarações de

apreço ao escritor.

Entre as mais contudentes está a do presidente da Colômbia,

Juan Manuel Santos: "Mil anos de solidão e tristeza pela morte do

maior colombiano de todos os tempos!" (fonte:ABC News).
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Editorial

Começa a atuar na UEFS o
Programa Mais Futuro

Começa a atuar na UEFS o
Programa Mais Futuro

A
conteceu, no dia 12 de

março de 2014 , na

Biblioteca Pública do

Es tado (BA) , even to em

h o m e n a g e m a o D i a d o

Bibliotecário. Esse evento foi

promovido pelo Conselho

Regional de Biblioteconomia -

C R B - 5 e c o n t o u c o m a

participação dos bibliotecários do SISBI-UEFS. A

programação teve início com a palestra "O Profissional

da Informação: tendências futuras e desafios

presentes.", da Profª. Todeska Badke (UFMG), que

ressaltou a importância do bibliotecário na sociedade. O

evento contou com música, sorteios e coffee-break.

Nessa ocasião, o CRB-5 apresentou o "euamo

bibliotecaeuquero", movimento criado para mostrar

à sociedade que a biblioteca é um espaço vivo, que além

de incentivar a leitura, oferece à comunidade atividades

culturais, acervos atualizados e uma diversidade de

serviços. O SISBI-UEFS apoia essa iniciativa.

Participe! Mais informações: www.febab.org.br

Evento em comemoração ao

Dia do Bibliotecário

Evento em comemoração ao
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Os 83 jovens que irão

participar do programa Mais

Futuro, na UEFS, estiveram

presentes, no dia 17 de

março, à Aula Inaugural que

deu início às atividades do

programa. Esses jovens

atuarão em várias unidades

administrativas da

UEFS, na função

d e a u x i l i a r e s

administrativos.

O P r o g r a m a

E s t a d u a l d e

Aprendizagem -

Mais Futuro é uma

ação do Governo

do Estado, que tem como

objetivo oferecer ao jovem a

oportunidade do primeiro

emprego. Para ingressarem

no programa, os jovens

precisam passar por uma

seleção, é necessário que

sejam oriundos de escolas

públ icas e estejam em

situação de vulnerabilidade

social. Após essa etapa, eles

são capacitados, através de

cursos, para exercerem as

at i v idades onde serão

alocados.

A U E F S é a p r i m e i r a

i n s t i t u i ç ã o d o

interior do estado

a i m p l a n t a r o

programa. Junto

com a SAEB, as

V o l u n t á r i a s

Sociais da Bahia

( V S B A ) e o

C e n t r o d e

Integração Empresa-Escola

(CIEE), a UEFS pretende

contribuir com a sociedade

d e F e i r a d e S a n t a n a ,

proporcionando crescimento

profissional e pessoal a

esses jovens.

I
niciamos esta publicação com uma homenagem

póstuma ao grande escritor Gabriel García

Márquez, em reconhecimento ao valor do seu

vasto trabalho, em especial, das suas obras

literárias.

Neste número, destacamos a comemoração do dia

do Bibliotecário, promovida pelo Conselho Regional

de Biblioteconomia, 5ª Região, em Salvador, assim

como a recepção dos jovens aprendizes do

Programa Mais Futuro, que atuarão em regime

temporário em unidades administrativas da UEFS.

No espaço de notícias, registramos o recebimento

de doações, que enriquecem o acervo da Biblioteca

Central Julieta Carteado - BCJC, sendo que muitas

dessas obras estão à disposição dos laboratórios da

UEFS. Informamos, também, o trabalho de

cooperação da BCJC para alimentação da

Biblioteca Virtual em Saúde do Adolescente - BVS

Adolec Brasil.

Divulgamos o evento "Biblioteca, Café & Arte",

realizado na BCJC com o intuito de atrair e mostrar

ao usuário que a biblioteca é, também, um

agradável espaço de apresentação artística e

cultural.

Este informativo, além de apresentar as ações do

SISBI-UEFS, busca levar importantes informações

à comunidade universitária.



T
endo como princípio que a Biblioteca deve ser um espaço de

informação, cultura e lazer, a Biblioteca Central Julieta Carteado

promoveu o Biblioteca, Café & Arte, no dia 10 de abril, às 16h, em

seu Hall de entrada. O evento contou com a apresentação do trio

musical "Trinado", que tocou músicas da MPB, e a Exposição "Nas

Asas das Borboletas encontrei Cavalos Marinhos", formada de

obras, em papel machê, do servidor da UEFS e artista plástico

Eduardo Moura.

Através do Biblioteca, Café & Arte, a BCJC tem como objetivo

estreitar a comunicação entre o usuário e a biblioteca,

promovendo momentos agradáveis e de descontração, com

apresentações artístico-culturais, acompanhadas de um

delicioso café. Mais uma vez, o

público prestigiou e aplaudiu o

evento.

Essa edição aconteceu em

parceria com o Centro de

Cultura e Arte - CUCA e teve o

apoio da GMF, distribuidora do

Café Maratá.
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PRODUÇÃO CEB

A
Universidade Estadual de Feira de Santana

está prestes a assinar um Termo de

Compromisso por Adesão , o qua l é

representado pelo Ministério da Saúde do Brasil,

através da Área de Saúde do Adolescente e do

Jovem, da Organização Pan-Americana da Saúde, da

Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente e

BIREME, com o apoio do seu Comitê Consultivo

Nacional, tendo em vista um trabalho conjunto para

alimentação da Biblioteca Virtual em Saúde do

Adolescente - BVSAdolec Brasil, de responsabilidade

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ.

A BVS Adolec tem o objetivo de promover acesso

online, eficiente e equitativo, à informação científica e

técnica sobre a saúde de adolescentes e jovens no

Brasil.

Na UEFS, o trabalho de cooperação será

desenvolvido por bibliotecários da Biblioteca Central

Julieta Carteado em parceria com o Núcleo de

Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência –

NNEPA/ UEFS.

A

SISBI-UEFS em cooperação com a

BVS Adolec

SISBI-UEFS em cooperação com a

BVS Adolec

O
acervo bib l iográf ico do SISBI-UEFS é

constantemente acrescido e enriquecido por

doações nas diversas áreas do conhecimento.

Dentre essas doações, temos as que constituem o

Laboratório de História e Memória da Esquerda e das

Lutas Sociais (LABELU). Criado, em 2005, pelo

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UEFS,

o LABELU possui uma Sala de Leitura onde disponibiliza

seu acervo. Em 2006, recebeu a primeira doação,

tratava-se do acervo da biblioteca particular do Sr. Aristeu

Nogueira Campos, natural da cidade de Irará, advogado,

delegado, político comunista, leitor devotado, que

costumava anotar em seus livros a data de leitura.

Registramos, também, a doação do Professor do

Departamento de CHF, Nilo Henrique dos Reis, que doou

à BCJC, no mês de abril, uma coleção de livros clássicos

de Filosofia, do seu acervo pessoal.

Essas doações foram bastante significativas para o

enriquecimento do patrimônio bibliográfico da UEFS.

Doações enriquecem acervo

BIBLIOTECA, CAFÉ & ARTEBIBLIOTECA, CAFÉ & ARTE

R
otineiramente, os alunos do Centro de Educação Básica da

UEFS realizam atividades para finalização de projetos de

algumas disciplinas. Como produtos dessas atividades,

surgem livros, revistas em quadrinhos e vídeos, que são

disponibilizados para consulta local na biblioteca da escola.

Ressaltamos que, até o momento, há produções referentes ao

período 1999-2013 e essas, em sua maioria, abordam conteúdos

de história, língua portuguesa e ciências.
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Referência em Pauta Eventos

ocê sabia???V

�Aconteceu, em Salvador, entre os dias 17 e 18 de

março, o Encontro Regional do Pergamum. O evento

teve como objetivo esclarecer dúvidas referentes à

utilização do sistema e apresentar a nova versão do

software. Os bibliotecários do SISBI estiveram

presentes para capacitação profissional.

� O Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI da

UFBA) realizou o treinamento no Portal de

Periódicos da CAPES, tendo em vista contribuir para

a promoção e divulgação do conhecimento científico

nacional e internacional. Editores científicos

apresentaram os recursos disponíveis nas bases

multidisciplinares, da área de saúde, dentre outras.

�A7ª Feira do Livro - Festival Literário e Cultural de

Feira de Santana ocorrerá este ano entre os dias 23 a

28 de setembro, na Praça do Fórum, em Feira de

Santana.

A
Biblioteca Central Julieta Carteado realizou, no período de 18 a

27 de março de 2014, o Seminário para os Novos Usuários da

graduação e pós-graduação. Destacamos a importância desse

evento para a comunidade acadêmica pois o mesmo teve como objetivo

orientar os novos usuários quanto à melhor utilização da biblioteca,

tendo em vista atender as suas demandas informacionais. Nesse

evento, foram apresentados os serviços oferecidos pelo SISBI-UEFS,

os direitos e deveres dos usuários e as ferramentas de busca para a

pesquisa: sistema Pergamum, Portal de Periódicos da Capes

(biblioteca digital que disponibiliza mais de 35 mil artigos de periódicos e

130 bases de todas as áreas

do conhecimento, Patentes,

normas técnicas e livros

eletrônicos), Biblioteca Digital

de Teses e Dissertações

(BDTD) e Biblioteca Digital de

Monografias (BDM). Nosso

objetivo é estimular o hábito da leitura,

dar apoio à pesquisa e mostrar a

importância da biblioteca na vida

acadêmica.

A B C J C d á b o a s - v in d a s a o s n ovo s

Cadastramento biométrico de servidores

A
Biblioteca Central Julieta Carteado pretende implantar, no

início do próximo semestre, a biometria para as operações de

empréstimo domiciliar no Sistema Pergamum. Com esse fim,

já foram cadastradas as biometrias dos alunos e, neste momento, a

BCJC está convocando os servidores técnicos e docentes da UEFS

para esse cadastramento.

Para fazê-lo, o servidor deve se dirigir ao Setor de Multimeios e

apresentar o cartão da biblioteca ou crachá e um documento com

foto.

J
á está em processo de finalização a

Pesquisa de Satisfação do Usuário,

realizada pela Biblioteca Central Julieta

Carteado, no período de 25/11/2013 a

30/03/2014, que tem como objetivo avaliar e

melhorar os produtos e serviços de informação

oferecidos pela biblioteca à comunidade universitária (estudantes,

professores e funcionários) assim como aos usuários externos.

Nesse período, foi disponibilizado aos usuários um questionário

online, onde eles responderam a questões que tratavam sobre a

estrutura física da BC, produtos e serviços oferecidos.

Foram respondidos 1.718 questionários que estão sendo analisados

pela Empresa ADM. Jr. - UEFS, colaboradora da Biblioteca Central

Julieta Carteado.

Em breve, a BCJC disponibilizará para toda comunidade o resultado

dessa pesquisa.

Pesquisa de Satisfação do Usuário

� A presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco

Civil da Internet, Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014,

que trata do uso da internet no Brasil e dispõe sobre

princípios, garantias, direitos e deveres para usuários

da rede. Confira a lei na íntegra, acessando:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm

� O site Brain Pickings realizou uma pesquisa e

divulgou, no ano passado, o ranking das obras mais

importantes dos séculos XIX e XX, dentre todos os

gêneros da ficção (novelas, contos, obras de teatro ou

poemas). Observe abaixo as obras citadas.

Melhores obras do século XIX:

1. Anna Karenina, de Leon Tolstói

2. Madame Bovary, de Gustave Flaubert

3. Guerra e Paz, Leon Tolstói

4. As aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain

5. Os Contos de Anton Tchekhov

6. Middlemarch, George Eliot

7. Moby Dick, Herman Melville

8. Grandes esperanças, Charles Dickens

9. Crime e castigo, Fiodor Dostoievski

10. Emma, Jane Austen

Melhores obras do século XX:

1. Lolita, Vladimir Nabokov

2. O grande Gatsby, F. Scott Fitzgerald

3. Em busca do tempo perdido, Marcel Proust

4. Ulisses, James Joyce

5. Dublinenses, James Joyce

6. Cem anos de solidão, Gabriel García Márquez

7. O som e a fúria, William Faulkner

8. Rumo ao farol, Virginia Woolf

9. Histórias completas, Flannery O' Connor

10. Fogo Pálido, Vladimir Nabokov

Para verificar o resultado dessa pesquisa, na íntegra,

acesse: http://literatortura.com/2013/10/melhores-livros-

autores-segundo-125-escritores/


