
Referência Referência 
Em PautaEm Pauta
Referência 
Em Pauta

Ano XXV, n. 45, outubro de 2014 

BC ExtensãoBC ExtensãoBC Extensão

BC NotíciasBC NotíciasBC Notícias

Veja nesta EdiçãoVeja nesta EdiçãoVeja nesta Edição

Informativo do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS

 UEFS com acesso gratuito ao 
Portal Saúde Baseada em 
evidências

 Acessibilidade na BCJC

                              Pág. 3   

 Grandes Perdas na Literatura 
em 2014

 7ª Feira do Livro - Festival 
Cultural e Literário de Feira de 
Santana  

                           Pág. 2    

 Semana Nacional do Livro e 
da Biblioteca    

              Pág. 3 

 SISBI com nova home page

 Resultado da Pesquisa de 
Satisfação do usuário.

 Eventos

Você sabia?

              Pág. 4 

Projeto “Cuida de Mim”

O Estatuto é o documento máximo que rege a Universidade, 
o da UEFS está em vigor desde 1976. Diante da 
necessidade de atualização, a comunidade universitária e 

a externa foram convocadas, em 2008, para dar início ao Processo 
Estatuinte. Após várias reuniões, com a participação dos três 
segmentos: docentes, discentes e servidores técnicos, foi 
elaborada proposta de novo Estatuto para a UEFS.
Em 2014, os três segmentos da comunidade universitária debatem 
para aprovação da proposta apresentada. Esta construção 
coletiva, democrática, visa atender às demandas atuais da 
Universidade e da sociedade. 
A primeira etapa do Congresso Estatuinte aconteceu no período de 
8 a 13 de setembro deste ano. Os delegados 
representantes das t rês 
categorias (docentes, 
servidores técnicos e 
d iscentes)  d iscut i ram 
e x a u s t i v a m e n t e , 
aprovando vários tópicos da 
proposta de Estatuto, sendo 
necessária a definição de 
novos períodos para dar 
continuidade aos trabalhos. 
De 20 a 24 de outubro ocorreu 
a segunda etapa do Congresso, quando foi discutida 
cuidadosamente a composição dos conselhos. Ao final dessa 
etapa, foi avaliado o novo período para continuação dos trabalhos 
e aprovado o período de 2 a 7 de março de 2015.
O Congresso Estatuinte conta com a participação de servidores do 
Sistema Integrado de Bibliotecas, sendo 9 delegados titulares e 9 
suplentes, que estão contribuindo para a construção de um 
Estatuto com finalidades e políticas institucionais que tornarão a 
UEFS mais democrática, com excelência acadêmica e 
socialmente referenciada.     
Através da participação no processo Estatuinte percebe-se, na 
prática, a importância do "fazer universidade".

 Usuários do SISBI já podem 
utilizar o Pergamum Mobile e o 
QR Code em suas pesquisas
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Editorial Grandes Perdas na Literatura em 2014
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D
urante o período de 23 a 28 de 
setembro de 2014, aconteceu 
a 7ª Feira do Livro - Festival 

Literário e Cultural de Feira de 
Santana. Comparando a 1ª com a 7ª 
edição da Feira do Livro, é notório o 
crescimento do evento, que na 7ª 
edição contou com um público 
estimado em 50 mil pessoas.
O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS esteve, 
mais uma vez, presente à Feira do Livro através da 
participação da Biblioteca Setorial Monteiro Lobato com 
o objetivo de atrair o público infanto-juvenil, pois o 
surgimento de novas tecnologias informacionais tem 
afastado o usuário da biblioteca.
Novamente, pudemos constatar a receptividade de 
alunos, professores, pais e crianças ao evento; os quais, 
como nas outras edições, estiveram presentes no 
estande da biblioteca participando de atividades de 
incentivo à leitura. Foram mais de 6 mil usuários 
oriundos da comunidade feirense e da região 
circunvizinha.
Entre os melhores resultados da Feira, destacamos a 

satisfação de ver o sorriso de 
uma criança que escolhe um 
livro para ler sem a obrigação 
da leitura, mas pelo simples 
prazer de ler. Muitos sorrisos 
foram compartilhados nos 6 
dias do evento.

N
o primeiro e segundo semestres de 2014, a 
literatura mundial sofreu significativas perdas 
com o falecimento de quatro renomados 

escritores: Gabriel García Marquez, em 17 de abril; João 
Ubaldo Ribeiro, em 18 de Julho; Rubem Alves, em 19 de 
julho; e Ariano Suassuna, em 23 de julho.
Esses quatro escritores deixaram obras de excelência, 
um verdadeiro legado, que os imortalizaram e servem de 
inspiração para novos talentos. Como esquecer das 
obras-primas "Viva o povo brasileiro", de João Ubaldo 
Ribeiro; "Alto da Compadecida", de Ariano Suassuna; 
"Cem anos de Solidão", de Gabriel García Marquez; e "A 
alegria de ensinar", do eclético Rubem Alves?!
Assim como o público-leitor, o mercado editorial perdeu 
preciosos romancistas e cronistas da atualidade, mas 
suas obras, além de permanecerem vivas na memória 
dos leitores, continuarão sendo de leitura obrigatória 
para quem quiser contribuir para a construção de uma 
sociedade melhor. 

7ª Feira do Livro - Festival Literário e 
Cultural de Feira de Santana

C
omo destaque desta publicação, na matéria 
de capa, está o Processo Estatuinte, que 
avançou muito em 2014, com o Congresso, 

através do debate entre os participantes dos três 
segmentos da comunidade universitária.
Registramos neste número, grandes perdas para a 
Literatura, com a morte de escritores consagrados. 
Também citamos a participação da Biblioteca 
Setorial Monteiro Lobato na 7ª edição da Feira do 
Livro: Festival Literário e Cultural de Feira de 
Santana.   
No BC Notícias, informamos a implantação de 
recursos tecnológicos para acessibilidade de 
deficientes visuais e, com a atualização do sistema 
Pergamum, o acesso ao acervo através dos 
dispositivos móveis. Além disso, a comunidade 
acadêmica da UEFS está com acesso ao Portal 
Saúde Baseada em Evidências, do Ministério da 
Saúde.  
Em extensão, temos as atividades da Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca, ocorridas em 
outubro de 2014, dentre as quais se destacam: 
apresentação musical, recital de poesias, 
lançamento de livro, cursos e o lançamento do 
projeto Parada da Leitura. 
Divulgamos a nova home page do SISBI e o 
resultado da pesquisa de satisfação do usuário, 
instrumentos de interação com a comunidade.
Levar a informação à sociedade é o nosso objetivo! 

“Quando um escritor morre, sua vida se eterniza na 
memória dos leitores através de suas obras”.

                                                    
                                                            Maria Sá Barreto
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BC Notícias

UEFS com acesso gratuito ao Portal Saúde 
Baseada em evidências

A BCJC é uma biblioteca universitária que tem como um dos objetivos 
primordiais  buscar a inovação, para atender à necessidade de 
informação dos seus usuários da melhor maneira possível. Com esse 

intuito, garantiu a parceria, com o Ministério da Saúde e a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), disponibilizando 
mais uma ferramenta de pesquisa para seus usuários da área de saúde, o 
acesso ao Portal Saúde Baseada em Evidências, que tem como objetivo 
fornecer o acesso a publicações periódicas 
científicas. Portanto, professores e alunos da 
graduação e pós-graduação que tiverem interesse, 
podem se dirigir à biblioteca para fazer o cadastro 
neste portal, e a partir daí, acessarem os periódicos 
de 12 bases de dados da área de saúde, de 
qualquer lugar que estejam, na universidade, no 
trabalho ou na residência. Dessa forma, a biblioteca 
vem assumindo seu compromisso de disponibilizar 
condições de acesso à informação aos seus 
usuários.

Usuários do SISBI já podem utilizar o Pergamum Mobile e o QR Code em suas pesquisas

N
o primeiro semestre de 2014, o SISBI-UEFS atualizou o seu Sistema de Gerenciamento do 
Acervo - Pergamum para a nova versão (Pergamum Web). Essa atualização permitiu a 
possibilidade dos usuários acessarem o Pergamum através dos dispositivos móveis como: 

celulares, smartphones e tablets, para fazer reservas, renovações e consultas ao acervo. Para isso, 
d e v e - s e  e n t r a r  n a  t e l a  d e  p e s q u i s a  n o  e n d e r e ç o : 
http://biblioteca.uefs.br:8081/pergamum/biblioteca/index.php, e clicar no link que aparece no final da 
página "Pergamum Mobile".
Outra facilidade adicionada é a identificação da localização (Nº de chamada) dos materiais do acervo através da ferramenta QR 
Code. O usuário deve ter instalado em seu aparelho um aplicativo leitor de QR Code para utilizar esta funcionalidade. Após 
realizar uma pesquisa no catálogo online Pergamum, deve-se clicar na opção "Exemplares", na tela seguinte clicar no ícone "QR 
Code".A vantagem do QR Code é aproveitar o dispositivo móvel para registrar o nº de chamada na tela do aparelho, operação que 
era realizada no papel.

BC Extensão

“E penso que meu mundo seria muito 
pobre se em mim não existissem os 
livros que li e amei". Com esta frase 
de Rubem Alves o SISBI deu início 
às comemorações da Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca, 
realizada no período de 27 a 30 de 
outubro.

O evento contou com duas importantes exposições, realizadas no 
Hall da Biblioteca Central, uma exposição intitulada "Centenário de 
Dorival Caymmi" e a "Escritores Eternos" uma homenagem aos 
escritores que faleceram no primeiro semestre de 2014, sendo eles: 
Gabriel Garcia Marques, João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e 
Ariano Suassuana.
Para abertura, houve a apresentação do Quarteto de Cordas, 
formado por integrantes do Seminário de Música do CUCA. Durante 
a semana, houve a apresentação do Coral da UEFS e Recital de 
Poesias, do grupo formado por estudantes da UEFS e do Programa 
Mais Futuro.
Aconteceu também na semana o lançamento do livro: O 
fantástico Mundo Autista, da autora Patrícia Teodolina Gonçalves e 
Silva Costa, acompanhada de palestra sobre autismo, tema 
abordado no livro.

Foi feito um convite aos usuários para que participassem da 
atividade Usuário Escritor, encaminhando textos literários de autoria 
própria com ênfase no tema leitura, livros, biblioteca. Os integrantes 
dessa atividade receberam livros pela participação.
O SISBI promoveu durante esse período dois cursos, que foram: 1. 
Organização e Funcionamento de Bibliotecas e 2. Propriedade 
Intelectual. Os dois cursos tiveram uma ótima participação da 
comunidade.
Também, durante a semana, foi lançado o Projeto Parada da 
Leitura, ação que consiste na criação de novos espaços de leitura 
dentro do campus da UEFS. O usuário poderá: Ler, Levar para casa, 
Devolver e também Doar outros livros para compor o acervo. O 
material está distribuído nos pontos de ônibus da UEFS e na 
primeira semana de instalado já fez o maior sucesso na 
comunidade.
E como acontece todo ano, a BCJC premiou os TOP USUÁRIOS, 
lista composta pelos usuários que mais 
pegaram materiais emprestados na BC no 
período de 01/01/2014 a 13/10/2014. Os 
TOP USUÁRIOS foram presenteados com 
um livro, como forma de incentivá-los, mais 
ainda, na prática da leitura.

SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

ACESSIBILIDADE NA BCJC

T
endo em vista a inclusão social das 
d i ve rs idades ,  a  BCJC tem 
p r o c u r a d o  v i a b i l i z a r  a 

acessibilidade aos seus usuários. Com 
esse intui to, neste semestre, foi 
disponibilizado para os deficientes 
visuais o acesso, no Setor de Multimeios, 
aos programas NVDA e DOSVOX, e 
leitores de tela com sintetizadores de voz 
que permitem aos usuár ios com 
deficiência visual acessar e interagir com 
o sistema operacional windows e vários 
outros aplicativos.
A BCJC tem como missão promover o 
acesso à informação a todos, sobretudo 
à comunidade universitária, por isso 
procura promover ações que tornem a 
biblioteca mais acessível.
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ocê sabia???V

VI BIBLIOCONTAS
Aconteceu em Salvador, entre os dias 30 de setembro e 03 de outubro, o 
VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de 
Contas (Bibliocontas), realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE-BA). Bibliotecários do SISBI participaram do evento para o 
aprimoramento no desempenho de suas funções profissionais.

I Seminário de Leitura para todos do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas da Bahia. 

Tema - Acessibilidade: novos rumos para inclusão
O Seminário que ocorreu nos dias 9 e 10 de outubro de 2014 na 
Biblioteca Pública dos Barris - Salvador trouxe abordagens nas diversas 
formas de acessibilidade para: deficientes visuais, cadeirantes, surdo-
mudos e autistas. Aconteceram também oficinas: Orientação e 
mobilidade; Leitura surda: como contar história para criança surda; 
Leitura inclusiva. Bibliotecários do SISBI-UEFS estiveram presentes 
para capacitação.

Dia do Servidor
Em 28 de outubro comemorou-se o dia do Servidor Público, cujo feriado 
este ano, segundo o Decreto Nº 15.598/2014, Art. 2º publicado no D.O de 
21/10/2014 do Governador Jaques Wagner, foi alterado para o dia 31 de 
outubro de 2014. Trata-se de um momento de grande importância, por 
contemplar milhões de brasileiros, nas diversas esferas do Serviço 
Público. 

Semiárido
Acontece, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), entre 
os dias 4 e 11 de novembro, a IX Feira do Semiárido com o tema 
Diversidade Cultural e Políticas Públicas para o Semiárido. O evento tem 
como objetivo a realização de debates sobre questões relacionadas ao 
semiárido, bem como a ampliação do diálogo entre a comunidade 
acadêmica e a externa. O encontro tem a participação de Bibliotecários 
do SISBI-UEFS, com apresentação de trabalhos.

SNBU
A 18ª edição do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
(SNBU) será promovido pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal de Minas Gerais em novembro. O evento terá como tema 
"Bibliotecas universitárias e o acesso público à informação". 
Bibliotecários do SISBI-UEFS e funcionários da Universidade Estadual 
de Feira de Santana apresentarão trabalhos voltados para organização 
de serviços de informação, desenvolvimento profissional, gestão de 
bibliotecas universitárias e tecnologia.

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS está com nova página na 
internet. Com a colaboração da Assessoria Especial de Informática, uma 
equipe de servidores da BCJC trabalhou na construção da nova página. 
Mais interativa e atualizada, a home page do SISBI traz, na primeira 
página, o espaço Notícias, com informações do que está ocorrendo no 
momento; no lado direito, temos o espaço Comunicado, reservado para 
os avisos do SISBI; logo abaixo, temos o Veja Também, com outras 
notícias interessantes; depois, temos o Acesso Rápido, que destaca os 
ícones importantes para o usuário como, por exemplo, o Pergamum, o 
Portal de Periódicos da Capes, a ABNT Coleção, entre outros. A grande 
novidade é o campo das Redes Sociais, como Facebook; Flickr (álbum 
de fotografias), registraremos lá todos os nossos eventos; e o You Tube, 
onde foi criada uma play list com os vídeos feitos pela TV Universitária 
sobre as bibliotecas da UEFS. 
Caminhando pelo Menu, podemos destacar o espaço Novas Aquisições, 
onde, mensalmente, o usuário terá acesso ao Boletim Bibliográfico do 
SISBI, acompanhando as novas aquisições listadas por área do 
conhecimento. Também no Menu, foi criado o campo Biblioteca Virtual da 
UEFS, que reúne a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a 
Biblioteca Digital de Monografias, Periódicos e Livros Eletrônicos, todos 
da UEFS. Em Fontes de Pesquisas, a partir de uma pesquisa exaustiva, 
reunimos vários links que oferecem ao usuário o texto completo de 
publicações importantes.
No campo Normas Técnicas, foi colocado o acesso à ABNT Coleção, 
Vancouver e disponibilizado o More, ferramenta que possibilita a 
construção de referências bibliográficas a partir de dados fornecidos pelo 
usuário. 

É importante ressaltar que a 
nova página reune todos os 
informat ivos,  manuais e 
folders produzidos pelo SISBI, 
bem como, seus serviços, as 
seções e setores da BCJC, 
com os seus respectivos 
contatos.
Qualquer dúvida, reclamação, 
sugestão ou elogio, não deixe 
de usar o Fale Conosco. 
Teremos muito prazer em 
dialogar com nossos usuários!

Acesse a nova página: http://bibuefs.uefs.br/

A BCJC realizou no período de nov. 2013 a mar. 2014 a pesquisa de 
satisfação do usuário, que avaliou os serviços prestados à 
comunidade universitária. Com a participação da comunidade 

interna e externa, a pesquisa identificou que o serviço mais utilizado 
pelos usuários é o de empréstimo de materiais. Constatou que os 
serviços como: COMUT, acesso ao Portal de Periódicos da Capes, 
levantamento bibliográfico, orientação quanto às normas da ABNT 
devem ser mais divulgados, pois muitos usuários desconhecem. O 
atendimento ao usuário foi ressaltado como um dos pontos mais 
positivos, enquanto que o negativo mais citado foi o acesso limitado à 
internet.  
No geral, a Biblioteca foi considerada como o local propício para 
promoção do conhecimento e aprimoramento das habilidades, inserindo 
o usuário no contexto social e acadêmico. 
O resultado da pesquisa está 
dando subsídios para a melhoria 
dos equipamentos do mobiliário e 
para o uso de novas estratégias de 
divulgação dos serviços.
A g r a d e c e m o s  a  t o d o s  q u e 
participaram respondendo ao 
nosso questionário e à Empresa 
ADM Jr. que colaborou conosco 
analisando os dados da pesquisa.
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Foi alterado o número de itens e o prazo para empréstimo de material 

do acervo do SISBI-UEFS para os servidores técnicos da Universidade, 

passando de 3 para 5 itens e o prazo de devolução de 8 para 15 dias. 

Mais uma vez a Biblioteca parabeniza todos que fazem parte do TOP 

USUÁRIOS da BCJC. A lista é composta pelos usuários que mais 

pegaram materiais emprestados na BC no período de 01/01/2014 a 

13/10/2014. Os TOPS USUÁRIOS foram presenteados com um livro, 

como forma de incentivá-los, mais ainda, na prática da leitura. Confira 

quem são eles:

Graduando - Carlos Roberto Fonseca dos Santos

Bolsista - Eliane Nunes Lima

Aluno especial/ PROFORMA - Paula Freitas de Jesus Torres

Especialização - Ana Paula Fagundes Guimarães de Almeida

Mestrando - Wellington Jose Gomes Freire

Doutorando - Hilana Salete Silva Oliveira Nascimento

Funcionário - Leilane Naiara Pedreira Sampaio

Funcionário terceirizado - Jucimara Oliveira Monteiro

Professor - Adriana Elisabete Bayer

SISBI com nova home page 

RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
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