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Projeto “Cuida de Mim”

A
 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 
nasceu, solenemente, no dia 31 de maio de 1976. 
Contudo, muito antes disso, o desejo de uma 

universidade, na cidade, já era o sonho de muitos. Com o 
surgimento da UEFS, Feira de Santana cresceu e 
progrediu.
Nestes quase 40 anos de existência, a UEFS tem trazido 
desenvolvimento para a comunidade feirense, seja no 
âmbito educacional, social, cultural ou político. Atrelada 
aos seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão, a 
universidade atrai pessoas e investimentos; forma 
profissionais; fomenta a leitura e a cultura, principalmente a 
regional; socializa saberes; promove a inclusão social; 
desenvolve e incentiva projetos em áreas diversas; 
estimula e apoia a pesquisa, dentre outras funções 
importantes que desempenha em Feira e região, o que 
engrandece a alma do cidadão feirense.
Entretanto, como é do conhecimento de todos, estamos 
vivendo dias difíceis na UEFS devido a uma grave crise 
orçamentária. Apesar da crise, não podemos mergulhar 
em sent imentos  como pess imismo,  der ro ta  e 
desesperança, pois a comunidade universitária da UEFS, 
representada por seus discentes, docentes e técnicos 
administrativos, tem uma história de luta e vitórias. Além 
disso, acreditamos que a comunidade feirense tenha o 
mesmo sentimento de luta em defesa da sua, ou melhor, 
nossa universidade. 
Assim, a palavra de ordem nesse momento é 
RESIL IÊNCIA que , 
segundo o Dicionário 
I n f o rma l ,  s i gn i f i ca 
capacidade que um 
indiv íduo ou uma 
população apresenta, 
após momento de 
a d v e r s i d a d e , 
c o n s e g u i n d o  s e 
adaptar ou evoluir 
positivamente frente à 
situação.

Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/resili%C3%AAncia/. 
Acesso em: 15 out. 2015.

UEFS: UM BEM DE TODOSUEFS: UM BEM DE TODOS
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N
o dia 25 de agosto de 
2015, no auditório do 
Centro de Cultura da 

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Salvador, os bibliotecários 
baianos comemoraram os 
50 anos de regulamentação 
da profissão.  Evento promovido pelo Conselho 
Regional de Biblioteconomia (CRB-5), com uma 
programação diversificada, contou com palestras, mesa 
redonda, homenagem ao Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB) pela sua atuação, apresentação 
do grupo Cantarolando e CBPM, happy hour e sorteios 
de brindes. A UEFS participou da Mesa de Saudação 
representada pela diretora do Sistema Integrado de 
Bibliotecas, Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira, que 
homenageou a Bibliotecária Julieta Carteado Monteiro 

Lopes (in memorian), a 
p r ime i ra  d i r e to ra  da 
Bibl ioteca Central  da 
U E F S ,  e  o s  d e m a i s 
b i b l i o t e c á r i o s  d a 
U n i v e r s i d a d e  p e l a 
dedicação, compromisso 
e atuação no cenário da 
biblioteconomia baiana. 

D
urante o período de 22 a 27 de setembro de 2015, 
aconteceu a 8ª edição da Feira do Livro - Festival 
Literário e Cultural de Feira de Santana, evento 

do qual o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS 
participou, mais uma vez, através da Biblioteca Setorial 
Monteiro Lobato - BSML, com o intuito de atrair o público 
infantojuvenil à biblioteca e incentivar a leitura.
Como nas edições anteriores, o estande da BSML foi um 
sucesso. Lá as crianças se divertiram com a boneca 
Emília, personagem de Monteiro Lobato, com os 
desenhos para colorir, se encantaram com os livros e se 
emocionaram com a contação de histórias.
Estima-se que 4 mil crianças 
estiveram no estande da BSML 
durante os 6 dias do evento. A 
p resença desse púb l i co  fo i 
gratificante para os organizadores, 
pois,  no momento atual ,  as 
b i b l i o t e c a s 
vêm perdendo 
espaço para 
os  recursos 
tecnológicos.

JUBILEU DE OURO: 
50 ANOS DE REGULAMENTAÇÃO 

DA PROFISSÃO DE BIBLIOTECÁRIO

JUBILEU DE OURO: 
50 ANOS DE REGULAMENTAÇÃO 

DA PROFISSÃO DE BIBLIOTECÁRIO

8ª  FEIRA DO LIVRO - FESTIVAL LITERÁRIO 
E CULTURAL DE FEIRA DE SANTANA

A
 nova gestão assume, a partir deste 

número, a responsabilidade pelo BC 

Informa, informativo semestral do 

S is tema In teg rado  de  B ib l i o tecas  da 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

(SISBI-UEFS). 

Na oportunidade, queremos ressaltar a 

importância do trabalho dos profissionais que 

nos antecederam, contribuindo para tornar o BC 

Informa um dos principais veículos de 

disseminação dos assuntos da Biblioteca entre a 

comunidade.  O desafio será mantê-lo no 

patamar que chegou, consolidando-se como 

uma ferramenta que dá boa visibilidade ao 

SISBI-UEFS.

Nossa intenção é captar as melhores notícias, 

tornando a comunicação com o usuário cada vez 

mais clara e eficaz e, também, promover uma 

maior disseminação do BC Informa, levando-o 

ao lugar certo, para que chegue às mãos certas, 

as mãos do usuário.

Novos tempos, novos desaf ios,  novas 

conquistas!
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BC Notícias

BC Extensão

A
biblioteca Central Julieta Carteado - 
BCJC vem intensificando o processo 
de seleção de obras raras e especiais 

que se encontram no acervo, disponíveis 
para empréstimo, remanejando-as para um 
local adequado. Inicialmente, através do 
sistema PERGAMUM, foi retirada uma 
listagem contendo obras com mais de 50 
anos. Tais obras foram recolhidas do acervo 
para que fossem identificadas como obras 
especiais ou obras raras, levando-se em consideração suas 
especificidades. 
Esse trabalho consiste em preservar acervos raros e especiais 
que se encontram em circulação na BCJC, sujeitos a um maior 
desgaste físico, por interferência humana e por falta de 
armazenamento e acondicionamento adequados. Com isso, a 
BCJC está formando seu acervo de obras raras e especiais, 
disponibilizando-o, gradativamente, para pesquisa.

Seleção de obras raras e especiais 
da Biblioteca Central Julieta Carteado

O
 Portal de Periódicos 
da  Capes  é  uma 
biblioteca virtual que 

reúne e d isponib i l iza a 
p r o d u ç ã o  c i e n t í f i c a 
internacional a instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil. 
Conta com um acervo de 
aproximadamente 37 mil títulos com texto completo, 126 
bases referenciais, além de materiais como teses, 
dissertações, normas técnicas, patentes, livros eletrônicos 
etc.  
Dentre suas atribuições, o Portal tem como objetivo 
democratizar o acesso ao conhecimento científico de 
qualidade, no país, através de assinaturas com editores e 
associações científicas internacionais.  
A UEFS é uma das instituições que se enquadra nas 
categorias exigidas pela Capes, tendo acesso gratuito ao 
conteúdo disponibilizado no Portal. Com a finalidade de 
divulgar este importante instrumento de pesquisa para a 
comunidade acadêmica, a Biblioteca Central Julieta 
Carteado - BCJC construiu um tutorial mostrando algumas 
formas de busca no Portal de Periódicos da Capes.
Para ter acesso ao tutorial, entre na home page do SISBI-
UEFS através do endereço:

 
http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs

TUTORIAL DO PORTAL 
DE PERIÓDICOS DA CAPES

O
 Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS promoveu entre os dias 26 e 29 de outubro, deste ano, a Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca - SNLB. O evento teve como objetivo fomentar a Leitura e a utilização do Livro e da Biblioteca entre seus 
usuários.

A edição de 2015 da SNLB teve como tema principal o Centenário da Relatividade e o ano Internacional da Luz. No Hall da Biblioteca 
Central Julieta Carteado, foram montadas duas exposições: "2015 - Ano da Luz", referente ao tema principal,  e  "Mostra de 
miniaturas com material reciclado".
Contamos com a participação de três professores do Departamento de Física, Indianara Silva, Gustavo Rodrigues Rocha e Iranderly 
Fernandes de Fernandes, que proferiram palestras para um público estimado em 647 estudantes do Ensino Fundamental e Médio, 
de escolas públicas e privadas de Feira de Santana, como também estudantes universitários, que tiveram oportunidade de observar 
experimentos de Física apresentados pelo professor Marildo G. Pereira e pelo monitor Braian Barbosa de Oliveira. Os alunos 
também fizeram visita guiada às dependências da biblioteca.
Nas apresentações culturais, tivemos o Coral Vozes do TCE/TCM, tendo como regente Neemias Couto; o Grupo Cia de Dança Viver 
em Cristo; a Filarmônica 30 de Junho, na regência de Anderson Matos; e o Grupo Musical Coisa de Índio.
Dentro da semana, ocorreu o lançamento da cartilha "Iguais no mundo das diferenças", tendo como autores servidores da BCJC. 
Essa cartilha aborda a questão da acessibilidade, orientando o leitor quanto às atitudes no atendimento à pessoa com deficiência, 
garantindo um bom convívio.
Como acontece em todas as edições da SNLB, foi oferecido o Curso de Auxiliar de Bibliotecas, o qual contou com a participação de 
47 pessoas que atuam em bibliotecas e salas de leitura de escolas de Feira de Santana e de outras cidades.

SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECASEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
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O
fertada em bancas, distribuída em recepções de empresas, 
disponibilizada em aviões, disseminada em bibliotecas, a 
revista é um tipo de publicação presente no cotidiano de 

milhões de pessoas.
Considerada a coleção mais atualizada dentro de uma biblioteca, a 
seção de periódicos disponibiliza para o usuário a notícia em 
primeira mão. Na Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), a 
Seção de Periódicos possui um acervo com 2.980 títulos e 67.693 
fascículos.
Os periódicos encontram-se organizados por áreas do 
conhecimento, em ordem crescente e, dentro de cada área, em 
ordem alfabética. A coleção é formada por jornais diários, revistas 
informativas, periódicos científicos nacionais e estrangeiros e pelo 
Diário Oficial do Estado da Bahia 
(DOE). Para localizar um periódico ou 
artigo pesquisado no sistema da 
BCJC, o usuário deve identificar: área 
do conhecimento, título do periódico 
ou artigo, volume e/ou número do 
exemp la r  e  o  mês  e  ano  de 
publicação. Periódico tem exemplar 
único e é obra de consulta local.

A
 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT), tem por objetivo reunir, em um só 

portal de busca, as teses e dissertações defendidas nas 
instituições brasileiras de ensino e pesquisa e por brasileiros no 
exterior. 
O IBICT atualizou a base TEDE BDTD e a BCJC já está com a 
nova versão, inserindo a produção dos programas de pós-
graduação (Mestrado e Doutorado) da UEFS. Para isso, os 
programas encaminham  cópia impressa da tese ou 
dissertação, acompanhada da versão digital, individual, em 
único arquivo, nos formatos digitais Word e PDF, contendo 
p a l a v r a s - c h a v e , 
resumos em português 
e  e m  l í n g u a 
estrangeira, além do 
Termo de Autorização 
assinado. 
A nova versão TEDE 
B D T D  e s t á  m a i s 
moderna e dinâmica.

Conheça a BDTD-UEFS:   <http://tede2.uefs.br:8080/>

TOP USUÁRIOS

Veja quem são os usuários que mais pegaram materiais emprestados 
na BCJC em 2015. A relação desses usuários foi feita por categoria, 
no período de 01/01/2015 a 20/10/2015. Os TOP USUÁRIOS foram 
presenteados com um livro. Confira quem são eles:

BIBLIOTECA CENTRAL COM NOVA VERSÃO DA BDTD

O
SISBI-UEFS possui assinatura das principais normas da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
Através do serviço ABNT Coleção, é possível 

disponibilizá-las aos usuários, sempre atualizadas. Neste 
segundo semestre de 2015, houve atualização de normas 
como: a NBR 6021, referente a publicações periódicas e 
científicas (impressas), e a NBR 10719, referente a relatório 
técnico e/ou científico. Essas normas ficam disponíveis na 
Seção de Referência da BCJC e podem ser acessadas pelo link 
ABNT Coleção, no website do SISBI.

ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DA ABNTATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DA ABNT

SEÇÃO DE PERIÓDICOS DA BCJCSEÇÃO DE PERIÓDICOS DA BCJC

§Colocação Mestrando 
1 26322 - Patrike Wauker Pereira da Silva 

§Colocação Funcionário 
1 10098 - Dejenaldo de Jesus Mendonca 

§Colocação Doutorando 
1 30948 - Rodolfo de França Alves 

§Colocação Bolsista 
1 36369 - Mateus de Moura Oliveira

§Colocação Alunos Especialização 
1 34353 - Ana Paula Fagundes Guimarães de Almeida 

§Colocação Alunos Graduação 
1 33469 - Wellington Jesus de Sousa 

§Colocação Professores 
1 38140 - Darliton de Sena Paranhos 

§Colocação Aluno Especial/Proforma
1 40465 - Ellen Lima de Lima 

§Colocação Funcionário Terceirizado
1 38114 - Jucimara Oliveira Monteiro 

¨CBBD
O 26º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 
realizado no período de 22 a 24 de julho de 2015, em São Paulo, 
contou com a participação da equipe de bibliotecários do SISBI-
UEFS, representada por Gerusa Teles, Luís Ricardo Andrade, 
Maria de Fátima Moreira e Rejane Ribeiro, que apresentaram oito 
trabalhos entre comunicações orais e posters.

¨TREINAMENTO DA ProQuest
A convite da BCJC, a ProQuest realizou treinamento em suas 
bases de dados no dia  03 de setembro de 2015, no auditório da 
Biblioteca Central. A base é multidisciplinar e está disponível no 
Portal de Periódicos da Capes. A ProQuest realiza treinamentos 
gratuitos via Internet, acesse o endereço:
 <http://proquest.libguides.com/portugues>.

¨CINFORM
Aconteceu em Salvador, entre os dias 02 e 04 de setembro de 
2015, o XII CINFORM – Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa 
em Informação. O evento teve a participação de Bibliotecários do 
SISBI-UEFS, com apresentação de trabalho.

¨Encontro do Pergamum
O XIII Encontro Nacional dos Usuários da Rede Pergamum, 
promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 
PUCPR, ocorreu no período de 21 a 24 de setembro de 2015. 
Bibliotecários do SISBI-UEFS participaram do encontro tendo em 
vista o aprimoramento profissional quanto ao uso do software 
Pergamum.

CCurtidas na Fan Page da BCJC no Facebook!

A fan page da Biblioteca Central Julieta Carteado no Facebook 
alcançou, no mês de outubro (2015), a marca de 2100 curtidas. A 
página foi criada, em 2014, para ser mais um canal de 
comunicação do SISBI-UEFS com a comunidade, utilizando-se 
das ferramentas disponíveis na rede social para divulgar notícias 
de eventos, produtos e serviços oferecidos. 
Você ainda não curtiu nossa fan page no Facebook? 
Então curta e acompanhe todas as novidades das Bibliotecas da 
UEFS. (www.facebook.com/bcjc.uefs)
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