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O
 desenvolvimento da humanidade, as grandes 

invenções, o surgimento das novas tecnologias e a 

globalização da informação, da cultura e dos 

costumes trouxeram para o mundo: progresso, ganho de 

tempo, facilidades para a vida cotidiana e diminuição das 

distâncias. Entretanto, apesar das contribuições positivas, 

surgiram alguns problemas e situações que trouxeram 

preocupação para a vida da humanidade e do planeta. O 

futuro estaria ameaçado?

A população mundial está adoecendo, as pessoas estão se 

isolando, a socialização e a democracia estão cada vez 

mais ameaçadas. A palavra "cidadania" parece ser algo de 

contos de fadas. O tempo corre, as pessoas correm, mas 

não sabem para onde. Palavras, ou melhor, sentimentos e 

atitudes como respeito, tolerância, carinho, luta, 

consciência política, amor, solidariedade dormem 

silenciosos; enquanto desrespeito, intolerância, drogas, 

violência, fobias, vingança, individualismo, ganância, 

corrupção estão acordados e agindo diretamente sobre 

nossas vidas. O futuro estaria ameaçado?

O que fazer para revertermos esse cenário? Um bom 

caminho seria desacelerar, apertar o freio, buscar o 

equilíbrio, passar a entender os problemas ambientais e 

suas causas, perceber o outro, suas emoções e 

sentimentos. É preciso 

acordar as "palavras" 

que estão dormindo, 

b u s c a r  n ã o  o 

individualismo, mas 

lutar pelo bem comum. 

Lutar pela educação, 

s a ú d e ,  l a z e r , 

segurança para todos.

É preciso olhar e lutar 

pelo planeta e pelo 

outro!

Para o Planeta!
É preciso olhar:

Para a Biblioteca!
Para o outro!
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O
 Sistema Integrado de 
B ib l i o tecas  da  UEFS 
promove, anualmente, 

cursos gratuitos de capacitação, 
tendo como públ ico  a lvo a 
comunidade acadêmica e as 
comunidades de Feira de Santana 
e cidades circunvizinhas. 

Dentre os cursos oferecidos no primeiro semestre, temos 
Auxiliar de Bibliotecas, que fornece orientações de 
organização de acervos para contribuir na criação ou 
aperfeiçoamento dos espaços de leitura e pesquisa, tornando a 
informação mais acessível à sociedade. O Curso Ação Cultural 
em Bibliotecas é oferecido no segundo semestre e aborda o 
desenvolvimento de atividades culturais e a dinamização dos 
serviços e produtos oferecidos nesses espaços. Por fim, o 
curso de Normalização é ofertado, ao longo do ano, a 
acadêmicos da UEFS, tendo em vista a atualização em 
normalização bibliográfica, em conformidade com as normas 
da ABNT sobre documentação. 
Com essas ações, a Biblioteca Central Julieta Carteado 
contribui para que as comunidades 
de Feira de Santana e região 
possam organizar e dinamizar os 
espaços de leitura e pesquisa, 
promovendo ambientes atraentes 
para  os  usuár ios ,  a lém de 
estabelecer importante parceria 
acadêmica na construção do 
saber.

2016 - mais um ano de sucesso 

da Feira do Livro! A sua 9ª edição 
contou com a participação de 
crianças, jovens, adultos e idosos, 
que tiveram a oportunidade de 
assistir a apresentações culturais e 
ar t ís t icas d ivers i f icadas que 
abrilhantaram e enriqueceram este 

evento durante os seis dias de duração. A participação da 
Biblioteca Setorial Monteiro Lobato, desde a 1ª edição, consolidou-
se como um espaço de extrema importância na Feira do Livro, pois 
é no stand da Biblioteca que muitas pessoas encontram um 
espaço destinado à leitura, onde estão disponibilizados bons livros 
infantis e infantojuvenis, revistas, 
além de atividades lúdicas como 
contação de histórias, desenhos e 
jogos interativos. Esse ambiente 
aconchegante e agradável procura 
atrair o público e conquistar novos 
usuários para as bibliotecas. Nesta 
edição da Feira, aconteceu uma 
Mesa Redonda intitulada "Papel das 
Bibliotecas na Formação do Leitor: dinamização de acervos", que 
teve como palestrantes: a professora Rita Breda - DEDU/UEFS e 
as bibliotecárias Daise Moitinho - SESC, Telma de Melo - Biblioteca 
Municipal Arnold Silva e Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira - 
SISBI-UEFS e, como mediadora, a professora Maria Helena 
Rocha Besnosik - UEFS. Nessa mesa redonda, foi discutida a 
importância da biblioteca para a formação de leitor e a escassez de 

bibliotecas e bibliotecários nos 
municípios baianos, principalmente 
nas escolas públicas, onde o 
investimento na educação vem se 
tornando, ao longo dos anos, cada 
vez mais restrito, prejudicando o 
enriquecimento informacional e 
cultural da população.

Cursos ofertados pela BCJCCursos ofertados pela BCJC

FEIRA DO LIVRO - 9ª EDIÇÃOFEIRA DO LIVRO - 9ª EDIÇÃO

Caro leitor,

Nesta edição do BC Informa, trazemos para você a 
reflexão a respeito do futuro do planeta e da 
humanidade, assunto que compõe a nossa matéria de 
capa.
Destacamos a 9ª Feira do Livro - Festival Literário e 
Cultural de Feira de Santana que promove, durante 
seis dias, o encontro da comunidade com a leitura, a 
arte e o lazer. Destacamos, também, os cursos 
ofertados pelo SISBI-UEFS, durante o ano, com a 
finalidade de contribuir para ações da UEFS em Feira 
de Santana e região. 
Na seção BC Notícias, abordamos a aquisição de 
material bibliográfico, no que se refere à compra, 
através da Ata de Registro de Preço, como também às 
doações, citamos as mais significativas nos últimos 
dois anos.
Mais uma vez, registramos a Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca, evento que tem o objetivo de 
destacar a importância da leitura, do livro e da 
biblioteca para o crescimento pessoal e coletivo. Este 
ano, a temática do evento foi a sustentabilidade. Várias 
atividades aconteceram, durante a semana, o que 
reforçou a relação do usuário com a biblioteca.
Divulgamos a criação do Portal de Periódicos 
Eletrônicos da UEFS, que reúne, em um mesmo 
ambiente, os periódicos científicos editados na UEFS. 
Os livros eletrônicos que a biblioteca dispõe também 
são divulgados, bem como a sua forma de acesso.
Por fim, trazemos os eventos e as curiosidades do 
momento.

Desejamos uma Boa Leitura!
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VALORIZANDO A CULTURA, A ARTE E O LAZER

o intuito de facilitar o processo de compra dos materiais 

Nbibliográficos, considerando o ritmo de crescimento 
das coleções no acervo do SISBI/UEFS, foi aderido o 

sistema da Ata de Registro de Preços para aquisição de livros 
de âmbitos nacional e estrangeiro, buscando maximizar a 
eficácia do processo de aquisição de materiais de informação. 
Este instrumento, cuja natureza é experimental, para compra 
de material bibliográfico, considerando a celeridade do 
processo, vai beneficiar significativamente o ambiente 
informacional da UEFS. Através desse sistema, propomos um 
novo modelo de organização e estrutura de serviços que 
representa visível economia de tempo. Além disso, podemos 
considerar a eficiência na contratação, junto aos editores, 
através da Ata de Registro de Preço. 
Em agosto, deste ano, foi firmado o contrato com dois 
fornecedores de livros, ganhadores da licitação, divididos 
entre livros nacionais e livros estrangeiros, tendo a vigência de 
um ano. Neste mesmo período, a Biblioteca Central entrou em 
contato com os departamentos e colegiados solicitando lista 
de aquisição de material bibliográfico atualizada.

A
 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - SNLB, promovida pelo Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UEFS, de 03 a 07 de outubro de 2016, destacou um 
assunto atual e de grande importância para a sociedade: Meio ambiente e 

sustentabilidade. Como forma de reforçar o olhar do homem para questões ambientais 
e suas consequências, o evento contou com a parceria da Equipe de Educação 
Ambiental - EEA através da Oficina de Papel e palestras sobre reciclagem, ministradas 
pelas servidoras Dione V. Caribé e Geroneusa C. do Espírito Santo, respectivamente. 
Nesses eventos, tivemos como ouvintes alunos de escolas públicas de Feira de 
Santana bem como estudantes universitários. Graças a artesãos engajados nessa 
temática, um dos pontos fortes do evento foi a Feira Hippie dos Olhos D'Água com 
produtos diversificados, bonitos e de qualidade. Muitos desses trabalhos foram feitos 
com materiais que seriam descartados.
Como parte da programação da semana, ocorreram a Oficina de Reaproveitamento de 
Resíduos, com aplicação prática de transformação de caixotes, e o lançamento da 3ª 
edição do Catálogo de Produção Técnico-Científica dos Servidores do SISBI-UEFS. 
Além disso, contamos com o curso "Ação Cultural em Bibliotecas",  objetivando 
capacitar pessoas que trabalham com a organização e funcionamento de bibliotecas e 
salas de leitura, abordando as atividades culturais que podem ser desenvolvidas 
nesses espaços.
 Para abrilhantar a semana, tivemos as seguintes apresentações culturais: 
declamações de poesias; o grupo Componentes Tópicos Especiais - Microcanções 
Escolares CDG; o Coral George Américo, que cantou e encantou o público presente; e 
as crianças do Grupo de Flautas do CRAS da Rua Nova, que trouxeram o som 
emocionante da flauta ao ambiente em que só os livros "falam". Também, contamos 
com voz e violão de Jorge Souza e a apresentação do grupo Flores de Lôtus de Dança 
do Ventre da UEFS. Fechando com chave de ouro, mais uma vez, o Coral da UEFS 
entoou canções que consolidaram a Biblioteca como promotora de informação e ações 
culturais.

s doações ocupam um espaço de destaque no 

Aprocesso de aquisição bibliográfica, principalmente na 
conjuntura atual de cortes orçamentários enfrentados 

por tantas instituições públicas brasileiras. Nos últimos dois 
anos, o acervo SISBI/UEFS recebeu inúmeras doações 
importantes, enriquecendo, significativamente, o acervo 
bibliográfico em diversas áreas do conhecimento, 
considerando que estas doações estão diretamente ligadas à 
política de desenvolvimento de coleções da nossa biblioteca, 
que obedece às diretrizes definidas sobre o que deve ou não 
ser mantido no acervo. Entre elas, cabe mencionar a doação 
do acervo de quatro grandes leitores tanto no quesito 
qualidade das obras, bem como quantidade. São eles: 
Myriam Fraga,  escritora, poeta, jornalista e biógrafa; Ricardo 
Emanuel Lago e Silva, Mestre em Literatura e Diversidade 
Cultural pela UEFS;  Iderval Lima Miranda, professor 
aposentado do Departamento de Letras e Artes da UEFS; e 
El iab Barbosa Gomes, professor aposentado do 
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UEFS. 

NOVA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE LIVROSNOVA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DOAÇÕES RELEVANTES DOAÇÕES RELEVANTES 
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Eventos

ocê sabia???V

!XIX EDIÇÃO DO SNBU 

Aconteceu, de 15 a 21 de outubro de 2016, a XIX edição do 
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), 
promovido pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 
Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas e Instituto 
Federal do Amazonas. O evento teve como tema "A Biblioteca 
Universitária como Agente de Sustentabilidade Institucional". No 
evento, Bibliotecários do SISBI-UEFS apresentaram trabalhos.

!X FEIRA DO SEMIÁRIDO 
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) promoveu, 
nos dias 25 a 28 de outubro de 2016, a X Feira do Semiárido, com o 
tema "Diálogos entre o campo e a cidade e os desafios para os 
territórios". O evento tem como objetivo chamar a atenção para os 
saberes, fazeres e as potencialidades da referida região, 
observando a capacidade que o homem e a mulher do semiárido 
têm para oferecer produtos e ideias que reflitam tanto a convivência 
quanto os caminhos para efetivação do desenvolvimento 
sustentável regional sem perder de vista sua diversidade. 
Bibliotecários do SISBI-UEFS participaram do evento com 
apresentação de trabalhos.

O
 livro eletrônico, também conhecido como livro digital 
ou simplesmente e-book, trata-se de uma inovação no 
suporte do livro tradicional, que deixa de ser impresso 

e passa ao formato digital com características e vantagens 
que definirá o seu futuro. A versão eletrônica de um livro 
impresso se tornou relevante, nos dias atuais, principalmente 
devido à necessidade de adequação ao avanço da tecnologia, 
além das vantagens que traz em relação à tradicional, a 
exemplo dos custos mais baixos, versatilidade na atualização, 
interação com o leitor e portabilidade, por ser facilmente 
transportada em CD-ROM, pen drives, cartões de memória, 
entre outros suportes.
A Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), em busca de se 
adequar às novas necessidades e manter um serviço de 
excelência para a comunidade acadêmica, dispõe, 
inicialmente, de livros eletrônicos da área de Ciências da 
Saúde. O acesso a esses livros deve ser feito de qualquer 
computador que esteja dentro da faixa de IPs da universidade 
a t r a v é s  d a  p á g i n a  d a  b i b l i o t e c a 
(http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs), clicando no link 
lectio, uma nova plataforma de conteúdo digital. 

O
 Portal de Periódicos Eletrônicos da UEFS já está em 
funcionamento e tem por finalidade principal integrar e 
disponibilizar, eletronicamente, o conteúdo de 

periódicos científicos editados na UEFS, utilizando o software 
Open Journal Systems (OJS), traduzido e customizado no 
Brasil pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), como Sistema de Editoração Eletrônica de 
Revistas (SEER). 
O Portal tem como Gestor Técnico o Sistema Integrado de 
Bibliotecas (SISBI), por meio da Biblioteca Central Julieta 
Carteado (BCJC), que conta com o apoio da Assessoria 
Especial de Informática (AEI) da UEFS. Além disso, foi 
instituído um Comitê Gestor responsável pela definição de 
diretrizes, visando o desenvolvimento, a divulgação e a 
inovação dessa importante ferramenta, que promove a 
disseminação das pesquisas e a visibilidade da produção da 
comunidade científica da UEFS. 
Acesso: http://periodicos.uefs.br/

No dia 13 de outubro, funcionários da BCJC registraram seu 
apoio à "Campanha do Outubro Rosa" com vestimentas de cor 
rosa, lacinhos, bolas e uma árvore que foi montada no Hall da 
BCJC. Os usuários tiveram a oportunidade de preencher a 
árvore com flores rosas, de papel, 
onde  e les  pod iam esc reve r 
mensagem sobre a temática. 
Também foi exposto, no local, um 
banner explicativo sobre o câncer 
de mama e a importância do 
autoexame.

UEFS implanta o Portal de Periódicos 

LIVRO ELETRÔNICOLIVRO ELETRÔNICO

—Que a maior biblioteca rural do Brasil fica na Bahia? É a 
Biblioteca Comunitária Maria das Neves Prado, situada em São 
José do Paiaiá, distrito de Nova Soure - BA, que possui 110 mil 
livros. Destes, aproximadamente 6,2 mil são exemplares raros ou 
especiais e 5,3 mil são de literatura infantojuvenil, além de CDs, 
DVDs e periódicos. Na Biblioteca do Paiaiá, como é conhecida, 
além do incentivo à leitura e da disseminação da informação, são 
realizadas atividades como: escolinhas de futebol, vôlei, xadrez e 
ateliê de pintura.

—Saiu a lista dos Top Usuários da BCJC! E a Biblioteca 
parabeniza os usuários que mais pegaram materiais emprestados 
em 2016. Para  incentivá-los à prática da leitura, eles foram 
presenteados com um livro. A relação dos TOP USUÁRIOS foi feita 
por categoria, no período de 01/01/2016 a 27/09/2016. Veja quem 
são eles: 

Colocação Mestrando
000042410460 - HEBERT DE ALMEIDA ROCHA 101

Colocação Funcionário 
715396887 - MERCIA REGINA DE MENEZES NASCIMENTO 
MAIA 84

Colocação Doutorando 
710014024 - DANTON DE OLIVEIRA FREITAS 48

Colocação Bolsista 
000012111052 - CAMILA SOARES SODRE 104

Colocação Alunos de Especialização
000012237011 - CARINE DE JESUS NASCIMENTO 69

Colocação Alunos de Graduação 
000013231155 - MATEUS DE MOURA OLIVEIRA 138

Colocação Professores 
715679502 - DARLITON DE SENA PARANHOS 45

EU CURTO!

Bibliotecas da UEFS

https://www.facebook.com/bcjc.uefs?fref=ts
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