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hegar à universidade, realização de um 

Csonho! 

Serão alguns anos convivendo em um mundo que, 
até então, só existia no imaginário. A universidade, 
lugar da construção do saber, do crescimento 
intelectual, da busca para o ganho profissional e da 
convivência com uma diversidade de pessoas.
O convívio com pessoas diferentes, com outras 
culturas, outros pensamentos e comportamentos é 
que faz do espaço universitário uma excelente 
opção para o crescimento pessoal. Exercitar em 
nós a prática de conviver com o diferente, sem 
prejulgar, sem estabelecer preconceitos, sem 
discriminar, sem dúvida, nos impulsiona a construir 
um ambiente universitário mais igual para todos.
Precisamos estar cientes de que a convivência na 
universidade irá nos proporcionar encontros com 
pessoas diferentes de nós em questões de cor, 
credo, costumes, gênero, atitudes e pensamentos. 
Diante disso, o mínimo que podemos fazer é 
respeitar o que o outro tem e traz de desigual.
Mais do que "viver a universidade" é necessário 
"fazer a universidade", construindo diálogos, 
quebrando preconceitos, respeitando o outro e 
suas diferenças e, mais ainda, lutar em prol do 
coletivo, do que é bom para todos, não só para 
mim.

NAquisição de livros por compra

NInventário do acervo
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PERIÓDICOS DA UEFS NA ICAP

A
 Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), 
com o intuito de promover maior visibilidade aos 
periódicos da Universidade, irá disponibilizá-

los, progressivamente, na Indexação Compartilhada 
de Artigos de Periódicos (ICAP).
A ICAP é um serviço gratuito de indexação 
compartilhada de artigos de periódicos científicos 
nacionais, editados pelas Instituições participantes da 
Rede Pergamum. Considerada como base indexadora 
da CAPES em 2013, enquadra os títulos nela inseridos  
no Estrato B2 da Classificação Qualis.
O usuário pode solicitar, sem custos, a qualquer 
instituição cooperante cópia via e-mail do artigo 
desejado ou baixar os artigos que estão on-line. 
Atualmente são 47 instituições participantes e 203 
títulos cadastrados.
Para conhecer os títulos dos periódicos, acesse o 
catálogo da BCJC e clique sobre o link ICAP.

N
o dia 13 de março de 2017, aconteceu na 
Faculdade Visconde de Cairú, em Salvador, o   
I Encontro de Bibliotecários da Jurisdição 

Bahia e Sergipe, com a finalidade de celebrar o dia do 
Bibliotecário, comemorado em 12 de março.
O evento, promovido pelo CRB 5ª Região, teve como 
tema: Acessibilidade e inclusão social: atuação e 
prática do profissional bibliotecário. Dentro da 
programação, ocorreram palestras, sorteios de 
brindes e apresentação de melhores práticas nas 
bibliotecas. Dos 13 trabalhos apresentados, 06 foram 
apresentados por bibliotecários do SISBI-UEFS.

I ENCONTRO DE BIBLIOTECÁRIOS DA 
JURISDIÇÃO BAHIA E SERGIPE

M
ais um semestre se inicia e com ele a 
chegada de novas pessoas no convívio 
universitário.  Este novo número do BC 

Informa destaca, na matéria de capa, o convívio 
com a diversidade no campus universitário e 
convida a uma reflexão acerca do respeito às 
diferenças.
Registramos o evento promovido pelo Conselho 
Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (Bahia 
e Sergipe) em comemoração ao Dia do 
Bibliotecário.  Informamos, também, a adesão da 
BCJC ao programa de Indexação Compartilhada 
de Artigos de Periódicos (ICAP), que permite aos 
usuários participantes a comutação bibliográfica 
de artigos.
Na seção BC Notícias, abordamos a aquisição de 
materiais para atualização do acervo bem como a 
importância da participação dos professores, via 
departamento, para essa atividade. Informamos a 
realização do inventário do acervo da BCJC e o 
resultado alcançado.
Em BC Extensão, citamos as atividades 
desenvolvidas nas Bibliotecas Setoriais da 
Chapada Diamantina e Monteiro Lobato.
Por fim, na seção Referência Em Pauta, 
abordamos o Treinamento do Usuário, com nova 
dinâmica; a solicitação do ISSN, com mudanças; 
e o andamento do Portal de Periódicos 
Eletrônicos da UEFS.

Boa Leitura!



A
 Biblioteca Central Julieta Carteado, tendo 
em vista manter a gestão do acervo, 
realizou, no mês de janeiro de 2017, o 

inventário da sua coleção interna. Após a 
conclusão das atividades, constatou-se que, de 
um total de 247.756 exemplares, 3.205 estão 
desaparecidos, o que corresponde a 1,29% do 
total da coleção. 
O inventário externo do acervo, que corresponde 
aos materiais localizados nos departamentos, 
colegiados, laboratórios e demais setores, encontra-se em 
andamento. Estamos na fase de visita a esses locais para fazer a 
leitura dos itens. Vale ressaltar que o material não lido fica 
registrado no sistema como desaparecido. Nossa meta é ler todo 
o acervo para que os dados coletados ilustrem a situação real do 
acervo SISBI-UEFS. 
O inventário, considerado uma ferramenta de extrema 
importância para manter o controle do acervo de uma unidade de 
informação, além de averiguar as perdas de materiais, contribui 
para a organização da coleção, pois permite a identificação de 
materiais acondicionados fora do lugar assim como itens que 
precisam de reparos e/ou substituição de etiquetas. 

Os t rabalhos foram real izados com a 
c o l a b o r a ç ã o  d e 
t o d o s  o s 
funcionários, nos 
três turnos, com 
c o m p r o m i s s o  e 
responsabilidade, 
r e s u l t a n d o  n o 
s u c e s s o  d o 
inventário.
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A
 c o m p r a  d e  m a t e r i a i s 
bibliográficos para o SISBI-
UEFS se dá conforme a 

disponibilidade de recurso financeiro, 
e m  a t e n ç ã o  à s  d e m a n d a s 
acadêmicas. A solicitação/indicação 
de novos títulos e acréscimo de mais 
exemplares é feita pelo professor, 
coordenador e representante de 
departamento de cada curso. Os colegiados devem 
encaminhar as solicitações dos professores para a compra de 
material bibliográfico ao respectivo departamento, que enviará 
à Biblioteca Central. 
Toda aquisição de material para compor o acervo, como livros, 
teses, mapas, dicionários, filmes, vídeos, discos, normas 
técnicas, partituras, patentes, dentre outros, destinados às 
Bibliotecas da UEFS ou unidades administrativas, é feita pela 
Biblioteca Central Julieta Carteado. Após pesquisa na base de 
dados PERGAMUM, para verificação da existência ou não do 
material e da necessidade de atualizá-lo, a Biblioteca segue o 
fluxo do processo de aquisição, conforme disponibilidade 
orçamentária.

No dia 31/03/2017, o Setor de 
Aquisição da BCJC solicitou a todos 
os Departamentos e Colegiados da 
UEFS que encaminhassem as 
solicitações de compra de ítens, até o 
dia 12/04/2017, para que haja tempo 
de executar a aquisição pelo contrato 
vigente até agosto deste ano.

AQUISIÇÃO DE LIVROS POR COMPRAAQUISIÇÃO DE LIVROS POR COMPRA INVENTÁRIO DO ACERVOINVENTÁRIO DO ACERVO

L
ocalizada na cidade de Lençóis, a Biblioteca Setorial 
Chapada Diamantina - BSCD faz parte do Sistema de 
Bibliotecas da UEFS e tem a finalidade de dar o suporte 

informacional necessário ao desenvolvimento dos cursos 
ofertados no Campus Avançado da Chapada Diamantina.
No mês de abril, deste ano, as bibliotecárias Solange dos Santos 
Rocha e Tatiane Souza Santos estiveram na BSCD para 
organizar o acervo, classificar os livros bem como definir o layout 
do espaço.
O acervo da BSCD é constituído de livros, periódicos, jornais e 
obras de referência. Esta biblioteca disponibiliza aos usuários os 
seguintes serviços: acesso à base SISBI/UEFS; acesso ao Portal 
d a  C a p e s ;  c o n s u l t a  e 
empréstimo automatizados; 
comu tação  b i b l i og rá f i ca ; 
o r i e n t a ç ã o  a o  u s u á r i o ; 
d isseminação se let iva da 
i n f o r m a ç ã o ;  r e s e r v a  e 
renovação eletrônicas.
A t u a l m e n t e ,  o  C a m p u s 
Avançado oferece cursos, do Plano 
N a c i o n a l  d e  F o r m a ç ã o  d e 
Professores da Educação Básica 
(PARFOR): Letras com Inglês, 
Geografia, Matemática e Ciências 
Biológicas. 

BIBLIOTECA SETORIAL CHAPADA DIAMANTINA

A
 Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - BSML é uma 
biblioteca que faz parte do Sistema de Bibliotecas da 
UEFS. Está situada na Praça da Matriz e seu objetivo 

principal é o incentivo à leitura. Na BSML, encontra-se um 
acervo variado e direcionado ao público infantojuvenil, com 
obras de autores clássicos renomados das literaturas brasileira 
e estrangeira. Também, fazem parte do acervo desta biblioteca 
livros didáticos, romances, revista, jornais, dentre outros itens.
Além de atender a um público infantil com atividades culturais, 
tais como: contação de história, cineminha, desenhos, visitas 
orientadas etc., a BSML serve a uma comunidade de leitores 
que buscam informação em um acervo atualizado e 
diversificado através do qual estudam para concursos, 
vestibulares e realizam pesquisas diversas.
No dia 18 de abril, em comemoração ao Dia Nacional do Livro 
In fant i l ,  a  BSML real izou vár ias 
atividades para crianças com objetivo de 
desenvolver o hábito pela 
leitura e pela freqüência à 
biblioteca assim como 
mostrá-las a importância 
de Monteiro Lobato, um 
dos maiores escritores 
in fan t i s ,  cu jo  dese jo 
revelou na frase: "fazer 
livros onde as crianças 
possam morar".

BIBLIOTECA SETORIAL MONTEIRO LOBATOBIBLIOTECA SETORIAL MONTEIRO LOBATO
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BC Informa, Ano XXVIII, n. 50, abril de 2017 4

Eventos

ocê sabia???V
O

 Comitê Gestor do Portal de Periódicos 
Eletrônicos da UEFS acaba de definir a 
Política que aponta as diretrizes para a 

hospedagem das revistas eletrônicas vinculadas 
à Instituição.      
Os periódicos disponibilizados no PPE-UEFS 
devem ser constituídos de produtos resultantes 
de pesquisa acadêmica, com periodicidade 
regular e outros critérios de qualidade descritos 
na Política do Portal.
O editor interessado em cadastrar um periódico deve fazer a submissão do 
projeto editorial para ser avaliado pelo Comitê Gestor do Portal. 

Essa importante ferramenta permite o 
acesso livre aos periódicos eletrônicos da 
UEFS, disseminando a pesquisa da 
comunidade acadêmica. 
A Política do PPE-UEFS, o formulário do 
Projeto Editorial e as orientações para 
so l ic i tação de cadast ramento de 
periódicos estão disponíveis no endereço: 
http://periodicos.uefs.br/
Pesquise!

POLÍTICA DO PORTAL DE 
PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

A
 cada semestre, a BCJC recepciona os novos 
usuários e ressalva a importância dos alunos 
recém-chegados à instituição de participarem 

do Treinamento do Usuário para melhor usufruir 
daquilo que o SISBI-UEFS tem a oferecer em 
serviços e produtos. 
Este ano, o Treinamento teve um diferencial em 
relação aos outros, a Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis 
(PROPAAE) e a Ouvidoria tiveram participação no evento.
A PROPAAE tem como objetivo orientar e ajudar os alunos em vários aspectos 
durante a sua permanência na instituição. Durante os treinamentos, a Pró-
reitoria trouxe a reflexão da convivência dentro da universidade e discutiu a 
questão da intolerância e do preconceito no espaço acadêmico.
A Ouvidoria da UEFS tem por finalidade receber, encaminhar e acompanhar 
sugestões, reclamações, denúncias e elogios da comunidade universitária 

referentes à UEFS. Assim, houve a explicação do que 
é o setor, a sua finalidade e de que forma os alunos 
podem usá-lo.
O objetivo do SISBI é estimular o hábito da leitura, dar 
apoio à pesquisa e mostrar a importância da 
biblioteca na vida acadêmica. 

Parceria BCJC, PROPAAE e Ouvidoria
N Aconteceu na BCJC, em abril de 2017, a 
Exposição Bibliográfica sobre o Semiárido 
Brasileiro, com o objetivo de despertar na 
comunidade universitária mais interesse pelo 
tema assim como dar visibilidade às situações 
enfrentadas pela população dessa área. A 
Exposição foi organizada pelas bibliotecárias: 
Gerusa Teles de Oliveira, Maria de Fátima 
Jesus Moreira e Rejane Ribeiro.

N Acontece, no mês de maio, o curso Auxiliar 
de Bibliotecas. Oferecido gratuitamente pelo 
SISBI-UEFS, tem como finalidade orientar as 
pessoas quanto à organização e dinamização 
de bibliotecas e espaços de leitura em Feira 
de Santana e região. Os interessados devem 
ficar atentos, pois o período de inscrição será 
divulgado no site da biblioteca.

NO XIV Encontro Nacional dos Usuários da 
Rede Pergamum acontece no período de 17 a 
21  de  ju lho  de  2017 ,  na  Pont i f í c ia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O 
o b j e t i v o  d o  e v e n t o  é  r e f o r ç a r  o s 
conhecimentos na utilização do software e 
incentivar a troca de experiências entre os 
profissionais da área de informação.

& A Biblioteca Central Julieta Carteado 
recebeu como doação algumas miniaturas de 
livros na área de Literatura Brasileira. A 
pequena coleção está exposta em uma mesa 
vitrine no Hall da BCJC.

& O Dia Nacional do Livro Infantil é 
comemorado em 18 de abril, data do 
nascimento do escritor Monteiro Lobato. 
Escolheu-se essa data em homenagem a 
Monteiro Lobato, escritor que se dedicou à 
Literatura Infantil no Brasil.

& A Biblioteca Mário de Andrade, situada em 
São Paulo - SP, é a primeira biblioteca pública 
do mundo com autoempréstimo em tempo 
integral (24h). O autoempréstimo full time 
dessa biblioteca é realizado através de um 
totem e funciona sem a mediação de 
funcionário. Desde que esse sistema foi 
implantado, as madrugadas de São Paulo 
passaram a ser mais inteligentes.

EU CURTO!

Bibliotecas da UEFS

https://www.facebook.com/bcjc.uefs?f

O
 Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN), administrado pelo Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), deixou, desde março de 
2017, de cobrar a taxa administrativa (no valor de R$ 30,00). O 

International Standard Serial Number (ISSN) trata-se de um código, composto por 
8 dígitos, aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação 
seriada. Esse código funciona como a identidade da publicação porque a torna 
única e exclusiva durante todo o seu ciclo de existência, independentemente do 
idioma ou suporte. Essa iniciativa tornou o serviço de solicitação do ISSN mais 
acessível para quem produz conteúdos científicos. 
A Biblioteca Central Julieta Carteado da UEFS (BCJC-UEFS) é uma unidade 
solicitante desse serviço para a comunidade acadêmica que produz trabalhos 
científicos vinculados à UEFS.
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