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D
esde a antiguidade, o homem sente 
necessidade de deixar registros de sua 
h is tór ia ,  o  que contr ibu iu para a 

preservação da memória, garantindo aos povos 
conhecer e entender os fatos. Os registros são 
testemunhos concretos da identidade de um povo 
e ,  conservá- los  a t ravés dos tempos é 
imprescindível para que seja garantida a proteção 
da memória.
Percebe-se ainda, que na contemporaneidade, a 
Informação atua como mola propulsora no 
desenvolvimento econômico, gerencial e cultural 
da sociedade, cabendo, principalmente, às 
bibliotecas e/ou centros de informação o papel 
principal de guarda e difusão dessa informação. 
Muito desses espaços são formados por acervos 
raros e valiosos. Logo, faz-se necessário uma 
política de preservação de acervos históricos, que 
promovam a conservação, preservação, 
divulgação e acessibilidade dessas raridades, 
pois são através desta documentação que se 
desenvolvem pesquisas que trazem benefícios 
para o futuro social e resgata a história cultural 
das comunidades.
Além disso, os acervos bibliográficos de uma 
comunidade são geralmente patrimônios públicos 
e os problemas referentes à conservação de 
documentos históricos são muito graves. 
P o r t a n t o ,  s ó  s e r ã o  r e s o l v i d o s  c o m  a 
conscientização, principalmente de profissionais 
e dirigentes, através da formalização de políticas 
públicas de preservação de acervos históricos e 
culturais. Assim, preservando a memória 
garantimos o conhecimento da História para as 
gerações futuras e contribuímos para a 
democratização do acesso à informação.

PRESERVAR A MEMÓRIA 
PARA DIFUNDIR A HISTÓRIA

PRESERVAR A MEMÓRIA 
PARA DIFUNDIR A HISTÓRIA
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U
ma feira de encontros e encantos, onde todos se 
uniram em busca de leitura, cultura e divertimento; 
onde o saber esteve presente em cada canto por 

meio de stands que disseminaram informação. Nesse 
contexto, também esteve presente a Biblioteca Setorial 
Monteiro Lobato, plantando a sementinha de incentivo à 
leitura em crianças e pais que nunca tiveram acesso à leitura 
por falta de oportunidade, por não terem interesse ou por não 
gostarem de ler. Parabéns a todos que fizeram com que a 
10ª Feira do Livro acontecesse, pois contribuíram para 
formar leitores de livros.

D
urante o XIII Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa 
em Informação - CINFORM, ocorreu o lançamento 
do livro A Ciência da Informação em Evidência: 

Autonomia e Participação Social, publicação com os 11 
melhores trabalhos do XII CINFORM, que teve como tema 
central as atividades de informação para o desenvolvimento 
do protagonismo social. 
Faz parte dessa coletânea o trabalho O Uso das Tecnologias 
de Comunicação e Informação na 
Realização de Inventários: o caso da 
Biblioteca Central Julieta Carteado - 
UEFS, de autoria dos bibliotecários Ana 
Martha Machado, Gerusa Teles, Isabel 
Cristina Santana, Lívia Rabelo, Luís 
Ricardo Silva, Maria de Fatima Moreira, 
Maria do Carmo Ferreira, Rejane Ribeiro e 
Solange Rocha.

C
omo parte integrante do SISBI-UEFS, a Biblioteca 
Setorial da Chapada Diamantina (BSCD), também 
recebe o Projeto "Parada da Leitura", desenvolvido 

no campus da UEFS. O projeto tem por objetivo incentivar a 
leitura, através da disponibilização de livros com fácil acesso 
às pessoas. O leitor pode ler, levar para casa, devolver e 
também doar outras obras para compor o acervo.
Outra ação importante que aconteceu no campus da 
Chapada Diamantina foi a oferta, em setembro, do Curso de 
Auxiliar de Bibliotecas, ministrado pelas bibliotecárias 
Clemilda dos Reis e Maria de Fátima Moreira. O curso, com 
carga horária de 20h e inscrição gratuita, foi oferecido pelo 
SISBI e teve como objetivo a capacitação de pessoas que 
atuam em bibliotecas e salas de leitura em instituições de 
Lençóis e dos municípios adjacentes. Foram abordados 

temas como: evolução histórica da 
b ib l io teca,  organização de 
acervo, atendimento ao usuário e 
noções de acessibilidade.
Tais ações contribuem para o 
desenvolvimento e expansão da 
in formação,  ass im como a 
disseminação da leitura.

BIBLIOTECÁRIOS DA UEFS SÃO COAUTORES DE LIVRO 
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

SISBI PROMOVE AÇÕES NA CHAPADA DIAMANTINA

10ª Feira do Livro - Festival Literário e 
Cultural de Feira de Santana

M
ais um número do BC Informa e com 
ele notícias importantes para você, 
leitor.

Na matéria de capa, destacamos a importância 
da preservação de documentos para garantir a 
difusão da história.
Destacamos também o lançamento do livro A 
Ciência da Informação em Evidência: 
autonomia e participação social, que traz o 
trabalho de bibliotecários do SISBI. 
Informamos a participação do SISBI em 
atividades na Chapada Diamantina e na X Feira 
do Livro.
Relatamos os investimentos feitos para o 
desenvolvimento do acervo da BCJC e as 
atividades desenvolvidas para a valorização da 
equipe de funcionários.
Citamos a programação realizada durante a 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, bem 
como os resultados alcançados com a 
Campanha da Negociação Solidária e o 
Outubro Rosa.
Trazemos também informações a respeito do 
Portal de Periódicos Eletrônicos da UEFS e o 
encontro real izado sobre Reposi tór io 
Institucional.

Desejamos boa leitura!



Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
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O
SISBI, em parceria com a PROAD, realizou a compra de 

material bibliográfico para o acervo da BCJC através de uma Ata 
de Registro de Preço, que teve a validade de um ano (agosto de 

2016 até agosto deste ano). Foram investidos cerca de R$ 155.940,53 
em um total de 665 títulos e 1.814 exemplares. 
Ressaltamos que, com essa aquisição, foram inseridos 374 títulos e 
977 exemplares de obras publicadas em 2016 e 80 títulos e 158 
exemplares de obras publicadas em 2017 (Novíssimas!), os demais 
títulos dessa compra referem-se a obras publicadas em anos anteriores 
ou tratam-se apenas de reimpressão.  Assim, constatamos a 
atualização do acervo da BCJC em mais de mil exemplares no período 
de um ano.
Nessa aquisição foram consideradas diversas áreas do conhecimento. 
Entretanto, alguns colegiados não foram contemplados por não terem 
encaminhado lista de sugestão de compras.
O processo de aquisição de material bibliográfico é contínuo e as 
solicitações devem ser encaminhadas à BCJC através dos colegiados 
e/ou departamentos. Salientamos a importância do envolvimento dos 
coordenadores no envio das solicitações das suas áreas, garantindo, 
assim, o crescimento qualitativo do acervo.

C
om o intuito de valorizar as pessoas, seu 
compromisso e sua dedicação ao trabalho, o 
SISBI realizou, em agosto, um momento de 

homenagem aos seus funcionários aposentados. Foi 
uma tarde de encontro, de abraços, de histórias, de 
agradecimento e de muita emoção.
Foram homenageados os aposentados Ademildes José 
Correia Trindade, Ana Rita Lima de Oliveira, Angélica 
Maria Castelo Branco Silva, Francklin Roozewelt de Sá, 
Maria Consuelo Portela Medeiros e Oliveira, Maria 
Denize Ferreira Sampaio, Sueli Araújo Santana e Tânia 
Augusta Souza Pereira.
Com o mesmo intuito de confraternização, também foi 
realizado, em setembro, um dia interativo com a equipe 
de colaboradores do SISBI, um dia de muita diversão e 
aprendizado. Dentre as atividades, tivemos: palestra, 
atividade laboral, massagem, maquiagem, jogos, almoço 
coletivo e sorteio de brindes.
A equipe do SISBI acredita que esses momentos, além de 
promoverem a confraternização, são oportunidades de 
agradecer às pessoas que, com trabalho e dedicação, 
contribuíram e contribuem para fazer a história da 
Universidade Estadual de 
Feira de Santana.

Investimento no desenvolvimento 

do acervo da BCJC
SISBI valoriza as pessoas

O
 Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS promoveu de 23 a 27 de Outubro de 2017 
a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca com o tema "Informação de outrora: 
meios de reprodução e suporte", a fim de destacar a importância da Biblioteca e da 

leitura, e a disseminação da informação. 
Dentre a programação da Semana, tivemos apresentação da fanfarra Leão do Magalhães 
de São Gonçalo dos Campos, Contação de História, Sussurrando Poesia, grupo de dança 
da UATI Condanças, e o grupo de teatro Meio de Verdade - Meio de Mentira da UEFS. Além 
da palestra sobre Conservação e preservação de documentos, apresentação do coral Isa e 
Almerinda e lançamento do livro Biblioteca escolar e as perspectivas curriculares dos cursos 
e biblioteconomia da região Nordeste. 
Como forma de realçar a Semana, ocorreram três exposições: "Informação de 
outrora" apresentando meios de reprodução e suporte; "Os livros e suas missões 
interrompidas" e "Sebo da Princesa". Também houve o curso Dinamização de 
Bibliotecas e a Campanha Esqueça um livro.
Em nota, a Semana contou com a participação plausível da 
comunidade interna e externa da Universidade, o que solidifica a 
Biblioteca como difusora da informação e da cultura na sociedade.

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

O professor do Departamento de Física da UEFS, Gustavo Rodrigues 
Rocha, que estava na Inglaterra cursando o doutorado, conseguiu uma 
relevante contribuição para a aquisição de livros para o acervo da 
Biblioteca Central Julieta Carteado. Trata-se de um subsídio no valor de 
US$ 6 mil  (aproximadamente R$ 19 mil), oriundos do projeto "Ciência, 
Filosofia e Teologia na América Latina" do Ian Ramsey Centre for 
Science and Religion da Universidade de Oxford, Reino Unido, 
financiado pela Fundação Templeton. Ressaltamos que a remessa do 
recurso aconteceu em duas etapas: a primeira em julho e a segunda em 
novembro. Em meados deste ano, o professor encaminhou à BCJC lista 
de títulos para aquisição. Desde então, a BCJC trabalha para efetuar 
essa compra.
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ocê sabia???V

EU CURTO!
Bibliotecas da UEFS

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

TOP USUÁRIOS

%Mestrando
715444656 - ANA PAULA FAGUNDES G. DE ALMEIDA

%Funcionário
715396887 - MERCIA REGINA DE MENEZES N. MAIA

%Doutorando
710014024 - DANTON DE OLIVEIRA FREITAS

%Bolsista
12141094 - VALMIRA SILVA DE ALMEIDA

%Especialização
921312241 - MARIA ESTER FERNANDES S. VENTURA

%Graduação
12211041 - WELLINGTON JESUS DE SOUSA

%Professor
714258036 - MARCOS GRILO ROSA

%PROFORMA
13136135 - GERUZA LIMA SOUZA SANTOS

CXIII CINFORM 

Aconteceu em Salvador, na Escola Politécnica da UFBA, de 11 a 15 
de setembro de 2017, o XIII CINFORM - Encontro Nacional de 
Ensino e Pesquisa em Informação. Nessa edição, comemoraram-
se os  75 anos do curso de Biblioteconomia e os 20 anos do curso de 
Arquivologia e da Pós-graduação em Ciência da Informação. 
Bibliotecários do SISBI-UEFS estavam no evento.

CI ENCONTRO DO CRB em Feira

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região promoveu o 
1º Encontro de Bibliotecários da Cidade de Feira de Santana e 
região, que foi realizado no dia 22 de setembro de 2017, na 
Faculdade Pitágoras. Foram realizadas palestras com o intuito de 
apresentar o papel do CRB-5 e as ações realizadas. Bibliotecários 
do SISBI-UEFS participaram do evento.

CCURSO: QUALIDADE NO ATENDIMENTO

De 18 a 22 de setembro de 2017, aconteceu na UEFS o Curso de 
Qualidade no Atendimento, que faz parte das ações do Plano Anual 
de Capacitação (PAC) para servidores. Esse curso foi ministrado 
por Rejane Maria Rosa Ribeiro, Bibliotecária do SISBI, com a 
participação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos 
Estudantis (Propaae).

CXXVII CBBD

Promovido pela Federação Brasileira de Associações de 
Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), o 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) 
já está na sua 27ª edição e acontece, em Fortaleza - CE, de 17 a 20 
de outubro de 2017. Bibliotecários do SISBI-UEFS apresentam 
trabalhos no evento.

O
 SISBI desenvolveu mais um período da campanha 
"Negociação Solidária", que tem o intuito de atender aos 
usuários que, por motivos diversos, estão suspensos do 

serviço de empréstimo. A campanha, que foi até o dia 16 de outubro, 
neste semestre, substituiu a doação de livros de literatura por doação 
de leite em pó.
A participação na campanha é voluntária e o usuário que adere a esta, 
em retorno, tem redução ou abono dos dias de 
suspensão. A última edição ocorreu da 
seguinte forma: a cada 15 dias de suspensão, 
o usuário doou 200g de leite em pó integral.  
As doações arrecadadas durante a campanha 
foram ofertadas à Associação de Apoio à 
Pessoa com Câncer (AAPC), instituição de 
caridade de Feira de Santana.

A
 BCJC realizou, no dia 30 de agosto de 2017, um encontro 
técnico sobre repositório institucional com funcionários da UNEB 
a fim de conhecer a experiência da implantação do repositório 

nessa instituição. A finalidade do encontro foi atualizar a equipe da 
biblioteca sobre as inovações que vêm surgindo a respeito do acesso 
aberto às produções científicas e acadêmicas das instituições.
Os repositórios institucionais são bases 
de dados online que reúnem a produção 
c i e n t í f i c a  d e  u m a  i n s t i t u i ç ã o , 
proporcionando novas oportunidades 
de compartilhamento da informação.
A proposta do SISBI-UEFS é criar um 
grupo de estudo sobre repositório e, 
assim, poder pensar na criação do 
Repositório Institucional da UEFS.

O
 Portal de Periódicos Eletrônicos - PPE da UEFS agora 
hospeda, também, as publicações dos eventos.       

Além das revistas, serão disponibilizadas, no PPE, as publicações dos 
eventos sediados na UEFS que tenham registro do ISSN. Haverá uma 
equipe editorial para inclusão do conteúdo da publicação no Portal. 
Com essa inserção, as publicações dos eventos terão mais praticidade 
editorial, economia e visibilidade.
O editor interessado em cadastrar a publicação do evento deve fazer a 
submissão do projeto editorial para o Comitê Gestor do Portal. 
O formulário do Projeto Editorial e as orientações para solicitação de 
cadastramento de revista e publicação de evento estão disponíveis na 
página da Biblioteca 
(http://sites.uefs.br/
portal/sites/bibuefs 
- MENU - Portal de 
Periódicos UEFS).

Negociação Solidária - Edição 2017.2Negociação Solidária - Edição 2017.2

o

Encontro técnico sobre 
                               repositório institucional

Portal de Periódicos Eletrônicos 
inclui publicação de evento

Com o objetivo de apoiar a Campanha Outubro Rosa, o 
SISBI, promoveu ação durante o mês de Outubro, 
solicitando à comunidade acadêmica doações de 

lenços (novos ou usados), cabelos e alimentos não perecíveis para 
ajudar as instituições que atendem pessoas em tratamento contra o 
câncer. Toda a arrecadação será destinada à Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia - UNACON e à Associação de Apoio a 

Pessoas com Câncer - AAPC.
Ao final da Campanha, foram arrecadados: 38k 
de alimentos, 60 frascos de 500 ml de cloreto de 
sódio 0,9%, soro fisiológico, atadura, gaze, 
livros e revistas infantis, 22 mechas de cabelos 
e 12 lenços de cabelo.

Outubro RosaOutubro Rosa

Saiu a lista dos Top Usuários da BCJC! E a Biblioteca parabeniza os 
usuários que mais pegaram materiais emprestados em 2017. 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 01/01/2017 a 06/10/2017. Veja quem são eles: 
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