
ecebemos,  atendemos,  in formamos, 

Rtreinamos e auxiliamos aqueles que nos 
procuram em busca de informação ou 

serviços (acadêmicos, científicos, editoriais ou 
extensionistas). Nesses momentos de interação, 
agimos sempre com compromisso e dedicação, 
procurando satisfazer às necessidades dos nossos 
usuários e promover a democratização do acesso à 
informação. 
Temos espírito de equipe: decidimos e planejamos, de 
forma participativa, as ações técnicas, de gestão e de 
extensão (cultural e social). Procuramos desenvolver 
atividades inéditas e inovadoras tendo em vista o 
melhor atendimento à comunidade e a disseminação 
da informação. Apresentamos trabalhos em eventos 
com o intuito de divulgarmos as nossas experiências; 
publicamos em livros; produzimos catálogos, guias, 
cartilhas e informativos. Assim, promovemos a 
visibilidade do nosso trabalho e da nossa instituição.
Unidos, aprendemos muito com a troca de 
experiências, pois, em equipe, temos mais 
oportunidades de alcançarmos os nossos objetivos 
comuns, crescendo profissionalmente e construindo 
um ambiente de trabalho prazeroso.
Por fim, não poderíamos deixar de ressaltar nossa 
participação ativa na construção da UEFS com foco 
na excelência e  na valorização institucional. 
Em suma, a participação de todos com compromisso e 
solidariedade leva ao sucesso coletivo.
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SOMOS SISBI-UEFS!

QUEM SOMOS?

“O ativo mais importante de qualquer 
biblioteca vai para casa à noite: sua equipe”

 Timothy Healy
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E
m 2018 as comemorações do Dia do Bibliotecário ocorreram 
em Salvador, no auditório do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, sob a promoção do 

Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB-5 e da Associação dos 
Bibliotecários e Documentalistas do Estado da Bahia - ABDEB, com 
o tema: Biblioteca e sua dimensão política: a responsabilidade social 
do bibliotecário no contexto atual. Louvável essa parceria Conselho-
Associação!
O evento contou com a presença dos representantes do Conselho 
Federal de Biblioteconomia - CFB, da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação - ANCIB, da 
Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários - FEBAB e da 
Associação de Bibliotecários e 
Documentalistas do Estado da 
Bahia - ABDEB. Essas presenças 
refletem a preocupação da classe 
bibliotecária com os caminhos 
p o l í t i c o s  d o  B r a s i l  e , 
consequentemente, a consciência 
da sua responsabilidade social 
neste cenário.
Bibliotecários do SISBI-UEFS 
estiveram presentes no evento.

DIA DO BIBLIOTECÁRIO - 12 DE MARÇO

Sonho vira realidade!

P
or muitos anos, os funcionários, os usuários e o acervo 
sofreram com as infiltrações generalizadas no teto da 
Biblioteca Central Julieta Carteado - BCJC.

O sistema de impermeabilização e isolamento térmico da laje de 
cobertura da biblioteca, há muito tempo, não funcionava 
adequadamente e, com isso, trazia muitos transtornos e prejuízos 
aos usuários, ao acervo e ao próprio edifício. Ao longo do tempo, 
observou-se a formação de estalactites e estalagmites por toda 
área devido às infiltrações na laje de concreto armado, algumas 
delas atingiam o acervo, ocasionando perdas de livros. Além 
disso, constatou-se a existência dos seguintes problemas: 
aumento do nível de umidade do ambiente, produzindo uma 
atmosfera prejudicial ao acervo e às pessoas; e a ocorrência de 
uma elevada taxa de transferência de calor através do teto, 
principalmente onde o sistema de isolamento térmico estava 
degradado ou não mais existia, gerando mais calor no ambiente.
Com o intuito de resolver os problemas definitivamente, em junho 
do ano passado, apesar da crise orçamentária, a administração da 
UEFS autorizou o início das obras de construção da cobertura 
metálica no teto da BCJC, contratando a empresa LM Construtora 
e Incorporadora Eireli, vencedora do certame licitatório. O valor 
investido totalizou R$604.779,61 (seiscentos e quatro mil, 
setecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos). Na 
execução do contrato, além da cobertura, foram realizados os 
seguintes serviços: elevação das platibandas para embutir o 
telhado; impermeabilização das lajes em balanço; pintura de todo 
o prédio; e implantação de um sistema para captação da água da 
chuva composto por dois reservatórios, com capacidade para 
20.000 litros cada, tendo em vista o uso da água principalmente no 
s i s t e m a  d e 
condensação da 
c e n t r a l  d e  a r 
condicionado.
Para a equipe de 
func ionár ios e 
para os usuários 
da BCJC chuva 
no campus da 
UEFS, a partir de 
agora, passa a 
ser contemplação 
em vez de motivo 
p a r a 
preocupação.

P
ara que uma instituição alcance seus 
objetivos com excelência as pessoas são seu 
principal recurso. É o que se verifica no 

Sistema Integrado de Bibliotecas - SISBI-UEFS, 
seu grande pilar é sua equipe. Por isso, a matéria de 
capa faz uma homenagem à Equipe SISBI-UEFS.
Destacamos, também, neste número, a realização 
de um grande sonho para os que frequentam a 
BCJC: a construção da cobertura metálica no prédio 
da biblioteca, o que vai trazer muitos benefícios.
Informamos o início do processo de desbastamento 
do acervo da BCJC e trazemos o resultado final do 
Inventário 2018.
Falamos sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, 
destacando a implantação do empréstimo do 
acervo da Biblioteca Setorial Monteiro Lobato para 
a comunidade de Feira de Santana e região.
Na Seção Referência em Pauta, citamos a nova 
Campanha de Preservação do Acervo para o ano de 
2018; informamos o restauro de duas obras raras, 
datadas de 1860 e 1882; e registramos a nova 
forma de solicitação de ISBN à Biblioteca Nacional.
Por fim, em Eventos, informamos o Seminário 
Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU e 
que, a partir deste número, faremos a divulgação 
das publicações técnico-científicas publicadas por 
servidores do SISBI-UEFS. 
Dese jamos  a  t odos  boa  l e i t u ra  e  ma i s 
conhecimento!



OO
 Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado em 10 de abril, 
motivou o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS - SISBI a 
realizar duas exposições fotográficas: uma no hall da Biblioteca 

Central Julieta Carteado e outra na Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - 
BSML, ambas com o tema "10 anos da Biblioteca Setorial Monteiro 
Lobato na Feira do Livro". Essas exposições têm como objetivo principal 
mostrar, por meio de um acervo fotográfico, momentos vividos por 
crianças e jovens no stand da BSML, onde foram despertados a ler, ouvir 
e contar histórias.
A BSML vem, ao longo desses anos, desenvolvendo um projeto de 
incentivo à leitura com a comunidade feirense, a qual carece de 
bibliotecas para desenvolver o hábito da leitura, estudar e realizar 
trabalhos escolares ou acadêmicos. Assim, estamos disponibilizando o 
serviço de empréstimo de obras de literatura, tais como: romance, 
poesia, conto, livros de literatura infantojuvenil etc. 
A importância dessa biblioteca para nossa comunidade pode ser 
constatada pela frequência constante de usuários e por depoimentos 
como os que seguem:
 "Sinto-me grato a esse espaço de cultura, 
onde através dos livros, revistas e jornais 
a d q u i r i m o s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  a 
compreensão dos acontecimentos do mundo 
e da nossa própria vida. A preservação e 
manutenção da BSML é essencial para 
dissipar a névoa da ignorância", diz o usuário 
João Carlos G. dos Santos.
"O lugar onde democracia não confunde-se 
com polí t ica oportunista e sim com 
esperança. Esta casa é do povo, para o povo 
e  p e l o  p o v o .  O n d e  p o d e m o s 
verdadeiramente seguir e sonhar", declara o 
usuário Marcelo Silva Moura.

A
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A
 BCJC realizou, no período de 
08 a 26/01/2018, o inventário do 
seu acervo, atividade que 

acontece todos os anos no mês de 
janeiro. Durante essa atividade, as 
tarefas realizadas são: localizar os 
exemplares pertencentes ao acervo; 
colocar em ordem todos os materiais; 
verificar se há material extraviado; 
avaliar as condições físicas dos 
exemplares; identificar possíveis problemas no preparo técnico; 
avaliar o nível de segurança do acervo; e, por fim, obter dados 
concretos sobre a coleção. 
O inventário é de suma importância para a gestão do acervo, pois, 
além de detectar falhas e perdas, serve de base para o planejamento 
e a tomada de decisão. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso 
que o inventário seja realizado periodicamente, diminuindo a 
discrepância entre o acervo físico e os dados fornecidos pelo sistema 
de controle da biblioteca. No caso da BCJC, trata-se do Pergamum, 
software responsável por gerenciar todos os processos da biblioteca 
(da aquisição ao empréstimo).
Concluído o inventário, de acordo com o relatório de 2018, emitido 
pelo Pergamum, observou-se a existência de 245.688 exemplares, 
mas o desaparecimento, no período de 1 ano, de 56 exemplares. 
A p e s a r  d e  a l g u n s  d i a s  s e m 
funcionamento ao público, pode-se 
afirmar que a realização do inventário 
é benéfica para o usuário, pois trata-
se de um trabalho que promove a 
manutenção do acervo assim como o 
funcionamento adequado e eficaz da 
biblioteca, visto que o inventário 
proporciona avaliação e ajustes.

INVENTÁRIO 2018INVENTÁRIO 2018

O
 Sistema de Bibliotecas da UEFS, com o 

objetivo de dinamizar e valorizar o acervo, 

busca desenvolver as coleções que gerencia. 

Parte desse desenvolvimento é realizado por meio do 

processo de desbastamento.

O desbastamento consiste na transferência de 

documentos pouco utilizados para outros locais ou 

depósitos especialmente criados para abrigar esse 

material. É um processo contínuo, que deve ser feito de 

acordo com as demandas informacionais da Instituição, 

garantindo, assim, o crescimento qualitativo do acervo. 

Atualmente foram remanejados do acervo da Biblioteca 

Central Julieta Carteado para a Coleção Secundária 

(setor localizado na BCJC, criado para esse fim): fitas 

VHS, fitas cassete, disquetes etc, permitindo a liberação 

de espaço físico para futuras aquisições.

Vale lembrar que também fazem parte do processo de 

desenvolvimento da coleção: a seleção de material 

bibliográfico recebido em doação e a compra de material 

solicitado pelos departamentos, colegiados e setores da 

nossa instituição. 

Desbastamento e 
        desenvolvimento de coleções

DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTILDIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

? Curso de Auxiliar de Bibliotecas
Facilitadoras: Lívia e Clemilda
Período: 11, 12 e 13 de junho (2 dias e meio)

? Curso de Normalização de Trabalhos Acadêmicos
Facilitadora: Isabel Cristina
Período: 30/07 a 03/08 (vespertino)

? Curso Noções Básicas para Organização de 
Arquivos
Facilitadora: Rejane
Período: 28,29 e 30 de agosto (2 dias e meio)

? Curso Dinamização de Bibliotecas
Facilitadora: Rejane
Período: 22 a 26 de outubro (vespertino)

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS já está 

Ocom sua agenda de cursos definida para o segundo 

semestre de 2018. Esses cursos, que terão carga 

horária de 20h, serão ofertados para toda comunidade de 

Feira de Santana e região. Serão disponibilizadas 40 vagas, 

será cobrado 1kg de alimento não perecível pela inscrição e 

haverá entrega de certificado.

ANOTE NA AGENDA

Acompanhe o período de inscrição em nossa página: 

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



Referência em Pauta
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ocê sabia???V

J SNBU - Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
 
Um dos maiores eventos da Biblioteconomia brasileira, o SNBU, 
edição 2018, ocorreu em Salvador, no período de 16 a 20 de abril. 
Organizado pelo Sistema Universitário de Bibliotecas da Universidade 
Federal da Bahia (SIBI-UFBA) teve como tema: O Futuro da Biblioteca 
Universitária na Perspectiva do Ensino, Inovação, Criação, Pesquisa e 
Extensão. Na oportunidade, foram apresentados trabalhos de 
bibliotecários da UEFS, os quais também trabalharam em comissões e 
atuaram como monitores do evento.

^ Foi inaugurada, em 1º de março de 2018, em São Paulo - SP, a 
primeira biblioteca brasileira 100% acessível para deficientes visuais. 
O Espaço de Leitura Bibliotech, na Unibes Cultural, oferece acesso à 
alta tecnologia por meio do OrCam MyEye, que permitirá ao usuário 
com deficiência visual ter acesso a, aproximadamente, 600 títulos de 
livros disponíveis no espaço. 

^ Pessoas que leem livros todos os dias vivem mais. De acordo com 
um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, é disso que 
você precisa para viver 23 meses a mais do que quem não tem o 
hábito de ler livros. O estudo envolveu 3.635 pessoas com mais de 50 
anos. As Pessoas que liam mais apresentaram 23% menos chances 
de morte do que as pessoas que não praticavam a leitura com 
regularidade. 

^ Uma biblioteca pública de São Paulo é finalista, com mais três 
bibliotecas de outros países, a um prêmio internacional.  No terreno 
onde existia a Casa de Detenção do Carandiru, palco do massacre de 
111 presos, foi construído o Parque da Juventude e nele  a Biblioteca 
de São Paulo, planejada com o objetivo de promover inclusão social 
por meio da leitura. O projeto deu certo e agora concorre ao título de 
Melhor Biblioteca do Mundo.

 

O
International Standard Book Number (ISBN) é um 

sistema internacional padronizado que identifica, 
numericamente, os livros segundo o título, autor,  país, 

editora e edição. A Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), 
buscando aprimorar seus serviços e prestar um atendimento de 
qualidade aos usuários da comunidade acadêmica, passou a 
solicitar o ISBN por meio do processo online, tornando o serviço 
mais prático e rápido. A Biblioteca solicita o ISBN apenas de 
obras publicadas pela UEFS ou que tenham sido editadas em 
convênio com a Universidade. Para obter informações sobre a 
solicitação do ISBN, o usuário deve acessar a página da 
Biblioteca (http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs), clicar em 
"Produtos e serviços" e, em seguida, clicar em "Solicitação de 
ISBN".

A
 empresa Memória & Arte - Pesquisa e Projetos em 
Preservação e Restauração de Documentos 
Manuscritos e Livros Antigos realizou, gratuitamente, a 

restauração de dois documentos manuscritos: uma Carta de 
Alforria, datada de 22/04/1882, e uma Declaração de Venda 
de um Terreno, datada de 01/10/1860. Tais documentos 
fazem parte do acervo da Biblioteca Setorial Monsenhor 
Renato de Andrade Galvão - BSMG, que pertence ao Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UEFS e está situada no Museu 
Casa do Sertão.
Esses documentos são caracterizados como obras raras e, 
consequentemente, de grande importância como fonte de 
pesquisa para a realização de trabalhos acadêmicos, 
científicos, jornalísticos etc. Os manuscritos não tinham mais 
condições de uso, pois estavam em avançado estado de 
degradação. Com o restauro, garantimos a preservação de 
documentos que fazem parte da nossa história.

As obras técnico-científicas publicadas por servidores do SISBI-UEFS 
serão, a partir deste número, divulgadas neste espaço. 
Para ter acesso ao texto completo, acesse a página do SISBI:
<http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs> Documentos SISBI Publicações 
Técnico- Científicas - Servidores SISBI

§ FERREIRA, Maria do Carmo Sá Barreto; SANTANA, Isabel Cristina 
Nascimento; SAMPAIO, Ana Martha Machado; RIBEIRO, Rejane Maria 
Rosa; SOUZA, Girleide de Oliveira. O inventário auxiliando no 
desenvolvimento das coleções: o caso da Biblioteca Central Julieta 
Carteado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26., 2017, Fortaleza.  
Anais eletrônicos... Fortaleza: FEBAB, 2017. 

§ MOREIRA, Maria de Fátima Jesus; OLIVEIRA, Gerusa Maria Teles de; 
RIBEIRO, Rejane Maria Rosa. Semiárido brasileiro: fonte de pesquisa 
em uma biblioteca do sertão baiano. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
B IBL IOTECONOMIA ,  DOCUMENTAÇÃO E  C IÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 26., 2017, Fortaleza.  Anais eletrônicos... Fortaleza: 
FEBAB, 2017. 

§ REIS, Clemilda Santana dos; MOTA, Lívia Sandes; ROCHA, Solange 
dos Santos; SANTOS, Tatiane Souza. Iguais no mundo das diferenças": 
acessibilidade atitudinal na BCJC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
B IBL IOTECONOMIA ,  DOCUMENTAÇÃO E  C IÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 26., 2017, Fortaleza.  Anais eletrônicos... Fortaleza: 
FEBAB, 2017. 

N
o início do semestre 2018.1, uma 
equipe de funcionários da BCJC 
montou, no hall da Biblioteca, a 

Exposição "Os livros e suas missões 
interrompidas". Esta exposição foi 
realizada no ano passado, no mesmo 
local, durante a Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca, mas, como foi 
bastante visitada e comentada, decidiu-se realizar sua 2ª edição. A 
escolha do período deve-se ao fluxo de usuários, que é maior no 
início do semestre, atingindo maior público.
A quantidade de livros que é retirada do acervo, sem condições de 
uso, devido à má utilização dos materiais, é bastante expressiva, 
sendo motivo de grande preocupação para a equipe da BCJC. Por 
isso, foi montada a exposição, que trouxe cartazes e produtos 
referentes à preservação de acervos, durante a qual houve a 
distribuição de informativo e marcadores de páginas alusivos ao 
tema.
Concomitantemente, aconteceu o lançamento do serviço de 
empréstimo de guarda-chuvas e a disponibilização de sacos 

plásticos nos balcões de atendimento 
com o intuito de proteger o acervo da 
chuva.
A BCJC acredita que seja primordial a 
conscientização do usuário quanto ao 
cuidado na ut i l ização do acervo, 
garantindo a sua vida útil e o cumprimento 
da missão de cada livro entre nós. 

Campanha de Preservação do Acervo 2018

ISBN ONLINE

Restauração de Manuscritos
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ventosE
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