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 "A educação é a arma mais poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo" Nelson Mandela. 
Certamente, a frase deste grande líder contra o 
regime do apartheid muito tem a dizer sobre o 
momento que se vive no Brasil atual. É uma 
afirmação que não somente abrange práticas 
educativas, ela suscita também, o ato do respeito e 
da tolerância que o ser humano deve cultivar 
mutuamente.
Assim sendo, a Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca (SNLB), desenvolvida na Biblioteca 
Central Julieta Carteado (BCJC) buscou adentrar 
neste contexto, promovendo atividades que 
fomentassem a reflexão e discussão de temas como 
segregação racial, intolerância e censura. Para que 
isso fosse viável, entre outras atividades, duas 
exposições foram organizadas. Uma delas com o 
título: "Mandela: além do tempo", evidenciou, 
através de uma linha do tempo, a trajetória de vida de 
Nelson Mandela e sua luta contra a segregação 
racial na África do Sul. A outra exposição trouxe, ao 
hall da BCJC, algumas obras que sofreram censura 
ao longo dos anos. A exposição "Livros proibidos: 
censura nunca mais" foi além de uma 
mostra de títulos "mal vistos". Tal 
exposição, especialmente, procurou 
demonstrar que este é o tempo da 
l i b e r d a d e  d e  e x p r e s s ã o  e  d e 
oportunidades iguais para todos. 
A SNLB na Biblioteca Central Julieta 
Carteado, juntamente com estas duas 
amostras signif icat ivas buscou, a 
conscientização de que todos nós, seres 
humanos, temos de nos fazer atuantes a 
fim de que injustiças de outrora não se 
perpetuem no presente e nem no futuro. 

Exposições marcam Centenário 
de Nelson Mandela na 

Biblioteca Central Julieta Carteado



N
este ano, comemoramos o Centenário do Monsenhor 
Renato de Andrade Galvão que nasceu em Brejões, 
BA, em 11 de maio de 1918. Ele foi professor 

fundador da UEFS e Vice-reitor na gestão do Professor José 
Maria Nunes Marques. Sua contribuição para a Universidade 
é imensurável, pois entre suas importantes ações para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre Feira 
de Santana e região, está a idealização do 
Centro de Estudos Feirenses - CENEF, 
localizado no Museu Casa do Sertão. Após a 
sua morte, a sua biblioteca particular foi 
doada, em testamento, a Biblioteca do Museu 
Casa do Sertão,  formando parte do acervo 
da denominada, posteriormente, Biblioteca 
Setorial Monsenhor Renato Galvão.  
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A
o completar 11 anos de existência, a 
Feira do Livro - Festival Literário e 
Cultural de Feira de Santana, 

recebeu o apelido, carinhoso, de Flifs. 
Outra mudança, significativa, foi o local da 
realização da Feira que, este ano, voltou 
para a Praça Padre Ovídio, local onde 
abrigou a primeira edição da Feira em 2007.
Mais uma vez, a Biblioteca Setorial 
Monteiro Lobato - BSML, pertencente ao 
SISBI-UEFS, teve participação efetiva na 
Feira, com objetivo de formar leitores, 
atraindo o público para a biblioteca e 
oferecendo um espaço de leitura, pintura, 
contação de histórias e entretenimento. O 
evento foi de grande importância para 
crianças, adolescentes, e adultos, num 
ambiente agradável de interação entre a 
biblioteca e o usuário, onde leitores e 
futuros leitores puderam desfrutar de um 
momento prazeroso com acesso a uma 
bibliografia diversificada e de qualidade.
Este ano, através da Lei 13.934/2018, a 
Feira do Livro de Feira de Santana, tornou-
se Patrimônio Cultural Imaterial do Estado 
da Bahia, um reconhecimento do grande 
valor dessa ação para Feira de Santana e 
Região.

O
 enriquecimento cultural de uma biblioteca se dá 
através da qualidade de seu acervo. Um acervo rico 
em informação atrai um público de pesquisadores e 

leitores, que buscam histórias em fontes confiáveis, que 
servirão como alicerces para o desenvolvimento de suas 
pesquisas. 
A Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão - BSMG, 
situada no Museu Casa do Sertão, foi contemplada, este ano, 
com uma doação da família Silva. Trata-se de uma coleção 
valiosa dos Jornais Folha do 
Norte, que completou 109 anos, e 
atualmente é o jornal mais antigo 
em circulação no Estado da 
Bahia. Os usuários já podem 
usufruir desses itens que se 
encontram disponíveis para 
pesquisa na BSMG.

M
ais uma edição do BC Informa e com ela 
nossa preocupação, através da matéria de 
capa, para sinalizar sobre o preconceito, a 

intolerância e a censura, fatores estes que 
prejudicam a relação indivíduo e sociedade.
Destacamos a 11ª edição da Feira do Livro e as 
mudanças que ocorreram neste ano. Em relação à 
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão - 
BSMG, trazemos uma homenagem a Monsenhor 
Renato Galvão pelo seu centenário e destacamos a 
doação recebida pela BSMG do Jornal Folha do 
Norte.
Relatamos o trabalho realizado pela equipe de 
desenvolvimento do acervo acerca dos critérios de 
avaliação para recebimento de doações de material 
bibliográfico.
Citamos as ações desenvolvidas pelo SISBI que 
resultaram da preocupação em colaborar com as 
instituições sociais de Feira de Santana.
Mais uma vez damos destaque às atividades 
desenvolvidas na Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca, que a cada ano vem se superando no 
que se refere ao fomento à leitura e na interação 
com os usuários.
Trazemos também informações sobre o ORCID e 
como fazer para obtê-lo. Citamos os dois projetos 
"Esqueça um Livro" e "Li e Recomendo" em 
destaque, este ano, que tratam da leitura, do livro e 
do leitor.
Boa Leitura!

Feira do Livro agora é FLIFS

Centenário do Monsenhor Renato Galvão

BSMG recebe valiosa doação
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D
urante o 
a n o  d e 
2 0 1 8 ,  a 

B i b l i o t e c a 
Central Julieta 
Carteado - BCJC 
p r o m o v e u  o s 
cursos de Auxiliar 
de Bibliotecas, 
Normalização de 
Trabalhos Acadêmicos e Noções Básicas para 
a Organização de Arquivos que foram ofertados 
para toda comunidade de Feira de Santana e 
região. As inscrições para estes cursos foram 
feitas mediante doação de 1k de alimento não 
perecível. Ao final dos três cursos foram 
arrecadados alimentos que foram doados a 
Associação Feirense de Assistência Social - 
AFAS e a Associação de Apoio a Pessoas com 
Câncer - AAPC.

 Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS promoveu, mais uma vez, a Semana Nacional do Livro e da 

OBiblioteca (SNLB), que ocorreu de 22 a 26 de outubro de 2018 com o tema o "Centenário de Mandela". 

A programação do evento contou com várias ações culturais como: apresentação do Coral Vozes do TCE/TCM, 
Observatório de Contação de Histórias da Uefs com a apresentação "Flor de maravilha: roda de histórias" e do Projeto 
de Extensão Grupo de Dança -Teatro da Uefs com participação do Projeto de Extensão Sons e Teclas, Circo 
Charmosinho apresentando " Piano a 4 artes vai ao circo" e contação de histórias com Irá Rodrigues. Além das 
exibições do documentário "Livros censurados" e de filmes com enredos que falavam da figura de Mandela e o regime 
do Apartheid, ocorreu também, uma Mesa Redonda sobre Monsenhor Renato Galvão com servidores da UEFS e a 
palestra "Nelson Mandela e o Apartheid" ministrada pela servidora e historiadora Mércia Menezes. Ainda foram 
promovidas duas exposições no Hall da biblioteca: "Mandela: além do tempo", e "Livros proibidos: censura nunca 
mais", cujos temas foram totalmente condizentes com o momento político atual. E, para o incentivo à leitura, foi 
promovido a premiação dos TOPs usuários e as campanhas "Li e recomendo" e "Esqueça um livro". Houve também a 
participação do Sebo da Princesa durante a Semana.
O evento contou com a participação da comunidade universitária e dos visitantes de escolas que vieram nos prestigiar, 
tornando evidente a cada ano, a importância da SNLB na disseminação de informação e cultura, reafirmando o papel 
social de toda e qualquer biblioteca. 

 Sistema Integrado de Bibliotecas - SISBI da UEFS 

Obusca desenvolver as coleções que gerencia através 
de compra, permuta com outras instituições e 

doações da comunidade interna e externa. As doações 
recebidas são de diferentes tipos como: revistas científicas, 
livros acadêmicos e literários. A seleção dos livros doados é 
responsabilidade do bibliotecário em parceria com 
especialistas da área especifica quando necessário.
O SISBI recebeu doações de livros na área de informática que 
foram avaliados pela Assessoria de Informática (AEI) da 
UEFS. Essa parceria inicial, que se estenderá aos docentes 
dos Colegiados dos cursos, visou ajustes na definição de 
critérios determinantes para incorporação no acervo dos 
títulos da área de informática. Essa análise, por especialistas 
da área, proporcionará o crescimento qualitativo do acervo e 
o atendimento das demandas informacionais da Instituição.
Vale ressaltar que, como parte do desenvolvimento da 
coleção na BCJC, entrou em vigência, em julho deste ano, a 
Ata de Registro de Preços para compra de material 
bibliográfico via departamentos, colegiados e setores da 
nossa Instituição.

Formação e Desenvolvimento do Acervo BCJC REALIZA CURSOS E 
             PROMOVE SOLIDARIEDADE
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A Biblioteca Central Julieta Carteado publica a lista dos seus Tops 
USUÁRIOS 2018. Nesta lista estão os usuários que mais pegaram livros 
emprestados na BCJC de janeiro de 2018 até 15 de outubro de 2018. 
Parabenizamos os Tops Usuários 2018 e desejamos mais livros e leitura 
em suas vidas!

Veja quem são eles:

¨CLAUDIO ANDRÉS PINO ASTUDILLO - Mestrando

¨EDILEUSA DA SILVA AMARAL - Formanda

¨ANDREI DE BRITO VALENTE - Funcionário

¨SILVANIA SALES DE OLIVEIRA - Doutoranda

¨JOÃO CARLOS DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA - Bolsista

¨MARIA JOSE NASCIMENTO DE JESUS - Aluna - Especialização

¨WELLINGTON JESUS DE SOUSA - Aluno - Graduação

¨GEAN CLAUDIO DE SOUZA SANTANA - Professor

¨MARINALVA DA SILVA LIMA MATOS - Aluna - Especial/ PROF

través dos projetos, "Esqueça um Livro" e "Li e 

ARecomendo", a BCJC busca fomentar a leitura entre 
seus usuários e com a comunidade externa.

O Projeto "Esqueça um Livro" já está na sua segunda edição e 
consiste, inicialmente, em um convite feito pela biblioteca para 
que em um determinado período as pessoas "esqueçam 
livros" no campus da UEFS (ônibus, sala de aula, bancos, 
cantinas, bandejão, etc.) com um bilhetinho para o futuro dono 
saber que o livro agora é dele. Dessa forma o encontro do 
leitor com o livro acontece de forma prazerosa e sem 
barreiras.
O Projeto "Li e Recomendo" é uma iniciat iva de 
compartilhamento de leituras entre os usuários do SISBI-
UEFS. Temos ótimos livros em nosso acervo que, por muitas 
vezes, ficam nas estantes esperando por um leitor. Para 
participar da campanha o interessado escreve uma breve 
recomendação de leitura de algum livro que já tenha lido em 
nosso acervo, isso pode ser feito através de um formulário 
impresso nos balcões de atendimento ou em formulário online 
na home page da biblioteca. Os livros recomendados e os 
comentários são divulgados na biblioteca e em suas redes 
sociais.
Esses dois projetos foram destaque nos meios de 
comunicação de Feira de Santana e tem tido grande aceitação 
e participação da comunidade.

A bibliotecária Rejane Maria Rosa Ribeiro, em conjunto com bibliotecárias 
da UESC, apresentou trabalhos na VIII Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas y Repositorios Digitales de America Latina - BIREDIAL - ISTEC 
2018 em Lima - Peru, no período de 23 a 25 de outubro. 
Tais trabalhos foram intitulados de Projeto Piloto para Disseminar o 
Conceito de Propriedade Intelectual: Aplicado nas bibliotecas da 
Universidade Estadual de Santa Cruz e da Universidade Estadual de Feira 
de Santana, situadas na Bahia - Brasil 
e  A d e q u a ç ã o  d o  S i s t e m a  d e 
Gerenciamento das Bibliotecas com a 
I m p l a n t a ç ã o  d o  R e p o s i t ó r i o 
Ins t i tuc iona l  da  Un ivers idade 
Estadual de Feira de Santana e da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, 
situadas da Bahia-Brasil.

ncentivo à leitura, ao estudo e à pesquisa, contribuindo 

Ina formação e capacitação profissional, assim a BCJC 
consolida a missão da UEFS. 

E dentre as muitas atividades realizadas pela biblioteca 
está a campanha de "Negociação Solidária". Neste 
semestre, a campanha ocorreu no período de 10/09 a 
30/10 e consiste em receber doação de leite em pó através 
de uma adesão voluntária pelos usuários suspensos do 
serviço de empréstimo da BC. A arrecadação é destinada 
a uma Instituição de caridade em Feira de Santana. A 
BCJC agradece a todos que participaram da campanha.

oO ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
oferece um identificador digital único, gratuito e 
persistente que distingue um pesquisador de outro, 

resolvendo assim o problema da ambiguidade e 
semelhança de nomes dos autores, substituindo as 
variações de nome por um único código numérico. O 
objetivo do ORCID é facilitar o registro de informações dos 
autores nas publicações produzidas (artigos, livros, 
trabalhos, etc). A CAPES e a ORCID firmaram um consórcio 
em 2017 para adoção do 
ORCID no Brasil. A ideia 
é que em breve todos os 
p e s q u i s a d o r e s 
brasileiros obtenham o 
seu identificador único. 
C r i e  s e u  O R C I D 
gratuitamente em 30 
s e g u n d o s  n o  s i t e 
( ).https://orcid.org/

As obras técnico-científicas publicadas por servidores do SISBI-UEFS 
serão divulgadas neste espaço. Para ter acesso ao texto completo, acesse 
a página do SISBI:  http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs No Menu clica 
em SISBI-UEFS - Documentos SISBI - Publicações Técnico- Científicas - 
Servidores SISBI
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BIBLIOTECÁRIA APRESENTA TRABALHO EM EVENTO INTERNACIONAL
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