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O
 Memorial Julieta Carteado Monteiro Lopes foi 
inaugurado no dia 31 de julho de 2019, às 10h, no 
prédio da Biblioteca Central da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. Estiveram presentes ao 
evento autoridades de Feira de Santana e região, bem 
como profissionais de biblioteconomia de Salvador e 
outras cidades, além da comunidade acadêmica da UEFS.
No discurso de inauguração do Memorial, a então diretora 
do SISBI-UEFS, Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira, falou 
da satisfação de vivenciar aquele momento, enalteceu as 
qualidades de Julieta Carteado e relatou os depoimentos 
que ouviu sobre a homenageada. Este é um trecho do 
discurso de Maria do Carmo:
"Julieta Carteado era bibliotecária, escritora, poetisa e 
artista plástica. Nos depoimentos que chegam até nós, das 
pessoas que conviveram com ela, duas colocações nos 
chamam a atenção:
A primeira é que todas as pessoas, por unanimidade, falam 
que Julieta Carteado é digna de todas as homenagens.  
Ela é, com certeza, um exemplo a ser seguido, exemplo de 
mulher e de profissional que tão brilhantemente 
desempenhou seu papel.
A segunda colocação, muito recorrente entre as pessoas 
que falam de Julieta Carteado, é que ela sofreu muito 
preconceito, não houve nenhum testemunho que não 
tivesse essa colocação, de como Julieta sofreu 
preconceito. 
Por isso, entendemos este momento, também, como um 
ato político. Sendo assim, queremos destacar o dia 25 de 
julho - Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha 
e, diante de todo cenário nacional, queremos reafirmar, por 
Julieta e para Julieta, o nosso NÃO ao preconceito, NÃO à 
discriminação, NÃO ao feminicídio, NÃO à misoginia, NÃO 
ao facismo, NÃO à ditadura. E reafirmamos, por Julieta e 
para Julieta, o nosso SIM à valorização da mulher, SIM ao 
respeito, SIM ao diálogo, SIM à informação verdadeira, 
SIM à arte, SIM aos livros, SIM às bibliotecas, SIM aos 
p a r a i b a n o s ,  b a i a n o s , 
sergipanos, maranhenses, 
p i au ienses ,  cea renses , 
potiguares, pernambucanos e 
alagoanos, SIM ao Nordeste, 
SIM à educação, SIM à 
Democracia".

Memorial Julieta Carteado Monteiro Lopes



A BIBLIOTECA VAI À FEIRA

O
 SISBI-UEFS tem o propósito de 
estabelecer um relacionamento 
e f i c a z  c o m  o s  u s u á r i o s  e 

co laboradores  e ,  pa ra  tan to ,  vem 
desenvolvendo ações nessa direção.
Assim, para melhorar a comunicação e a 
qualidade do atendimento, o SISBI-UEFS 
ofertou  aos seus servidores, colaboradores do Programa Primeiro 
Emprego, estagiários e terceirizados o curso Excelência no 
Atendimento, no período de 27/04 a 03/05/2019, com carga horária 
de 20h. 
O curso, ministrado pelas servidoras Rejane Maria Rosa Ribeiro e 
Luciana Silva Santos, abordou a temática do atendimento ao público 
com destaque para a prática da comunicação não-violenta no 
atendimento, cultivando a empatia na mediação de conflitos.
Ainda na perspectiva do estabelecimento de relações eficazes, a 
Biblioteca Central renovou o mobiliário dos setores de atendimento, 
substituindo os antigos balcões por mesas ergonomicamente 
confortáveis e acessíveis, proporcionando boas condições de 
trabalho para os colaboradores e maior área de contato com o 

usuário.
As mudanças pretendem  potencializar o 
atendimento humanizado e favorecer 
relações empáticas, possibilitando o 
estabelecimento de um relacionamento 
eficaz e próximo entre colaboradores e 
usuários. 
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 desenvolvimento tecnológico associado ao avanço da 

Ointernet faz surgir novas formas de se comunicar, 
estabelecendo novas formas de convívio. Esse tem sido 

o papel das redes sociais, que, integradas à rotina dos 
indivíduos, configuram um ciclo dinâmico de informação. 
Adequando-se a essa realidade, o SISBI-UEFS tem interagido 
com o seu público pelas redes sociais. Dessa forma, difunde 
atividades, dissemina campanhas e informações, compartilha 
programações culturais, divulga as novas aquisições de acervo, 
troca experiências, desenvolve e estreita relações.  
Hoje, além da página na internet (http://bibuefs.uefs.br) e do e-
mail institucional (bcuefs@uefs.br), possui contas no instagram 
(@sisbi_uefs) e no facebook (http://facebook.com/bcjc.uefs), 
todos à disposição daqueles que o procuram. Seu objetivo é 
estabelecer uma boa rede de comunicação, tendo em vista a 
qualidade dos seus serviços.

SISBI-UEFS NAS REDES SOCIAISSISBI-UEFS NAS REDES SOCIAIS

O PROPÓSITO DE DESENVOLVER 

RELAÇÕES EMPÁTICAS NO SISBI-UEFS

O
 BC Informa, boletim semestral, 

cujos autores e equipe editorial 

pertencem ao quadro de servidores 

do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS - 

S I S B I - U E F S ,  t r a z  o s  p r i n c i p a i s 

acontecimentos relacionados ao SISBI no 

último semestre. A nova gestão do SISBI-

UEFS assume o compromisso de manter esse 

veículo de comunicação, que é importante não 

apenas para o registro mas também para a 

disseminação das ações e dos eventos  

promovidos pela unidade.

Agradecemos à gestão anter ior  pelo 

compromisso com a qualidade das edições 

publ icadas.  Nosso esforço será pela 

continuidade desse trabalho.

                                                    Boa leitura!

A
 12ª Feira do Livro de Feira de Santana - FLIFS foi um 
sucesso. A Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - BSML, mais 
uma vez, levou, à Feira, o seu acervo de literatura 

infantojuvenil para atrair e encantar o público diversificado de 
crianças, adolescentes e adultos.
No stand da biblioteca, os visitantes encontraram um ambiente 
atraente e acolhedor, com livros disponíveis para todos os gostos e 
idades, e também tiveram a oportunidade de participar de atividades 
como contação de histórias, pinturas de desenhos relacionados às 
histórias e sorteios de livros.
A participação da BSML, na Feira, é a oportunidade que muitos têm 
de conhecer uma biblioteca e iniciar a sua relação com o livro. O 
espaço garante a democratização do acesso à leitura, busca atrair a 
comunidade e divulga a biblioteca, mostrando o que ela pode 
oferecer para o desenvolvimento pessoal e cultural dos seus 
usuários.
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O
 SISBI-UEFS utiliza o sistema Pergamum para 

gerenciamento dos seus serviços: aquisição, 

catalogação, consulta ao catálogo on-line, 

circulação de materiais, fluxo de usuários etc. A versão 

anterior do sistema, denominada Delphi, está, 

gradativamente, sendo substituída pela versão Web.

Dando continuidade à implantação e ao uso do 

Pergamum Web e visando melhorar o desempenho das 

atividades no Setor de Aquisição, deu-se início à 

utilização do módulo Aquisição no Pergamum Web. 

A migração dos dados do Pergamum Delphi para a base 

Pergamum Web ocorreu no mês de setembro, deste ano, 

e contou com atividade conjunta da Assessoria de 

Informática da UEFS e de analistas da Rede Pergamum 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Como 

resultado dessa ação, realizou-se a capacitação de 

servidores e colaboradores da Biblioteca Central Julieta 

Carteado sobre as atualizações do sistema.

Essa capacitação, realizada no início de outubro, por 

me io  de  v ídeoau las ,  abo rdou  as  segu in tes 

funcionalidades do módulo Aquisição:requisição de 

compra, licitação, pregão, pedido/recebimento de 

material e consulta.

Módulo Aquisição 

no Pergamum Web

A Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) lançou o Portal de Livros Eletrônicos 

da UEFS, que será a plataforma oficial de 

publicações eletrônicas da instituição. Serão aceitos 

para análise do Conselho Editorial da UEFS Editora, 

com vistas à publicação eletrônica, originais de 

docentes, de servidores técnico-administrativos e de 

alunos de Programas de Pós-graduação da 

instituição. Os autores interessados deverão 

p r e e n c h e r  o  c a d a s t r o  n o  s i t e  d o  p o r t a l 

(http://www.livrosdigitais.uefs.br) e acompanhar o 

processo de submissão. Os trabalhos deverão estar 

em conformidade com as normas do Manual do Autor 

e da Instrução Normativa 

Reitoria nº 01/2019. Já 

pensou em publicar um livro 

eletrônico com o selo da 

UEFS Editora?

PORTAL DE LIVROS ELETRÔNICOS DA UEFS

SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
"Seja a mudança que você quer ver no mundo" (Mahatma Gandhi). Nesse sentido, a Biblioteca Central Julieta 
Carteado realizou, de 21 a 25 de outubro de 2019, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Em destaque, as 
exposições: "Acesso universal à informação: 150 anos de história" e "Gandhi: uma história pela paz". 
Aproveitando a homenagem feita ao ativista Gandhi, a Biblioteca estabeleceu um dia do evento para ser o Dia do 
Perdão, no qual todos os afastamentos por atraso de material foram perdoados. Com a participação de várias 
escolas de Feira de Santana e região, o evento proporcionou  contações de história, apresentadas por Lucicléia 
Gonçalves e Rita Queiroz; e lançamentos de livros, um da escritora Rita Queiroz e outro da escritora Jaciene 
Andrade.
Com o objetivo de disseminar a informação a toda comunidade, alguns dos momentos marcantes da Semana 
foram: a mesa redonda com o tema "O acesso universal à informação: da Ciência Aberta ao Direito do Autor", que 
contou com a participação de palestrantes da área como a bibliotecária Isabel Matos (CPRM), a professora Nidia 
Lubisco (UFBA) e o advogado Tarcísio Cerqueira (UEFS); a oficina "Alfabetização de dados para pesquisadores", 
com o bibliotecário Makson Reis (FTC); e o curso "Dinamização de bibliotecas", ministrado pela bibliotecária 
Rejane Ribeiro. 
Além disso, como formas de incentivar a leitura, a Biblioteca promoveu, mais uma vez, a premiação 
"Top Usuários" para aqueles que mais pegaram livros na instituição e a campanha "Esqueça um 
Livro", que proporciona o encontro do leitor com o livro de forma inusitada. 
Para abrilhantar ainda mais a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, 
houve apresentações artísticas com Piano a 4 artes - O trem da poesia, Coral 
da UATI e Voz e Viola, com Seu Vasco. 
Por fim, a Biblioteca Central consolida o evento como mais um importante 
instrumento de participação e de socialização do conhecimento.
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Desde setembro de 2019, a Biblioteca Central Julieta Carteado passou a 
realizar o cadastro de visitantes a fim de facilitar a sua identificação em 
visitas futuras, o que proporcionou mais comodidade para esse público, 
pois, agora, não é mais necessária a apresentação de um documento 
oficial com foto, basta o visitante digitar o número do seu CPF. 

TOP USUÁRIOS
Saiu a lista dos Top Usuários da BCJC! E a Biblioteca parabeniza os 
usuários que mais pegaram materiais emprestados em 2019. Para 
incentivá-los à prática da leitura, eles foram presenteados com um livro. A 
relação dos TOP USUÁRIOS foi feita por categoria, referente ao período de 
1º/01/2019 a 08/10/2019. Confira quem são eles:

Bolsista 
17111092 - João Carlos dos Reis Carneiro de Oliveira
Doutorando
09245016 - Jan Carlos Dias de Santana
Especialização
12241021 - Jaqueline Oliveira Moreira
Funcionário
EST0024 - Anjolina Araújo de Jesus
Graduação
19141392 - Maiky da Silva
Mestrando
10241049 - Helen Carolini Portugal Vieira
Professor
714189164 - Gean Claudio de Souza Santana

O
 ISBN é um número atribuído aos livros, que serão 
publicados, para identificá-los segundo o título, o 
autor, o país, a editora e a edição.  Uma das 

grandes vantagens do ISBN é a quebra de barreiras 
linguísticas, facilitando a circulação e a comercialização 
das obras internacionalmente. 
A UEFS, como instituição acadêmica produtora de 
conhecimento, possui prefixo editorial para a obtenção 
do registro de ISBN para suas  produções científica, 
acadêmica e técnica. A emissão do ISBN para os livros 
digitais e impressos são de responsabilidade da UEFS 
Editora, enquanto que os produtos técnicos originados 
dos mestrados profissionais da UEFS, e que tenham sido 
ap rovados  po r  banca  examinadora ,  são  de 
responsabilidade da BCJC, outros tipos de produções 
precisarão ser avaliadas.

O
 Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS, com 
apoio do Museu Casa do Sertão, realizou, em agosto, 
a exposição "Entre Roques e Odoricos: Dias Gomes e 

as alegorias dos Brasis", que apresentou um pouco sobre a 
vida e obra do escritor Dias Gomes, com o intuito de 
homenageá-lo, marcando os 20 anos de seu falecimento. A 
exposição, dividida em duas partes, uma chamada Ala 
Sucupira e outra Ala Asa Branca, com cenários reproduzidos 
que remetiam ao cotidiano do autor e às suas obras, teve 
pesquisa e montagem realizadas pelo estudante Paulo 
Fabrício dos Reis Silva, que se baseou em sua dissertação de 
mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Desenho, Cultura e Interatividade, da UEFS, em 2016. 

ISBN

A
 BCJC, sempre atenta às demandas da comunidade 
universitária, percebeu a necessidade de esclarecer 
alguns conceitos relevantes para o contexto 

acadêmico, a exemplo de artigos indexados e artigos 
arbitrados, visando contribuir para uma melhor orientação 
aos seus usuários.
O artigo indexado é publicado em uma revista e faz parte de 
uma base de dados científica, que possui alguns critérios 
para avaliá-lo antes de ser publicado, enquanto um artigo 
arbitrado  é submetido a especialistas da área para que seja 
realizada a revisão por pares.
A importância de os artigos serem indexados e/ou arbitrados 
é que, além de permitir que a informação seja recuperada de 
forma eficiente, as publicações submetidas a pelo menos um 
desses processos  tendem a ser vistas com mais 
credibilidade pelos profissionais das áreas.

Artigos indexados e arbitrados

O SISBI-UEFS foi convidado pela Rede Ametista, vinculada à 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, para 
apresentar a experiência da UEFS na implantação do Sistema 
Pergamum. O evento ocorreu em setembro/2019 e contou com a 
participação da bibliotecária Rejane Ribeiro, que apresentou a 
experiência, e dos bibliotecários Luis Ricardo Andrade, Clemilda Reis e 
Maria do Carmo Sá Barreto.

Ocorreu em Salvador - Ba, de 23 a 25/09/2019, o XIV CINFORM - 
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação, que teve 
como meta a integração da Arquivologia, da Biblioteconomia e da 
Museologia na perspectiva da informação e cidadania em espaços 
sociais e culturais. A UEFS esteve representada por seus bibliotecários.

Aconteceu de 1º a 4/10/2019, em Vitória-ES, o XXVIII CBBD - 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, cujo tema 
foi "Desigualdade e Democracia: qual o papel das bibliotecas?". A UEFS 
foi representada em cinco relatos de experiência, um dos trabalhos teve 
parceria com a UESC. Parabéns aos bibliotecários que, com maestria, 
compartilharam seus relatos de experiência.

DIAS GOMES É HOMENAGEADO COM 
E X P O S I Ç Ã O  I N T E R A T I V A  

Trabalhos Técnico-científicos dos Servidores do SISBI-UEFS

?FERREIRA, M. C. S. B.; SANTANA, I. C. N; SILVA, L. R. S.; RIBEIRO, R. 

M. R.; CAMPOS, M. O. Portal de Periódicos Eletrônicos da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 
28., 2019, Vitória, ES. Anais eletrônicos [...]. Vitória, ES: FEBAB, 2019. Eixo 
15: I Fórum de Bibliotecas Universitárias: Comunicação Científica no 
contexto da Ciência Aberta. ISSN: 2318-5546. Disponível em: 
https://portal.febab.org.br/anais/article/download/2077/2078. Acesso em: 07 
nov. 2019.

?SANTOS, L. S.; SILVA, L. R. A.; MOREIRA, M. F. J.; RIBEIRO, R. M. R.; 

SANTOS, T. S. O Sistema de Bibliotecas da UEFS e a ressignificação do 
Serv iço  de  Refe rênc ia .  In :  CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 
28., 2019, Vitória, ES. Anais eletrônicos [...]. Vitória, ES: FEBAB, 2019. Eixo 6: 
Ges tão  de  B ib l i o t ecas .  ISSN:  2318 -5546 .  D i spon í ve l  em : 
https://portal.febab.org.br/anais/article/download/2332/2333. Acesso em: 07 
nov. 2019.
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