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, de repente, todo o mundo parou diante da 

Epandemia...

Assim como outras instituições, as bibliotecas tiveram 
que ser fechadas, e seus funcionários e usuários 
tiveram que se adaptar a uma nova realidade, na qual a 
tecnologia tornou possível a continuidade da relação 
biblioteca - usuários. 
Em virtude da pandemia do coronavírus, um decreto do 
governo estadual suspendeu as atividades presencias 
nas instituições do estado, tendo em vista o 
estabelecimento do isolamento social. Sendo assim, os 
funcionários do SISBI-UEFS passaram a trabalhar na 
modalidade home office, garantindo a continuidade de 
alguns serviços. O momento está sendo aproveitado, 
também, para a capacitação de funcionários por meio 
de lives, webinar, cursos, palestras, treinamentos e 
seminários em formato digital. Aos poucos estamos 
descobrindo outras formas de atender ao usuário, 
estão surgindo novos instrumentos de trabalho.
As redes sociais são as mais fortes aliadas do SISBI na 
comunicação com os públicos interno e externo. Por 
meio das redes, o usuário obtém informações sobre 
acesso a conteúdos, formas de atendimento e contatos 
para possíveis esclarecimentos ou solicitações. 
Diariamente, há publicações de posts com informações 
que podem ser de interesse do nosso usuário. Entre os 
assuntos publicados, neste período, destacamos os 
seguintes: provedores de bases de dados que 
tornaram seus conteúdos públicos; editoras que 
disponibilizaram livros em PDF gratuitamente; e 
resultados de pesquisas científicas sobre a COVID-19. 
Também, publicamos material de promoção ao livro e 
incentivo à leitura, bem como vídeos de contação de 
histórias, produzidos por funcionários do SISBI. 
Acrescentamos que, neste momento de isolamento 
social, também utilizamos nossas redes sociais para 
levar mensagens de incentivo, acolhimento e ânimo 
para as pessoas. Dessa forma, o SISBI-UEFS 
mantém-se próximo, mesmo distante, dos seus 
usuários.

SISBI-UEFS E O CENÁRIO DA PANDEMIA
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A
 BCJC promoveu, nos meses de novembro e 
dezembro, a campanha de doação de brinquedos 
"Natal Solidário". A iniciativa teve como objetivo a 

arrecadação de brinquedos novos e usados para doação a 
entidades que abrigam crianças carentes. Graças à 
colaboração da comunidade 
acadêmica, a campanha foi 
realizada com êxito.
A s  d o a ç õ e s  f o r a m 
entregues, em dezembro, ao 
Projeto Levanta-te e Anda.

O
 contexto atual, tão difícil em decorrência da 
p a n d e m i a  d e  C O V I D - 1 9 ,  p r o v o c a 
adaptações não apenas na vida das pessoas, 

mas também no funcionamento das instituições. 
Serviços e atividades presenciais estão sendo 
substituídos pela modalidade à distância, por 
exemplo. Como a tecnologia tem ajudado a manter 
alguma produtividade! Esta edição do BC Informa 
apresenta a atuação do SISBI-UEFS neste cenário. 
Em home office, a equipe realiza atividades por meio 
do sistema Pergamum, do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) e outros. Preocupados com as 
necessidades das comunidades interna e externa, 
utilizamos sobretudo nossas redes sociais para 
mantermos contato com os usuários. Assim, 
atendemos a algumas sol ici tações, damos 
informação e esclarecemos dúvidas sobre os 
serviços do SISBI-UEFS neste momento. Também, 
por meio das redes, disseminamos informação sobre 
acesso gratuito a conteúdos e materiais, bem como 
sobre a ocorrência de eventos e cursos virtuais.
 Antes do isolamento social, o SISBI-UEFS realizou 
atividades que terão destaque neste informativo, tais 
como: o inventário anual, o desdobramento do nosso 
P l a n e j a m e n t o  E s t r a t é g i c o ,  a  e x p o s i ç ã o 
comemorativa ao Dia da Consciência Negra e o Natal 
Solidário.
Esperamos encontrar você em breve! Por enquanto, 
se puder, fique em casa e nos acompanhe pelas 
redes sociais.

BCJC PROMOVE NATAL SOLIDÁRIO

EE
m 2019, o SISBI-UEFS realizou, 
em parceria com a ASPLAN-
UEFS, oficinas para a construção 

do Planejamento Estratégico 2019-2023, 
o que resultou em um documento 
elaborado de forma participativa, 
articulado com os documentos de 
planejamento do Governo do Estado e da UEFS.
 A partir da apresentação do documento final do Planejamento 
Estratégico 2019-2023, o SISBI iniciou a etapa operacional, 
desenvolvendo oficinas com seus servidores.  As oficinas de 
desdobramento do Planejamento Estratégico foram realizadas, 
em fevereiro, com apresentação do Quadro Distributivo de 
Trabalho (QDT) e orientações sobre seu preenchimento. A 
utilização desse instrumento teve como objetivo a análise de 
fluxos e processos internos, por setor.
O QDT é uma ferramenta de gestão que estabelece as tarefas 
efetuadas dentro de uma determinada área, especificando 
quanto tempo é gasto, por cada funcionário, para a realização 
de uma tarefa.  A partir da sua análise, são obtidas informações 
relevantes para a gestão, tais como: identificação da atividade 
principal; conhecimento do fluxo da atividade principal; 
verificação da fluência e da continuidade da atividade principal; 
identificação de  superposições de tarefas; detecção de 
sobrecarga ou ociosidade.
Com a análise dos formulários preenchidos pelos servidores, 
os gestores do SISBI (diretoria, gerentes, subgerentes e 
coordenadores) terão subsídios para rever fluxos e processos e 
otimizar o desenvolvimento das atividades, tendo em vista a 
melhoria dos serviços.

SISBI-UEFS REALIZA OFICINAS PARA DESDOBRAMENTO SISBI-UEFS REALIZA OFICINAS PARA DESDOBRAMENTO 
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2023



AA
dministrar o acervo físico de uma Biblioteca é primordial 
para que as informações apresentadas no catálogo 
eletrônico reflitam, com máxima precisão, a localização 

física dos exemplares e a situação de cada coleção. Por isso, a 
BCJC realizou o inventário do seu acervo durante o mês de 
janeiro de 2020. 
A atividade foi realizada nos três turnos de funcionamento da 
BCJC e teve como objetivos: o monitoramento patrimonial da 
unidade, a verificação do índice de perda, o levantamento dos 
materiais danificados que precisavam de reparo e a melhoraria 
na "comunicação" entre o acervo e o 
usuário. 
Tendo como objeto de análise os materiais 
parametrizados para o Inventário ano base 
2019, verificou-se que, do total de 252.170 
exemplares, houve o desaparecimento de 
10 exemplares, o que corresponde a 
0,00397% do acervo. 
Por fim, vale ressaltar o desempenho da 
equ ipe  de  t raba lho  que,  dev ido  à 
experiência adquirida nos anos 
anteriores, se mostrou mais 
capacitada e consciente da 
r e s p o n s a b i l i d a d e  e  d a 
necessidade de inventariar. Esse 
comprometimento permitiu que os 
objetivos do inventário fossem 
alcançados. 

GESTÃO DE COLEÇÕES 
                    À LUZ DO INVENTÁRIO 
GESTÃO DE COLEÇÕES 
                    À LUZ DO INVENTÁRIO 
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D
evido ao isolamento social, em prevenção à COVID-
19, não foi possível a realização de um evento 
comemorativo ao Dia Nacional do Livro Infantil, 

celebrado, todos os anos, na Biblioteca Setorial Monteiro 
Lobato.
Assim, utilizando-se da tecnologia, alguns funcionários do 
SISBI-UEFS resolveram promover uma comemoração 
diferente: criaram vídeos contando histórias clássicas da 
literatura infantil de Monteiro Lobato. Esses vídeos foram 
disponibilizados ao público por meio das redes sociais do 
SISBI- UEFS: Instagram, You Tube e Facebook. Também, 
foram publicados posts contendo indicações de livros com 
download gratuito e informações relevantes para a formação 
de leitores. 
A iniciativa da comemoração teve 
o intuito de levar às crianças o 
conhecimento de textos que 
exploram fantasia, história e 
folclore, como também lembrar o 
Dia Nacional do Livro Infantil, 
comemorado no dia 18 de abril, 
data de nascimento do escritor 
Monteiro Lobato, considerado o 
pai da literatura infantil brasileira.

ivros organizados nas estantes e informações 

Ldisponíveis no catálogo eletrônico são duas 
premissas importantes para administrar o acervo de 

uma biblioteca.  No Sistema Integrado de Bibliotecas 
(SISBI), o gerenciamento das coleções e o inventário 
patrimonial do acervo estão intimamente ligados. Nesse 
contexto, com a realização do inventário da BCJC, em 
janeiro de 2020, o SISBI estudou procedimentos 
operacionais a serem adotados para ajustar lacunas que 
foram identificadas.  
As pendências detectadas serão ajustadas por etapas. 
Assim, nesta etapa inicial, os itens do acervo encontrados 
em lugar indevido estão sendo repostos na localização 
correta e os cadastros de materiais identificados com algum 
tipo de inadequação estão sendo regularizados. 
Posteriormente, no decorrer do ano, outras atividades 
serão realizadas, tais como: controle de qualidade dos 
dados já inseridos no catálogo eletrônico, elaboração de 
procedimentos para saída dos exemplares à disposição 
dos setores externos e reorganização de coleções 
específicas.
O inventário é um instrumento de gestão integrada e deve 
ser utilizado no aperfeiçoamento dos produtos e serviços 
oferecidos pela biblioteca. Ele auxilia na organização do 
acervo, nas diretrizes para o desenvolvimento da coleção, 
nos parâmetros do processamento técnico do material e 
nos serviços de conservação do acervo.

BCJC REALIZA INVENTÁRIO DA SUA COLEÇÃO

Dia nacional do livro infantil 

Comemorado de forma diferente

EXPOSIÇÃO ESCRITOS NEGROS NA BCJCEXPOSIÇÃO ESCRITOS NEGROS NA BCJC

E
m comemoração ao Dia 
da Consciência Negra, a 
B C J C  p r o m o v e u  a 

Exposição Escritos Negros, que 
integrou um conjunto de ações 
institucionais no Novembro 
Negro. O evento apresentou 
publicações do acervo da Biblioteca e resumos biográficos 
de autores brasileiros negros, consagrados, bem como de 
autores da UEFS (docentes).
Além das obras de Abdias do Nascimento, Carolina de 
Jesus, Clovis Moura, Conceição Evaristo, Kabengele 
Munanga e Milton Santos, fizeram parte da exposição 
publicações de escritores negros da UEFS, por exemplo: 
Julieta Carteado, Brian Kibuuka, Ione Celeste de Sousa, Ivy 
Guedes e Elizete da Silva. 
As obras destacadas abordam temas, como: o combate ao 
racismo, a luta dos escravos, o cotidiano da mulher negra, a 

resistência do escravo ao 
regime servil, a imprensa negra, 
a mestiçagem, entre outros. 
Os livros que abrilhantaram a 
exposição estão disponíveis, na 
B C J C ,  p a r a  l e i t u r a  e 
empréstimo.



Referência em Pauta
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E
m época de isolamento social, o serviço VPN 
possibilita que a comunidade acadêmica mantenha 
sua rotina produtiva.

Por meio da Rede Virtual Privada (VPN), a comunidade da 
UEFS tem acesso remoto ao Portal de Periódicos da Capes, o 
mesmo que é disponibilizado no campus, às normas da ABNT 
Coleção e aos livros eletrônicos do acervo SISBI-UEFS, 
disponibilizados na Base Lectio. O Portal de Periódicos da 
Capes, a ABNT Coleção e a Base Lectio podem ser 
acessados pela home page do SISBI.
O cadastro no VPN é oferecido aos professores, funcionários, 
mestrandos e doutorandos dos programas da UEFS, 
bolsistas e voluntários de iniciação científica cadastrados na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG). Os 
interessados em fazer o cadastro devem entrar em contato 
com a Assessoria Especial de Informática (AEI). 
Salientamos que os computadores dos usuários devem ter a 
configuração VPN. Sendo assim, as instruções foram 
disponibilizadas na home page da UEFS (ir para download, 
tutorias).

J Em janeiro de 2020, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) divulgou o cancelamento da norma ABNT 
6032, referente à abreviação de títulos de periódicos e 
publicações seriadas, por motivo de desacordo com as regras 
gramaticais vigentes.

J No dia 12 de março, comemora-se, em todo o território 
nacional, o dia do profissional mais amado pelos livros: o 
bibliotecário. Essa data foi instituída pelo Decreto n. 84.631, 
de 09 de abril de 1980. Trata-se de uma homenagem ao ilustre 
bibliotecário, engenheiro e poeta Manuel Bastos Tigre, que 
nasceu na referida data.

J O SISBI-UEFS conseguiu que a ABNT Coleções liberasse 
o acesso às suas normas enquanto ocorrer o isolamento 
social. Para orientação de acesso, consulte nossas redes 
sociais.

4O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª. Região 
(CRB-5) realizou um encontro na Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia, em comemoração ao Dia do Bibliotecário, 
que acontece no dia 12 de março. O evento promoveu a 
oficina "Relações Públicas para Bibliotecas", ministrada pela 
profissional em Relações Públicas Luciana Silva Santos, 
servidora do SISBI-UEFS. Outros servidores do SISBI 
estiveram presentes.

4O evento "Feminismo didático e sororidade ao pé da letra" 
aconteceu no dia 12 de março, no hall da Biblioteca Central 
Julieta Carteado, em comemoração ao Dia da Mulher. 
Promovido pela ASCOM-UEFS, proporcionou roda de 
conversa, contação de história e café da manhã.

4Em razão da pandemia de COVID-19, o SISBI-UEFS teve 
que adiar alguns eventos, mas conseguiu realizar outros, 
virtualmente. Assim, divulgou lives e treinamentos destinados 
aos usuários em suas redes sociais.

Trabalhos técnico-científicos elaborados pelos 
servidores do SISBI UEFS

CAMPOS, M. O.; FERREIRA, M. C. S. B.; RIBEIRO, R. M. R.; 
SANTANA, I. C. N.; SILVA, L. R. S. Portal de Periódicos 
Eletrônicos da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
RevIU - Revista Informação & Universidade, v. 2, n. 1, p. 1-10, 
2020. I Fórum de Bibliotecas Universitárias. Seção: Relato de 
E x p e r i ê n c i a .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://reviu.febab.org.br/index.php/reviu/article/view/16/16. 
Acesso em: 05 mar. 2020.

E
m 2020, o fornecimento do Número Internacional 
Padrão do Livro (ISBN) passou por mudanças. A 
Fundação Biblioteca Nacional (BN) não tem mais 

responsabilidade pelo serviço de ISBN, que, desde 
fevereiro, está sob a responsabilidade da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL). Além disso, segundo a Agência 
Internacional de ISBN, que comanda a operação global,  os 
números de ISBN no Brasil passaram a receber o número 
65, como identificador do país, ao invés do número 85.

MUDANÇAS NO ISBN

USO DO SERVIÇO VPN

PRESERVAÇÃO DO ACERVO: LIVRO X CHUVA
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