
N Cartilha sobre vírus em 
bibliotecas.

N Podcast do SISBI: Fala aí, “
Julieta!”

N SISBI-UEFS realiza lives sobre 
normas ABNT.

 Pág. 4  

N Nova home page do SISBI.

N SISBI participa da Jornada Virtual 
da UEFS.

N O SISBI na FLIFS Virtual.

Pág. 2   

Veja nesta edição:

N SISBI no fomento à leitura e ao 
lazer: contação de histórias.

N Edição virtual da Semana 
Nacional do Livro e da Biblioteca.

Pág. 3

Referência Referência 
em Pautaem Pauta
Referência 
em Pauta

BC ExtensãoBC ExtensãoBC Extensão

BC NotíciasBC NotíciasBC Notícias

N Conteúdos gratuitos na  

pandemia.

N Protocolo de reabertura das 
bibliotecas do SISBI-UEFS.

                                           Pág.  3   

BC Informa
Informativo do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS
Ano XXXI, nº 57, outubro de 2020

* bcuefs@uefs.br www.sisbi.uefs.br sisbi_uefsbcjc.uefs 4 SISBI UEFS - Biblioteca Viva

Era início de milênio, eclodir da era da 

informação, quando o SISBI divulgou ao 

público a primeira versão do seu 

imagotipo (combinação entre símbolo e letras, 

que mantém a sua identidade mesmo quando 

separados). A edição nº 21/2001 do BC Informa 

trouxe a primeira versão do símbolo estampada 

no informativo. Desde então, a sua forma 

original tem sido preservada. Seus autores 

imprimiram no símbolo a ideia que concebia o 

papel  da b ib l io teca do século XXI:  o 

gerenciamento da informação virtual, apoiada 

nas bases tradicionais da biblioteconomia. 

Quase duas décadas depois, em um ano 

marcado pela transformação das organizações 

no mundo inteiro, o Sistema Integrado de 

Bibliotecas da UEFS divulga ao seu público 

uma nova impressão - mais dinâmica e atual - 

sobre sua marca. O redesenho atualiza a 

p e r s p e c t i v a  d e  c o n t e m p o r a n e i d a d e 

v is lumbrada pelos pr imei ros autores, 

p reservando  seu  conce i to  o r ig ina l  e 

simplificando as suas formas, ao mesmo tempo 

em que busca inspirar novas qualidades por 

meio da sua identidade visual. A nova proposta 

do logo foi apresentada ao público na Semana 

Nacional do Livro e da Biblioteca de 2020. Sua 

implementação nas redes 

sociais do SISBI teve grande 

êxito, e o Sistema se prepara 

para implementar a nova 

comunicação visual nos 

seus prédios após o período 

de distanciamento social.

REDESIGN DO LOGO DO SISBIREDESIGN DO LOGO DO SISBI



NOVA HOME PAGE DO SISBI 

EXPEDIENTE

Edição: Ana Martha Machado Sampaio
Revisão: Isabel Cristina da Silva Reis  
Digitação e Arte Final: Suzilane da Luz Maia Carmo
Redação: Alberth Lima Lucena, Ana Martha Machado Sampaio, 
Clemilda Santana dos Reis de Jesus, Girleide de Oliveira Souza, Luciana 
Silva Santos, Luis Ricardo Andrade da Silva, Maria do Carmo Sá Barreto 
Ferreira, Maria de Fátima de Jesus Moreira, Raquel Lima Silva de 
Almeida, Rejane Maria Rosa Ribeiro, Tatiane Souza Santos.  
Fotos: BCJC / ASCOM 
Impressão: Imprensa Universitária

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

REITOR
Prof. Dr. Evandro do Nascimento Silva

VICE-REITORA
Profa. Dra.  Amali de Angelis Mussi

DIRETORA DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
Ana Martha Machado Sampaio

BIBLIOTECA CENTRAL JULIETA CARTEADO
Avenida Transnordestina, S/N - Novo Horizonte
CEP: 44036-900 - Feira de Santana, BA
(75)3161-8003/8004

BC Informa, Ano XXXI, n. 57, outubro de 2020

Caro leitor,

Mesmo com o distanciamento social, o Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS) não 
deixou de ofertar produtos e serviços aos seus usuários. 
Naturalmente, apenas na modalidade virtual. Diante 
disso, tivemos que nos reinventar por meio das mídias 
sociais.
Em primeiro lugar, procuramos oferecer informações 
úteis e necessárias, de fontes de informação confiáveis, 
para atender às necessidades dos usuários e da 
comunidade em geral.
Também, desenvolvemos várias atividades com o 
objetivo de oferecer conteúdo diversificado ao público. 
Assim, foram produzidos cards informativos, lives, 
vídeos com contações de história, podcast, exposições, 
minicursos, mesas-redondas, atrações culturais, dentre 
outras.
Em parceria, estivemos em eventos promovidos pela 
UEFS, como: FLIFS Virtual, Jornada Virtual, Novembro 
Negro.
Realizamos nosso maior evento: a Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca – SNLB 2020. Pela primeira vez em 
formato virtual, foi nosso grande desafio.
Neste momento de transformações, ressignificamos a 
logomarca do SISBI, que ficou mais atrativa e moderna.
Nas páginas deste informativo, você encontrará 
detalhes do que foi citado aqui.
Por fim, ressaltamos que o SISBI-UEFS continua 
virtualmente aberto para atender você. Conte conosco!

E
ste ano, a Feira do Livro/Festival Literário e 
Cultural de Feira de Santana (FLIFS) aconteceu 
no formato virtual. E, mais uma vez, o Sistema 

Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI-UEFS) 
participou ativamente da organização e programação do 
evento.  Distante fisicamente das crianças que, todos os 
anos, preenchem o stand da Biblioteca Setorial Monteiro 
Lobato, na FLIFS,  o SISBI encontrou uma forma de estar 
junto do seu público infantojuvenil: contações de 
histórias em vídeos.
Essas histórias foram contadas pelas bibliotecárias 
Tatiane Souza Santos e Maria do Carmo Sá Barreto 
Ferreira, que fazem parte do Observatório de Contação 
de História da UEFS. Com a disseminação dos vídeos 
pelas redes sociais, o SISBI alcançou seus leitores.
Assim, apesar do distanciamento social, foi possível 
proporcionar o acesso à leitura prazerosa ao seu público.

C
om o tema Trilhas para a Pluriversidade, foi realizada, 
no período de 27 de julho a 1º de agosto de 2020, a 
Jornada Virtual da UEFS, que contou com três vídeos 

e dois podcasts realizados por servidores do SISBI. Na 
modalidade vídeo, os trabalhos foram: "UEFS 44 anos: nós 
crescemos com você", organizado por Alberth Lima Lucena; 
"Coleção Feirense: identidade e memória local", 
apresentado por Clemilda Santana dos Reis de Jesus; e "O 
Caracol e a Impala", conto africano, apresentado por Raquel 
Lima Silva de Almeida. Na modalidade podcast, os trabalhos 
fo ram:   "A exper iênc ia  da 
construção do podcast Fala Aí, 
Julieta!", apresentado por Luciana 
Silva Santos e Girleide de Oliveira 
Souza; e "Noções de Direitos 
Autorais" ,  apresentado por 
Rejane Maria Rosa Ribeiro.

A
 home page do Sistema Integrado de Bibliotecas 
da UEFS (SISBI-UEFS) ganhou nova interface, 
adequando-se ao padrão de design adotado 

pelas páginas governamentais e propiciando uma 
arqui tetura da informação mais amigável.  A 
estruturação da nova home page é fruto de uma ação 
colaborativa, contando com o apoio da Gerência de 
Informática da UEFS  e a participação de servidores do 
SISBI-UEFS, que se dispuseram a realizar a 
atualização das informações e a discussão da 
disposição dos conteúdos, de forma a proporcionar  
facilidade de navegação e ambiente confortável aos 
visitantes da página. Com o redesenho, a home page 
permite atualização de conteúdos, periodicamente, 
contando com espaço para destaque das principais 
notícias sobre as atividades e os novos serviços do 
Sistema de Bibliotecas.

Editorial NOVA HOME PAGE DO SISBI 

SISBI PARTICIPA DA JORNADA VIRTUAL DA UEFS

O SISBI-UEFS NA FLIFS VIRTUAL

O BC Informa é uma publicação semestral do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da UEFS
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F
echadas devido à pandemia da COVID-19, a 
reabertura das bibliotecas do SISBI-UEFS está sendo 
planejada para que aconteça de maneira segura. Por 

essa razão,  uma equipe de servidores do SISBI-UEFS 
elaborou o documento "Protocolo de procedimentos para 
reabertura do Sistema Integrado de Bibliotecas da 
Universidade Estadual de Feira de Santana pós-
distanciamento social".
Nesse protocolo, são descritas as rotinas administrativas e de 
segurança sanitária que serão adotadas na reabertura das 
bibliotecas do Sistema, como meio de preservar a saúde dos 
seus servidores e  dos seus usuários, assim como o acervo 
em suporte papel.
O protocolo é dividido em etapas e  adaptável à situação de 
controle da COVID-19 no Estado. Assim, quando necessário, 
passará por atualizações de acordo com a alteração do 
cenário da pandemia. Vale ressaltar que, além do protocolo 
cuidadosamente elaborado, contamos com o apoio e 
orientação do Comitê Emergencial de Crise da Pandemia da 
COVID-19 da UEFS, órgão responsável pela gestão dessa 
crise sanitária na Instituição. 
Por fim, o protocolo está disponível para download na home 
page: http://www.sisbi.uefs.br/
Aguardemos o melhor momento para a reabertura! 

PROTOCOLO DE REABERTURA DAS 
BIBLIOTECAS DO SISBI-UEFS

 Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade 

OEstadual de Feira de Santana (SISBI-UEFS) realizou, de 
26 a 30 de outubro, a Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca (SNLB) 2020. Esta edição, cujo tema foi "O Poder da 
Informação em Meio à Pandemia de COVID-19", evidenciou a 
necessidade de uma reflexão sobre os efeitos dos conteúdos 
disseminados durante a pandemia. Além disso, elegeu o grande 
educador Anísio Teixeira como homenageado do evento.
A SNLB foi realizada na modalidade virtual, utilizando-se da home 
page e do canal do SISBI na plataforma YouTube.
Durante a Semana, ocorreram os seguintes eventos: mesas-
redondas compostas por professores da UEFS e de outras 
instituições do país, bem como por profissionais da área jurídica; 
live sobre o ORCID (identificador digital único que distingue um 
acadêmico/pesquisador de outro); contações de histórias; 
lançamento da cartilha "Vírus que contaminam usuários de 
bibliotecas"; podcast e vídeo sobre Anísio Teixeira; lançamento da 
nova logomarca do SISBI; e apresentações culturais. 
Seguindo a tradição da SNLB, o Sistema ofereceu dois minicursos 
à comunidade geral: "Relações públicas" e "Comunicação não 
violenta no trabalho".
Foi uma programação rica em informação, conhecimento e 
cultura.

este período de distanciamento social decorrente 

Nda pandemia de COVID-19, parcerias com 
diferentes fornecedores são uma alternativa à 

continuidade dos estudos e pesquisas desenvolvidos 
remotamente. 
O SISBI tem conseguido cortesias de fornecedores de 
conteúdos no formato digital, que incluem acesso a e-
books, dicionários, periódicos, normas técnicas, 
plataformas jurídicas, legislação e notícias.
Trata-se de títulos nacionais e  estrangeiros que 
abrangem diferentes áreas do conhecimento, como: 
artes, crítica literária, computação, direito, economia, 
engenharia, estudo de gêneros, filosofia, geografia, 
história, política, psicologia, religião, sociologia, entre 
outros. Além de obras acadêmicas, há obras de ficção. O 
acesso dos usuários aos conteúdos é realizado por meio 
de login/senha.
Algumas obras brasileiras que estão disponíveis, 
gratuitamente, em bases de dados e bibliotecas virtuais 
de l ivre acesso foram reunidas pelo SISBI e 
disponibilizadas em seu site, ampliando a oferta de 
conteúdos durante o Período Letivo Extraordinário 
(PLE).

ma das atividades que vêm sendo 

Udesenvolvidas pelo SISBI-UEFS 

durante o distanciamento social é a 

contação de histórias. Acreditamos que uma 

história contada pode tornar o dia de alguém 

melhor, levar conhecimento, resgatar 

memórias afet ivas ou simplesmente 

provocar um sorriso.

O SISBI-UEFS lançou, até agora, 3 séries de 

contação de histórias compostas por 4 

histórias cada uma. As séries são: Contos de 

Monteiro Lobato, Contos Africanos e Escritos 

de Julieta. Também, tivemos participação na 

FLIFS Virtual, categoria Contação de 

Histórias, e na comemoração anual da 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - 

SNLB que, este ano, também foi virtual.

Todas as contações de histórias são 

publicadas nas mídias sociais do SISBI-

UEFS.

CONTEÚDOS GRATUITOS NA PANDEMIACONTEÚDOS GRATUITOS NA PANDEMIA

N

SISBI NO FOMENTO À LEITURA E AO LAZER: 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
SISBI NO FOMENTO À LEITURA E AO LAZER: 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

EDIÇÃO VIRTUAL DA 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

EDIÇÃO VIRTUAL DA 
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

F

O



OO
 SISBI-UEFS lançou, no dia 29 de outubro de 2020, a 
cartilha "Vírus que Contaminam Usuários de Bibliotecas", 
como parte da Campanha de Preservação do Acervo. A 

cartilha faz uma analogia entre as infecções causadas por vírus e 
os comportamentos apresentados por alguns usuários de 
bibl iotecas, que impl icam na muti lação, subtração e 
monopolização do acervo, além de comportamentos que 
comprometem o acesso ao acervo em bibliotecas.
A produção da cartilha teve a colaboração de três servidores do 
SISBI: Rejane Maria Rosa Ribeiro, elaboração; Luciana Silva 
Santos, revisão; e Alberth Lucena, design. As ilustrações são de 
Álvaro Arthur Miranda. A cartilha já está na sua terceira edição e 
está sendo disponibilizada, em formato digital, na página do SISBI-
UEFS.
A publicação é uma releitura de duas outras produções: uma 
realizada pela Biblioteca Karl A. Boedecker (da Fundação Getúlio 
Vargas) e outra pelo Sistema de 
Bibliotecas da Universidade Federal 
de Goiás.
Não perca a oportunidade! Confira a 
cartilha pelo link:
http://www.sisbi.uefs.br/modules/cont
eudo/conteudo.php?conteudo=99.

Referência em Pauta
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 SISBI-UEFS ofereceu, nos dias 8 de julho e 1º de 

Osetembro de 2020, duas lives intituladas "Help! Tirando 
dúvidas sobre as normas da ABNT", ambas proferidas 

pelo bibliotecário Luis Ricardo Andrade da Silva, com mediação 
da relações públicas Luciana Silva Santos. O objetivo das lives 
foi proporcionar aos alunos, professores e pesquisadores a 
oportunidade de tirar dúvidas sobre as principais normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 
trabalhos acadêmicos. As lives podem ser visualizadas no 
YouTube, Canal SISBI-UEFS - Biblioteca Viva. Inscreva-se no 
canal e clique no sininho para receber as notificações de novos 
vídeos.

U Em 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público, e a 
UEFS organizou um momento virtual para homenagear os 
servidores da Instituição. Como o tema "#GenteCuidandoDeGente", 
o evento homenageou os servidores que, com compromisso e 
dedicação, garantem à sociedade uma UEFS pública, gratuita, plural 
e de qualidade. Salve o Servidor Público!!!

U Acontece entre os dias 03 e 25/11/2020 o Novembro Negro na 
UEFS - Vidas Negras Importam. O evento, organizado pela Pró-
Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE-
UEFS), ocorrerá totalmente virtual e contará com uma programação 
bastante diversificada, tendo como objetivo valorizar e reafirmar a 
importância da população negra.

"Fala aí, Julieta!" é o podcast oficial do SISBI-UEFS, lançado, no 
mês de julho de 2020, com o episódio "Saudade". O canal foi 
criado com os objetivos de disseminar a informação e de ser mais 
um veículo de comunicação entre a biblioteca e os usuários. Ele 
terá periodicidade mensal e será publicado na primeira terça-feira 
do mês.
Com informações de várias áreas do conhecimento e conteúdo 
selecionado, o canal está alcançando a comunidade, assim como  
promovendo o acesso à informação, visto que seu conteúdo pode 
ser encontrado nas plataformas Castbox, Spotify e, para quem 
não tem o aplicativo baixado, na home page do SISBI-UEFS. 
Um dos itens integrantes do roteiro do "Fala aí, Julieta!" é a seção 
Li e Recomendo, que traz sugestões literárias da comunidade. 
Saudade, Automedicação, Construção 
d o  p o d c a s t ,  B i b l i o t e r a p i a  e  A 
Importância de Aprender Libras são os 
episódios já lançados pelo novo canal. 
Muito conteúdo está por vir! Siga o 
SISBI-UEFS nas mídias sociais e 
acompanhe os lançamentos.

sO Portal de Periódicos da CAPES está comemorando 20 anos de 
contribuição à sociedade. Criada em 2000, a biblioteca virtual da 
CAPES tem ofertado, durante esses anos, o acesso a periódicos 
científicos, e-books, banco de teses e dissertações, banco de 
patentes etc. O Portal de Periódicos da CAPES é uma importante 
ferramenta para valorização e disseminação da informação 
científica. 

sAplicativos gratuitos permitem a organização do acervo pessoal 
no smartphone. Pela leitura do código de barras ou inclusão manual 
do  ISBN, informações como título, autor, resumo, editora, ano de 
publicação são inseridas automaticamente. É possível adicionar a 
capa, exportar em planilha para nuvem e compartilhar os livros 
cadastrados.

CARTILHA SOBRE VÍRUS EM BIBLIOTECASCARTILHA SOBRE VÍRUS EM BIBLIOTECAS

PODCAST DO SISBI: "FALA AÍ, JULIETA!"PODCAST DO SISBI: "FALA AÍ, JULIETA!"

SISBI - UEFS REALIZA LIVES SOBRE 
NORMAS DA ABNT

¨  COLEÇÃO Feirense: identidade e memória local. Feira de Santana: 
TV Olhos D'água, 27 jul. 2020. Vídeo proposto por Clemilda Santana 
Reis Jesus, no evento Jornada Virtual da UEFS, 2020. 1 vídeo digital. 
Publicado no canal do YouTube da TV Olhos D'água. Disponível em: 
https://youtu.be/bAQw--wZRNg. Acesso em: 20 nov. 2020.

¨ NOÇÕES de direitos autorais. Entrevistadora: Suzilane da Luz Maia 
Carmo. Participante: Rejane Maria Rosa Ribeiro. Feira de Santana: 
SISBI-UEFS, 27 jul. 2020. Podcast e-SISBI: episódio 1. Publicado no 
canal TV Olhos D'água no YouTube, como parte da programação da 
J o r n a d a  V i r t u a l  d a  U E F S  2 0 2 0 .  D i s p o n í v e l  e m : 
https://youtu.be/yTh3DL8F95c. Acesso em: 11 nov. 2020.

¨ 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 serviço de referência. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 3, p. 
1 5 9 5 9 - 1 5 9 6 5 ,  m a r .  2 0 2 0 .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/download/824
5/7086. Acesso em: 11 nov. 2020.

¨ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. Sistema 
Integrado de Bibliotecas. Biblioteca Central Julieta Carteado. UEFS 44 
anos: nós crescemos com você. Organização: Alberth Lima Lucena, 
Luciana Silva Santos, Luis Ricardo Andrade da Silva, Maria do Carmo Sá 
Barreto Ferreira e Rejane Maria Rosa Ribeiro. Feira de Santana, 05 jun. 
2 0 2 0 .  E x p o s i ç ã o  v i r t u a l .  D i s p o n í v e l  e m : 
http://www.sisbi.uefs.br/arquivos/File/Exposicoes/2020_Exposicao_UE
FS_44_Anos_Nos_Crescemos_Com_Voce/Exposicao_UEFS_44_Ano
s.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020.
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