
N
unca se debateu tanto o papel e a importância da 
ciência como nos tempos atuais, quando 
pesquisadores de todo o mundo têm se dedicado 

ao estudo do coronavírus, responsável por uma das 
maiores crises sanitárias da humanidade: a pandemia de 
Covid-19.
Assim, já surgiram algumas vacinas, outras estão em 
desenvolvimento; pesquisadores e profissionais da saúde 
continuam descobrindo formas de enfrentamento da 
Covid-19, entre outras descobertas em relação à doença. A 
ciência mostra a sua força, apesar das dificuldades 
históricas  e do negacionismo, sobretudo durante essa 
pandemia.
A pesquisa científica, grande parte desenvolvida em 
universidades públicas, continua evoluindo apesar dos 
recu rsos  l im i tados .   A lém da  ded icação  dos 
pesquisadores, o surgimento de novas tecnologias 
contribui para o avanço de novos estudos e a disseminação 
do conhecimento.
Na atividade científica, pesquisas anteriores podem ser o 
ponto de partida para novas descobertas. Por isso, é 
importante a preservação de fontes informacionais, como o 
periódico científico, que registra e dissemina informações 
confiáveis, seguras, validadas. 
No Brasil, entre as principais fontes de acesso a  periódicos 
científicos destacam-se: o Portal de Periódicos da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), que reúne e disponibiliza a instituições de ensino 
e pesquisa, no Brasil, o melhor da produção científica 
internacional; a Scientific Electronic Library Online - 
SciELO, que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos brasileiros; e os Repositórios 
Institucionais, que são sistemas de informação que 
armazenam, preservam, organizam e disseminam os 
resultados de pesquisa de instituições de ensino e de 
pesquisa.
Finalmente, graças ao empenho de pesquisadores de 
várias partes do mundo, graças à resistência dos centros 
de pesquisa, graças ao registro e à disseminação do 
conhecimento foi possível, em curto prazo, desenvolver 
vacinas para o combate à Covid-19. 

VACINA PARA TODOS E TODAS!
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A CIÊNCIA EM FOCO



O
 trabalho da equipe do SISBI UEFS 
vem se destacando graças aos 
serviços e produtos ofertados para 

a comunidade.
O Projeto Sala Aberta da UFBA, em 
comemoração ao Dia do Bibliotecário, 
selecionou ações de destaque em diferentes tipos de 
bibliotecas. Dois projetos do SISBI UEFS foram selecionados: a 
Contação de História e o Podcast "Fala aí, Julieta!". Por meio de 
vídeos, as servidoras Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira e 
Girleide Souza relataram o processo de construção desses 
trabalhos, considerando a proposta de criação, o planejamento, 
a realização e a divulgação para o público.
Além disso, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

convidaram dois servidores do SISBI UEFS 
para participarem de lives. Em evento da 
UFBA, o bibliotecário Luis Ricardo Silva 
falou sobre ORCID e, em evento da UFRB, 
a bibliotecária Tatiane Souza falou sobre 
sua experiência na contação de história.
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Editorial

O BC Informa é uma publicação semestral do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da UEFS N

o período de 15 a 18 de março de 2021, o Sistema 
Integrado de Bibliotecas da UEFS realizou a Semana de 
Integração Virtual dos Servidores do SISBI UEFS 2021. 

O evento teve como objetivo integrar os servidores das oito 
bibliotecas do Sistema e estimular a troca de experiências 
vivenciadas neste período de trabalho remoto devido à 
pandemia.
As atividades propostas foram um convite aos participantes 
para que refletissem sobre sua atuação e contribuição no 
trabalho desenvolvido pelo SISBI, como também sobre a 
importância da continuidade do bom atendimento e da 
prestação de serviços. Por fim, foi ressaltada a necessidade de 
fortalecer o relacionamento interpessoal da equipe, 
principalmente, em tempos de trabalho 
não presencial. 
O evento contou com o Minicurso 
Comunicação no Contexto do Trabalho 
Remoto, ministrado pela relações públicas 
Luciana Silva Santos. 

E
m homenagem ao bibliotecário, escritor e poeta, 
Manuel Bastos Tigre, primeiro bibliotecário 
concursado do Brasil, foi instituído o dia 12 de março 

o Dia do Bibliotecário, data comemorada em todo país, por 
meio do Decreto n. 84.631, de 09 de abril de 1980. 
Comemorar essa data é reafirmar o papel do profissional 
bibliotecário, que atua diretamente com a informação, 
tratando os conteúdos para que a sociedade tenha acesso a 
informação relevante e confiável, bem como atuando no 
combate às fake News. Este ano, devido à pandemia, os 
eventos em comemoração à data foram realizados 
virtualmente, o que ocasionou uma maior participação dos 
profissionais. Entretanto, nada se compara à interação 
presencial com colegas para troca de ideias, experiências e 
abraços. Fica a esperança de que esses momentos de 
confraternização voltem a acontecer em um futuro próximo.

O DIA DO BIBLIOTECÁRIO

SISBI EM PARCERIAS

Caro leitor,

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS (SISBI 
UEFS) tem ofertado serviços de modo virtual com o 
objetivo de continuar contribuindo para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas dos seus 
usuários. Este número do BC Informa descreve 
algumas das atividades desenvolvidas pelo SISBI UEFS 
ainda em meio à pandemia de Covid-19.
Neste momento de grande apelo à ciência, um dos 
artigos deste boletim ressalta a importância da 
publicação de pesquisas em periódicos científicos e a 
necessidade da preservação dessas fontes para o 
resgate e desenvolvimento da ciência.
Em parceria com a Universidade Federal da Bahia, 
apresentamos nossos relatos de experiências na 
realização de dois projetos: o podcast e a contação de 
história. 
Bibliotecários do SISBI participaram de eventos 
virtuais realizados por outras instituições em 
comemoração ao Dia do Bibliotecário.
Desenvolvemos atividades, durante a Semana Virtual 
do Livro Infantil, para celebrarmos o Dia Nacional do 
Livro Infantil.
Disponibilizamos, em nossa home page, e-books, 
periódicos eletrônicos e outras fontes informacionais. 
Esse acervo, servirá como apoio aos usuários durante 
suas pesquisas, seus estudos, seu entretenimento.
Por fim, sigamos confiantes que, em breve, 
retornaremos às nossas bibliotecas.

Boa leitura!



BC Informa, Ano XXXII, n. 58, abril de 2021

BC Notícias

BC Extensão

3

 

O
SISBI UEFS iniciou o mapeamento e a 

catalogação de produções acadêmicas da 
Universidade (l ivros, periódicos, art igos 

científicos) que estão disponíveis em formato eletrônico 
nos sites da Instituição e em sites externos.
Esse trabalho tem como objetivos: organizar o acervo 
eletrônico; oferecer acesso aos materiais pelo catálogo do 
SISBI; possibilitar a recuperação de conteúdos em 
suporte não impresso; ampliar os resultados de pesquisa; 
e integrar os acervos físico e digital.
O catálogo é considerado a vitrine da biblioteca. Portanto, 
a organização do acervo eletrônico dará maior visibilidade 
e facilitará o acesso à informação.
Vale salientar que a integração entre os acervos físico e 
digital é uma demanda emergente no desenvolvimento de 
coleções, pois viabiliza a recuperação dos conteúdos 
disponíveis independentemente do suporte e apresenta a 
real evolução do acervo.
Para ter acesso ao acervo eletrônico cadastrado no 
catálogo do SISBI, acesse www.sisbi.uefs.br; do lado 
direito, clique em  Pesquisa no Acervo; depois, clique em 
Selecione Outras Pesquisas.  É possível refinar a 
pesquisa por Publicações On-Line: basta clicar para abrir 
mais opções de consulta.
Em caso de dúvida, entre em contato com bcref@uefs.br.

O
 Dia Nacional do Livro Infantil é 
comemorado, internacionalmente, no 
dia 02 de abril e, nacionalmente, no 

dia 18 de abril, data instituída por meio da Lei 
nº 10.402, de 08 de janeiro de 2002. A escolha 
dessa  da ta  fo i  em homenagem ao 
nascimento do renomado escritor brasileiro Monteiro 
Lobato (1882-1948), conhecido pelas histórias infantis do 
Sítio do Picapau Amarelo.
Devido a essas duas datas comemorativas, o SISBI UEFS 
realizou a Semana Virtual do Livro Infantil, entre os dias 18 a 
23 de abril. A realização do evento teve o objetivo de chamar 
a atenção dos pais e responsáveis para a importância da 
leitura na infância, bem como atrair o público infantil para os 
livros.
O evento foi realizado virtualmente por causa do isolamento 
social e consistiu em apresentações de cards ilustrativos, 

textos informativos, carrossel com indicação 
de leituras infantis e contação de histórias.
«Uma criança que lê descobre mundos, 
conhece experiências, identifica-se com 
personagens e desenvolve o senso crítico."

ste momento, devido à necessidade de 

Edistanciamento social, exige mudanças na 
forma como as bibliotecas disponibilizam seus 

produtos e serviços. O SISBI UEFS, preocupado com 
o vínculo estabelecido com seus usuários, criou 
serviços e adaptou outros para o formato virtual. 
Dentre eles, podemos destacar o podcast oficial do 
SISBI UEFS o Fala aí, Julieta!, o Li e Recomendo e a 
Contação de Histórias. 
O podcast é um bate-papo com convidados sobre 
diversos assuntos. Ele acontece na primeira terça-
feira do mês e pode ser escutado no Castbox, no 
Spotify e na home page do SISBI.

O Li e Recomendo, que era presencial, está sendo 

realizado no formato virtual. Foi inserido no podcast 

e consiste na recomendação de leituras feita pelo 

convidado aos ouvintes.
As contações de histórias acontecem na modalidade 
de séries, são apresentadas em formato de vídeo e 
estão disponíveis no YouTube, canal SISBI UEFS - 
Biblioteca Viva. 
Acompanhe o SISBI em suas mídias sociais e tenha 
acesso a conteúdo relevante e de qualidade.

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO ELETRÔNICOORGANIZAÇÃO DO ACERVO ELETRÔNICO MUDANÇAS NO PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO NA BDTD UEFS

PROJETOS SISBI NO FORMATO VIRTUAL O  S I S B I  U E F S  C O M E M O R A  A 
SEMANA VIRTUAL DO LIVRO INFANTIL

A
  nclusão de novos trabalhos na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações – BDTD da UEFS sempre foi 
um serviço essencial para a equipe do SISBI UEFS.

Durante a pandemia, a equipe continuou promovendo 
ações para ressignificar os serviços oferecidos à 
comunidade universitária de maneira virtual. Dentre esses 
serviços, verificamos a demanda dos estudantes dos 
programas de pós-graduação por continuar efetuando o 
depósito dos trabalhos na BDTD UEFS, mesmo sem o 
acesso presencial no campus. 
Nesse sentido, foi elaborado um documento que orienta 
as coordenações dos cursos de pós-graduação da UEFS 
no envio de todo material para inclusão dos trabalhos na 
BDTD. A documentação referente ao procedimento está 
disponível para download no site do SISBI-UEFS, no 
menu SERVIÇOS > Solicitação de Depósito na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da UEFS.
Salientamos que a entrega das teses e dissertações nas 
versões impressa (encadernada) e digital (CD-Rom) 
continua obrigatória. A entrega deve ser nas secretarias 
dos respectivos cursos, após a defesa e a aprovação dos 
trabalhos por banca examinadora, assim que o 
atendimento presencial for retomado.
Para conhecer todos os trabalhos disponíveis na BDTD, 
acesse ( ).http://tede2.uefs.br:8080/



O
 SISBI UEFS disponibiliza rico material informacional 
e de entretenimento em seu sítio. Trata-se de e-
books, audiolivros e podcasts nos idiomas português, 

inglês e espanhol. 
Solução para quem deseja uma leitura prazerosa, uma obra 
didática ou de referência nestes tempos de isolamento social 
e de bibliotecas presencialmente fechadas. As obras podem 
ser acessadas por meio de notebooks, tablets, celulares e 
smartphones, contribuindo para que os usuários do SISBI 
tenham acesso à informação neste momento de home office, 
estudos na modalidade EAD e  lazer informatizado.
O levantamento das fontes de pesquisa foi realizado pela 
equipe do SISBI UEFS, que, entre outros aspectos, observou 
a confiabilidade dos sites. Também, houve o cuidado de 
informar as respect ivas áreas do 
conhecimento na apresentação dos itens. 
O acervo está disponível na  home page 
do SISBI, no menu esquerdo, em 
Conteúdo Eletrônico Gratuito. 

Referência em Pauta
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ocê sabia?V

ublicaçõesP
 SISBI, mesmo com o isolamento social, continua 

Ooferecendo treinamentos no intuito de responder as 
lacunas dos estudantes nas atividades de apoio à 

pesquisa. Na modalidade virtual, os treinamentos ofertados 
têm como público-alvo os estudantes recém-ingressos na 
UEFS e os que já estão desenvolvendo o trabalho final de 
curso. O treinamento "Pesquisa em Bases de Dados" 
objetiva introduzir os novos pesquisadores da instituição no 
universo da pesquisa em bases de dados, como o Portal de 
Periódicos da CAPES e outras bases com publicações em 
acesso aberto. A aula "Orientação à Normalização de 
Traba lhos Acadêmicos"  busca apresentar  aos 
pesquisadores um resumo das principais normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para os 
trabalhos acadêmicos. O professor pode solicitar esses e 
outros treinamentos pelo e-mail bcref@uefs.br.

O
s aplicativos ou apps são programas, pagos ou 
gratuitos, disponíveis para celulares, tablets, 
computadores ou smart TVs, adquiridos em lojas 

de aplicativos. Essa tecnologia pode ser utilizada das mais 
diversas formas no dia a dia.
Os apps podem ser utilizados na organização de livros de 
um acervo pessoal por meio do smartphone. Pela leitura 
do código de barras ou inclusão manual do ISBN, 
informações como título, autor, resumo, editora, ano de 
publicação são inseridas automaticamente. Também é 
possível adicionar capa, resumo, exportar o arquivo em 
planilha para nuvem e compartilhar os livros cadastrados.
Entre os vários aplicativos disponíveis destacamos: 
Bookshelf, Lista de Livros, Meus Livros, Minha Biblioteca e 
Minha Estante.

ª RIBEIRO, R. M. R. Orientações para elaboração 
de protocolo de reabertura de bibliotecas em 
tempos de pandemia. RevIU. Revista Informação & 
Universidade, v. 2, p. 1-10, 2020. Disponivel em: 
http://reviu.febab.org.br/index.php/reviu/article/vie
w/28. Acesso em: 12 abr. 2021. 

ª SANTANA, S.; CERQUEIRA, S. R.; RIBEIRO, R. 
M. R.; SANTOS, M. M.; NUNES, M. J. S. Ação 
cultural na biblioteca universitária: atividades e 
propostas do Sistema de Biblioteca da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (SISBI-UEFS) e da 
Biblioteca Central da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC). In: CATAPAN, Edilson Antonio 
(org.). Reflexões sobre os aspectos educacionais. 
São José dos Pinhais: Brazilian Journals, 2020. v. 1, 
p. 274-282. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n6-
3 3 8 .  D i s p o n í v e l   e m : 
https://brazilianjournals.com.br/ebooks.php?b=8a7
tKLb3N9F36ZkY501A2s8e4pSDfR0m. Acesso em: 
12 abr. 2021. 

NOVO ACERVO ELETRÔNICO 

APLICATIVOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVO PESSOAL 

sA BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde, lançou o 
serviço DeCS/MeSH Finder, que auxilia na 
indicação de palavras-chave para descrever uma 
publicação. Para utilizá-lo, basta copiar e colar o 
texto (resumo ou texto completo) que o DeCS / 
MeSH Finder encontra os descritores de forma 
rápida e precisa. 

sEm fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro, foi 
inaugurada a Biblioteca Marinalva Monteiro, 
primeira biblioteca dedicada ao cinema, com acervo 
composto de livros, catálogos, revistas e álbuns de 
cinema. Os visitantes podem fazer leituras no local 
ou realizar empréstimo do acervo. A sociedade 
ganha mais um espaço de incentivo à cultura!!!

sFoi sancionada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural. Esta lei entra em vigor em agosto de 2021.
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