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m 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Einformou que não estava combatendo apenas o 
SARS CoV-2, vírus que causa a Covid-19, mas 

também uma "infodemia", que definiu como "uma 
superabundância de informações - algumas corretas e 
outras não - isso dificulta que as pessoas encontrem 
fontes sérias e orientações confiáveis quando precisam 
realmente". Segundo a OMS, a palavra infodemia se 
refere a um grande aumento no volume de informações 
associadas a um assunto específico, que podem se 
multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a 
um evento, como a pandemia atual. A infodemia pode 
causar a desinformação, e até mesmo a manipulação 
de informações não confiáveis. Com o crescimento do 
uso das redes sociais, as informações se proliferam 
mais rapidamente, e o risco das pessoas absorverem 
uma quantidade elevada de informações falsas e de 
fontes não confiáveis pode provocar um problema muito 
grande na disseminação destas informações que 
podem causar danos para as pessoas e uma catástrofe 
para a humanidade.¹
Esse cenário trouxe a necessidade de um esforço 
coletivo de profissionais do SISBI UEFS no auxílio ao 
combate à infodemia. Assim, eles passaram a trabalhar 
na  ver i f i cação  da  con f iab i l i dade  de  fon tes 
informacionais e na disseminação seletiva de 
informações na home page e nas redes sociais do 
SISBI. Esse trabalho resultou na criação de um banco 
de fontes bibliográficas digitais, abrangendo as diversas 
áreas do conhecimento, o qual foi disponibilizado na 
home page do SISBI. Desse modo, os usuários 
passaram a ter fontes de consulta que poderão atender 
às suas necessidades informacionais de maneira 
segura e sem excessos. Na maioria das vezes, o 
excesso de informação pode atrapalhar a pesquisa por 
tornar a seleção e a busca da veracidade dos conteúdos 
mais difíceis. 
Por fim, vale salientar que a infodemia precisa ser 
combatida.

¹ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE. Fichas Informativas COVID-19: entenda a infodemia e 
a desinformação na luta contra a COVID-19. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2020. Repositório Institucional para Troca de 
I n f o r m a ç õ e s  -  I r i s .  D i s p o n í v e l  e m : 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52054?locale-attribute=pt
" https://iris.paho.org/handle/10665.2/52054?locale-attribute=pt. Acesso em: 
3 ago. 2021.
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AA
 Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana estabeleceu parceria com a 
UEFS, em setembro de 2021, para 

que alguns projetos desenvolvidos pela 
universidade sejam disponibilizados à Rede 
Municipal de Ensino. A Contação de Histórias, projeto 
desenvolvido pelo SISBI UEFS, está entre os projetos 
selecionados para compor essa parceria.
As servidoras e contadoras de histórias do SISBI, Tatiane Souza 
Santos e Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira, criam vídeos para 
o Programa "Clube de Leitura", desenvolvido pela Secretaria de 
Educação (Seduc).
Os vídeos são incluídos na programação da Rede Pública 

Municipal de Educação de Feira de Santana 
e são apresentados no encerramento das 
videoaulas disponibilizadas aos estudantes 
pelo canal da Seduc, na plataforma 
YouTube, e em canal de TV aberta local.
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Editorial

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

Caro leitor,

O BC Informa é o boletim informativo do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS - 

SISBI UEFS. Ele foi criado, em 1992, com o 

objetivo de promover a divulgação do 

trabalho realizado pelo SISBI, assim como 

promover a disseminação da informação. Por 

meio deste boletim são divulgados trabalhos, 

produtos, eventos e informações para o 

público acadêmico da UEFS e para a 

comunidade externa. Ao longo destes anos, o 

BC Informa também tem contribuído para a 

preservação da memória institucional do 

SISBI UEFS. 

A versão em formato digital o tornou 

acessível a um número maior de pessoas, 

bas ta  ent rar  em nossa  home page 

(http://www.sisbi.uefs.br/).

Esta edição está incrível! Recomendamos a 

leitura!

roporcionar a capacitação da sua equipe sempre foi 

Pu m a  p r e o c u p a ç ã o  d a  g e s t ã o  d o  S I S B I . 
Paralelamente, a própria equipe sempre buscou 

capacitar-se por meio da realização de cursos e  da 
participação em eventos.
Este ano, o SISBI ofereceu à sua equipe o curso 
Comunicação Não Violenta - CNV, ministrado pela relações 
públicas Luciana Silva Santos, lotada na UNEB. Na 
oportunidade, o grupo conversou sobre sentimentos e 
necessidades humanas, assim como refletiu sobre os 
passos da CNV e as melhores formas de se comunicar.
Este ano, foram realizados dois encontros técnicos: um 
sobre levantamento bibliográfico no Pergamum (software de 
gerenciamento de acervo e serviços) e outro sobre o 
processo de construção do BC Informa, ambos ministrados 
pela bibliotecária Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira. 
A capacitação colabora para o desenvolvimento dos 
profissionais e para a melhoria dos serviços ofertados.

om o slogan #FlifsConectadaComVocê, a 14ª edição 

Cda FLIFS - Feira do Livro/Festival Literário e Cultural 
de Feira de Santana aconteceu de 21 a 25 de 

setembro, no formato virtual, pelo segundo ano consecutivo. 
O evento  ofereceu informação, entretenimento e momentos 
especiais graças à vasta programação, que contou com 
palestras, conversa com escritor, exibição de documentário, 
apresentação cultural, lançamento de livros, contação de 
história e muito mais.
Este ano, a novidade foi a FLIFINHA, programação 
especialmente dedicada ao público infantil. O SISBI UEFS 
participou da atividade de contação de histórias com as 
bibliotecárias e contadoras de histórias Maria do Carmo Sá 
Barreto Ferreira e Tatiane Souza Santos.
Mais uma vez, a FLIFS proporciona bons momentos aos 
amantes do livro e da leitura e aos que acreditam que a 
leitura liberta.

A 14ª i aFe r  do Livro

PROJETO DO SISBI SELECIONADO PELA 
PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE SISBICAPACITAÇÃO DA EQUIPE SISBI
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A "Biblioteca celebra o cuidado: Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da 

sociedade", este foi o tema central da Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca 2021, promovida pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da 

UEFS (SISBI UEFS), no período de 18 a 22 de outubro, na plataforma YouTube. 

O tema proposto teve como objetivo promover reflexões sobre os efeitos da 

pandemia na qualidade de vida das pessoas, enfatizando a importância do 

autocuidado e do cuidado com o próximo. A SNLB também promoveu reflexões 

sobre o homenageado desta edição: o educador Paulo Freire.

O SISBI ofertou ao público uma programação bem diversificada, que constou 

das seguintes atividades: mesa-redonda sobre o tema central; lives sobre 

biblioterapia e os perigos da internet; palestra sobre o centenário de Paulo Freire; 

contações de histórias pertinentes ao tema central; podcast especial sobre Paulo 

Freire; lançamento do livro Cordel da Caixa D'água; quiz sobre o autocuidado.

A SNLB trouxe muita informação, que foi transmitida de forma leve e precisa por convidados da UEFS, da UEPB 

(Paraíba) e do programa Cidadão Digital - Safernet (Sergipe, Tocantins e Manaus). As atrações artísticas que 

abrilhantaram o evento foram: apresentação da Orquestra Filarmônica 25 de Março; e Recital da Primavera 

com Riccel Piovischini e convidados.

A promoção da empatia e a promoção da autoestima marcaram a SNLB 2021.

eguindo as atuais normas sanitárias, os decretos 

Svigentes, o Comitê de Retomada de Atividades 
P resenc ia i s  da  UEFS e  o  P ro toco lo  de 

Procedimentos para Reabertura do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana 
Pós-distanciamento Social, o SISBI UEFS retornou, em 
outubro de 2021, o atendimento presencial de alguns 
serviços. 
Inicialmente, o atendimento ao público tem contemplado os 
serviços de devolução de materiais e a emissão da 
declaração de nada-consta. Neste primeiro momento, não 
há penalidade de suspensão na entrega dos materiais com 
atraso.
O SISBI UEFS divulgará a disponibilização de outros 
serviços, bem como possíveis alterações quanto aos dias e 
horários de atendimento, por meio da sua home page e das 
suas mídias sociais: Home Page: http://www.sisbi.uefs.br/; 
Instagram: @sisbi_uefs; e Facebook: Sisbi Uefs.
Para outros esclarecimentos, entre em contato pelo e-mail: 
bcuefs@uefs.br.

 catálogo de uma biblioteca é o meio de 

Ocomunicação entre o usuário e o acervo da 
instituição. Ele possibilita localizar um item 

específico, assim como identificar os materiais 
bibliográficos disponíveis no acervo. 
Com o objetivo de melhorar a qualidade do seu 
catálogo eletrônico, o SISBI UEFS retomou as 
atividades de verificação e ajuste das informações 
inseridas nesse catálogo. Os ajustes já realizados 
foram: inclusão das siglas das bibliotecas, inclusão 
de novos tipos de documentos bibliográficos, 
correção ortográfica de títulos e assuntos, inclusão de 
notas de esclarecimento, entre outras alterações.. 
Esse trabalho, cujos resultados serão progressivos, 
oferecerá ao usuário um catálogo com informações 
mais coesas e de fácil recuperação.
Para consultar o acervo do SISBI, acesse 
www.sisbi.uefs.br e clique em Pesquisa no Acervo.

MELHORIAS NO CATÁLOGO 
              ELETRÔNICO DO SISBI

RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO SISBI

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2021
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 termo fake news significa notícias falsas, ou melhor, 

Otrata-se de conteúdo falso, rumores, boatos oriundos 
de fontes desconhecidas e/ou sem credibilidade. 

Geralmente, essas notícias são encontradas na internet. A 
disseminação desse tipo de notícia tem causado danos por 
todo o mundo, pois promove a desinformação.
Estas são algumas dicas que podem ajudar na identificação 
de fake news:

sAvalie a fonte, o site, o autor do conteúdo.

sAnalise a estrutura do texto, pois as fake news costumam 
apresentar erros de português, letras em caixa alta e 
problemas na formatação do texto.
,

sObserve se a data da publicação está atualizada.

sVerifique se a informação também foi publicada em fontes 
confiáveis.

sLeia a notícia na íntegra, não apenas o título e o subtítulo.

sConfira se as informações possuem data e local.

sDesconfie de notícias com expressões alarmistas.

Feira de Santana: 188 anos de emancipação política 
e 45 de ensino superior
    

Em 18 de setembro, Feira de Santana completou 188 
anos de emancipação política. Desse período, 45 anos 
foram sob a influência da UEFS, que muito contribui para 
o desenvolvimento da cidade.  Nesse contexto, o SISBI 
UEFS se faz presente subsidiando o ensino, a pesquisa 
e a extensão.

˜Novembro Negro 2021

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 
promove o Novembro Negro com o tema: Direitos da 
população negra: desafios contra um Estado conservador e 
autoritário. O  evento será realizado de 3 a 30 de novembro, 
na modalidade virtual, e será transmitido pelas plataformas 
YouTube e Google Meet. Confira a programação na home 
page da UEFS (www.uefs.br).    
 
˜Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Em outubro, a UEFS realizou a 18ª edição da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia. Trata-se de um evento 
anual, que, em 2021, ocorreu remotamente devido à 
pandemia. O tema discutido foi "Transversalidade da 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta". 
Parabenizamos a UEFS pelo evento! Aguardemos a 
próxima edição!.

˜O 1º Encontro Baiano de Bibliotecas Universitárias 
Públicas (EBBUP) ocorreu no período de 05 a 07 de outubro 
de 2021. O SISBI UEFS esteve presente, no dia 06/10, com 
a participação da sua diretora, a bibliotecária Ana Martha 
Machado Sampaio, no Fórum Roda de Coordenações 
SIBIs, que teve como tema: Práticas contemporâneas 
diante dos paradigmas emergentes.

 SISBI UEFS realizou, nos dias 27/05 e 17/09, duas 

Olives da Série "Competência em Informação". A live 
"Pesquisa em Bases de Dados" foi proferida por Luis 

Ricardo A. Silva (Bibliotecário - SISBI UEFS), com mediação 
de Tatiane Souza Santos (Bibliotecária - SISBI UEFS). A live 
"Fontes de Informação para Pesquisa Acadêmica" foi 
proferida por uma convidada, a Profa. Dra. Bruna Lessa (ICI- 
UFBA), com mediação de Luis Ricardo A. Silva. Os dois 
eventos  estão disponíveis no YouTube, canal SISBI UEFS - 
Biblioteca Viva. Inscreva-se no canal e ative o sininho para 
receber notificações de novos vídeos.

¨RIBEIRO, Rejane Maria Rosa; OLIVEIRA, Gerusa 
Maria Teles de; MOREIRA, Maria de Fátima de Jesus. A 
importância do Semiárido brasileiro: implementação de 
fonte de pesquisa na BCJC. In: GONÇALVES, Maria 
Célia da Silva; JESUS, Bruna Guzman de (org.). 
Educação contemporânea: tecnologia, reflexões. Belo 
Horizonte: Poisson, 2021. v. 29, Cap. 15, p. 147-151. 
DOI: 10.36229/978-65-5866-119-1.CAP.15. Disponível 
em:
https://poisson.com.br/livros/Educa_Contemporanea/vo
lume29/Educacao_Contemporanea_vol29.pdf. Acesso 
em: 10 out. 2021.

¨SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA UEFS. 
Vida e obra de Paulo Freire. 2021. 1 vídeo (14 min). 
Podcast: e-SISBI. Publicado pelo canal do YouTube 
SISBI UEFS - Biblioteca Viva.  Disponível em: 
https://youtu.be/Z7PWhy4zKCk. Acesso em: 10 out. 
2021.

 Open Journal Systems (OJS)  é um software de 

Ocódigo aberto, que propicia o gerenciamento de 
revistas científicas eletrônicas de acesso aberto 

desde a submissão até a publicação dos artigos. A primeira 
versão foi desenvolvida, em 2001,  a partir de um projeto 
conhecido como Public Knowledge Project (PKP).
O Portal de Periódicos Eletrônicos da UEFS (PPE UEFS) foi 
atualizado, em julho de 2021, com a nova versão do OJS, 
visando aperfeiçoar o gerenciamento das revistas 
integrantes do Portal. Essa atualização promoveu melhorias 
no menu de navegação, viabilizou novas permissões para 
editores, assim como a apresentação de estatísticas de 
leitura e nuvens de palavras-chave pesquisadas.
As mudanças permitiram a adequação do PPE UEFS aos 
padrões editoriais internacionais, contribuindo para a 
visibilidade da produção institucional.

FAKE NEWS: COMO IDENTIFICARFAKE NEWS: COMO IDENTIFICAR

SISBI UEFS PROMOVE LIVES 
PARA ÁREA ACADÊMICA

ATUALIZAÇÃO DO OJS NO PPE UEFSATUALIZAÇÃO DO OJS NO PPE UEFS
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