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Para a Biblioteca Central a greve foi
bastante proveitosa, pois neste perío-
do foi possível realizar diversos servi-
ços de reordenamento interno do ór-
gão, em particular atividades que são
praticamente impossíveis de serem re-
alizadas no período normal de funcio-
namento.

A pedido da diretora do Sistema de
Bibliotecas, Valéria Soledade, várias
equipes – compostas por servidores da
UFG, bolsistas  Procom, estagiários
IEL, voluntários e pessoal da limpeza
– trabalharam duro durante os 40 dias
da greve. Além do atendimento aos
usuários que necessitavam da declara-
ção de Nada Consta e de Catalogação
na Fonte, várias atividades de organi-
zação nos acervos da Biblioteca Cen-
tral foram realizadas.

Coordenados pelas bibliotecárias
Maria de Souza e Irene Gonçalves, os
bolsistas da Procom realizaram o
remanejamento do acervo térreo e do
1º andar para a inserção de mais cinco
estantes em cada andar. Em seguida foi
feita nova sinalização dos acervos e
uma revisão na ordem alfabética e de
classificação de todas as obras para con-
ferir se estavam no lugar correto.

Com o apoio dos estagiários do Se-
tor de Empréstimo, foram colocadas fi-
chas de empréstimo e etiquetas de lom-
bada nos livros provenientes pela Se-
ção de Encadernação e que estavam no
Processo Técnico aguardando a conti-
nuidade dos trabalhos.

Enquanto isso, no depósito da Se-
ção de Encadernação todos os livros
que estão aguardando reparo foram
organizados por número de chamada e

por biblioteca para facilitar a localiza-
ção quando necessário.

Na Seção de Coleções Especiais os
acervos de teses, folhetos e das cole-
ções Goiana e Primeiros Passos tam-
bém foram remanejados visando faci-
litar o trabalho do funcionário na loca-
lização do item solicitado  pelo usuário
para empréstimo ou consulta.

Na Seção de Referência também foi
feito um remanejamento do acervo para
a inclusão de mais uma estante, pois a
quantidade que estava lá não compor-
tava mais o acervo da seção. Também
foram retiradas todas as obras
danificadas das estantes. Aquelas que
necessitam reparo foram encaminhadas
para a Encadernação e as que necessi-
tam de troca de etiquetas de lombada
foram separadas para o devido reparo.

Na Seção de Periódicos a bolsista
Janita organizou o acervo juntamente
com o servidor Edmilson quando este
retornou de suas férias.
Acervo Histórico

Neste acervo foram separados to-
dos os livros que são da biblioteca e
aqueles que são doação. As obras de
referência que já são do acervo foram
ordenadas nas estantes, bem como os
periódicos de referência.

As obras já organizadas passaram
por uma revisão no VTLS para confe-
rir o status e a localização de cada uma,
observando se consta que elas estão no
Acervo Histórico. Quanto às obras re-
cebidas como doação, um grupo de
voluntários do curso de História deu
início à seleção daquelas que integram
a área de Ciências Humanas.

Os próximos passos são continuar
o trabalho de seleção das doações e
também convidar o conselheiro da res-
pectiva área para que ele avalie os títu-
los e sugira sua incorporação ao nosso
acervo. Já as revistas recebidas como
doação foram separadas e a bolsista
Janita verificou na base de periódicos
se o título existe na biblioteca e se po-
deria completar a coleção.

Maria, Irene e Valéria ressaltam que
todos estes trabalhos só puderam ser
desenvolvidos com a grande colabora-
ção dos bolsistas e estagiários. Em
nome da biblioteca elas agradecem a
eles e a todos aqueles que participaram
deste mutirão.

A equipe de limpeza que trabalha
na Biblioteca Central contribuiu com o
mutirão dando uma geral nos acervos
e nas janelas mais altas do prédio. Sob
a coordenação de Ione, a equipe lim-
pou todas as estantes do acervo geral e
das seções de Coleções Especiais, En-
cadernação, Periódicos, Referência e
Processo Técnico.

De acordo com Ione, os serviços de
aspiração do pó e de pulverização fo-
ram feitos antes e depois de os bolsis-
tas fazerem o remanejamento dos acer-
vos onde este foi necessário. A medida
visava garantir que o ambiente ficasse
no menor nível de insalubridade possí-
vel. E deu certo, com o retorno às ati-
vidades normais foi possível sentir que
o ar dentro da biblioteca está muito
mais limpo.

Ione diz que mesmo trabalhando
com uma equipe reduzida vai realizar
a pulverização dos acervos pelo menos
uma vez por semana. A idéia é prolon-
gar ao máximo o benefício da   limpeza
realizada, já que determinados serviços
só são possíveis de fazer quando não
há movimentação de usuários do pré-
dio. "A biblioteca é um prédio compli-
cado para limpar, muitas vezes quere-
mos fazer o serviço e não temos como
por causa dos usuários, aí temos que
aproveitar períodos como o da greve,
de recessos e férias", comenta.

 A coordenadora aproveita para
agradecer à toda a equipe – composta
pelos funcionários Lourdes, Maria
Alves, Vanusa, Tânia, Damiana,
Edneide e Osmar – pela colaboração
neste e em todos os demais serviços
realizados na Biblioteca Central.

Equipe realiza faxina
geral nos acervos



Compra do novo software
O processo para compra do software

gerenciador para as bibliotecas da UFG,
contendo todas as especificações técnicas
requeridas pelo SB, está na Procuradoria
Jurídica para análise. Caso esteja tudo le-
gal o mesmo será encaminhado ao setor
de licitações do DMP para dar início ao
processo de compra. A escolha do forne-
cedor deverá ser baseada nos critérios so-
licitados pelo SB. O outro processo, onde
constam os equipamentos necessários
para sua implantação e os respectivos va-
lores a serem investidos, está na PRPPG
e deve ser encaminhado separadamente
para o processo de compra.

Internet grátis
A Biblioteca Virtual - vinculada à

Biblioteca Cora Coralina, da Secretaria
municipal de Cultura - instalada no Coreto
da Praça Joaquim Lúcio, em Campinas
oferece acesso grátis à internet para a
comunidade. São disponibilizados três
computadores em rede com ADSL onde
é possível realizar pesquisas e olhar o e-
mail. O espaço é visitado diariamente por
cerca de 60 pessoas, em sua maioria
estudantes, profissionais liberais e
aposentados. O funcionamento da
Biblioteca Virtual é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas.

Edições em braile
A senadora Heloísa Helena (PT-AL),

propõe que todos os livros e revistas de
grande circulação publicados no país te-
nham 0,5% de sua tiragem voltada para
os deficientes visuais. O projeto aguarda
relatório do senador Sebastião Rocha
(PDT-AP) na Comissão de Constituição,

Encontro de clientes e parceiros Dot.lib
De 27 a 29 de agosto a Dot.lib realizou,

no Rio de Janeiro, seu primeiro encontro de
clientes e parceiros. Foram convidadas as
principais instituições acadêmicas e de pes-
quisa do País para conferir as novidades de
algumas editoras internacionais de bases de
dados e de  publicações eletrônicas.

A diretora do Sistema de Bibliotecas da
UFG, que também é representante da Co-
missão Brasileira de Bibliotecas Universitá-
rias Região Centro-Oeste, esteve presente
no evento. As editoras convidadas foram:
Ovid, Silver Platter, Thomson - Micromedex
e Gale, H.W. Wilson, Cabi Publishing,
Kluwer Online e Cambridge Scientific
Abstracts (CSA).

A Dot.lib também apresentou uma nova
ferramenta de pesquisa na internet, o Portal
da Pesquisa. A ferramenta pode ser acessada
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gratuitamente e permite o acesso a milhares
de bases de dados, livros e periódicos de
diversas áreas do conhecimento através de
uma única interface de busca. Para isso é
preciso que o computador esteja com o IP
autenticado pela Dot.lib ou que o usuário
tenha recebido uma senha.

O Portal da Pesquisa foi desenvolvido
especialmente para atender às necessidades
de professores, estudantes e instituições bra-
sileiras. Possui tradutor automático para
auxiliar aqueles que não têm domínio do
inglês e também opções especiais para bi-
bliotecas, como a integração das pesquisas
com ementas dos cursos da instituição e a
possibilidade de adicionar outras bases no
portal.

Para acessar o site o endereço é:
www.portaldapesquisa.com.br.

Justiça e Cidadania do Senado. Heloísa
Helena prevê um período de três anos
para que as editoras viabilizem as publi-
cações em braile e justifica a importância
da lei pelo número de brasileiros porta-
dores de deficiência visual: 145,8 mil, se-
gundo pesquisa realizada em 1991.

Library Hotel
Quer conhecer um hotel bem diferente

em Nova York? Pois este é para os fãs de
livros. O Library Hotel aproveita sua pro-
ximidade da Biblioteca Pública de Nova
York para explorar o tema. O hotel é todo
dividido em “seções”, como “o quarto do
amor”, no “andar da filosofia” e o “jar-
dim dos poetas”, um terraço simpático.
Por todos os cantos, você pode encon-
trar, é claro, muitos livros espalhados. E
você pode escolher um quarto que tenha
títulos específicos, como astronomia ou
literatura erótica. Não é bacana? O ende-
reço é 299 Madison Avenue, esquina com
41st Street.

MEC favorece leitura infantil
O Ministério da Educação lançou o

programa Toda Criança Aprendendo com o
objetivo de melhorar a qualidade do ensi-
no fundamental por meio de projetos de
incentivo à leitura.  Entre as ações estão a
implantação de 100 mil bibliotecas domés-
ticas e a distribuição de livros pelos Cor-
reios. Além disso, o MEC está preparan-
do um projeto de lei, a ser enviado ao Con-
gresso, que prevê a inclusão de um livro
entre os produtos da cesta básica. Outra
ação, a ser feita em parceria com prefei-
turas, é a distribuição de um livro para
toda criança ao nascer. “Isso será para cri-
ar o hábito da leitura desde cedo”, disse o
ministro Cristovam Buarque.

Assim como a maioria das seções do
Sistema de Bibliotecas da UFG, a Seção
de Processo Técnico trabalha com me-
tas para cada ano. Neste ano, conforme
a coordenadora da seção, Irene Gonçal-
ves, as metas propostas foram relizadas
ainda no mês de junho. Entre janeiro e
junho foram processados 6.698 volu-
mes, enquanto que a meta para o ano
de 2003 era de seis mil volumes.

Entende-se por processamento do
material bibliográfico todo o trabalho de:
pesquisas em bases de dados (local,
Bibliodata e outras), catalogação, classi-
ficação, indexação, digitação e preparo
mecânico de cada obra. Irene atribui esta
façanha à colaboração irrestrita de sua
equipe – que até agosto era composta
por três bibliotecárias (incluindo ela
mesma) e uma auxiliar, e, a partir de
setembro, passa a contar também com
a bibliotecária Jacira.

Entre os meses de março e junho a
seção também teve o apoio de um servi-
dor emprestado da Ascom (Perillo) e da
bibliotecária Kênia com contrato especi-
al. Ambos vieram para auxiliar no traba-
lho da inserção do acervo da sala de leitu-
ra do Mestrado em História e colaboran-
do também com a Seção de Aquisição, re-
gistrando, carimbando e digitando na base
local um total de 5.622 volumes.

Foram feitos ainda o preparo mecâ-
nico de 792 livros provenientes da En-
cadernação e mais 102 acertos de livros
da Seção de Circulação. Os acertos cons-
tituem atividades de manutenção do
acervo. No primeiro semestre a Seção
também colaborou com o Departamen-
to de Material e Patrimônio coordenan-
do o serviço de tombamento dos livros
adquiridos por compra no processo de
2002. Além disso, prestou serviço à co-
munidade de catalogação na fonte. Até
agosto foram feitas 171 catalogações de
teses, dissertações e monografias.

Processo Técnico
alcança as metas 2003


