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Vem aí o treinamento para implantação e uso do Sophia
Cronograma de treinamento do Sophia
de 26/02 a 23/04/2004
FEVEREIRO
Dias 26 e 27/02 -Período integral
Apresentação geral do sistema  Migração, acertos a serem feitos na base,
pesquisa: filtros, pesquisa simples,
avançada e combinada.
Público: Interesse geral.
MARÇO
Dia 1º/03 - Período integral
Cadastro de Obras  configuração, inclusão, edição, exclusão, dados complementares, tabelas de autoridade, tabelas auxiliares, tabelas acadêmicas, inclusão de exemplares, dados de exemplares, duplicação de títulos, emissão
de etiquetas e relatórios de obras, testes e exercícios.
Público: Específico.
Dia 2/03 - Período integral
Cadastro de periódicos  configuração, inclusão, edição, exclusão, dados
complementares, tabelas de autoridade, tabelas auxiliares, tabelas acadêmicas, inclusão de exemplares, dados de
exemplares, duplicação de títulos, função CCN (Catálogo Coletivo Nacional), controle de assinaturas, emissão
de etiquetas e relatórios de periódicos,
testes e exercícios.
Público: Específico.
Dia 3/03
Período da manhã
Cadastro de usuários: inclusão, exclusão e edição de alunos. Geração de
etiquetas, relatórios e carteiras. Bloqueio e desbloqueio de usuários, controle de serviços prestados. Emissão
de senhas para auto-atendimento. Histórico de circulações. Testes e exercícios.
Público: Específico.
Período da tarde
Circulação: configuração, empréstimo,
devolução, renovação, baixa de multas, emissão de recibos e comprovantes, testes e exercícios.

Público: Específico.
Dia 4/03
Período da manhã
Controle de acessos e relatórios administrativos, emissão de relatórios gerais do acervo: relatórios do MEC, topográfico, tombos vagos, exemplares
tombados, exemplares retidos.
Público: Específico.
Período da tarde
Registros: Importação e exportação de
registros MARC, protocolo Z39.50,
configuração, edição de registros, busca de registros em servidores e sites
internacionais, importação Bibliodata.
Público: Específico.
Dia 5/03 - Período integral
Demais funcionalidades do sistema:
arquivo inativo, controle de inventário,
disseminação seletiva da informação etc.
Dias 8, 9 e 10/03 - Período integral
Acompanhamento do sistema funcionando e resolução de dúvidas durante as atividades da Biblioteca da UFG.
ABRIL
De 19 a 22/04 - Período da manhã
Módulo Aquisição.
Dia 19/04 - Período da tarde
Dúvidas sobre o funcionamento do
sistema para a Seção de Processamento Técnico.
Dia 20/04 - Período da tarde
Dúvidas sobre o funcionamento do
sistema para a Seção de Periódicos.
Dias 21/04 - Período da tarde
Dúvidas sobre o funcionamento do
sistema para a Seção de Circulação.
Dias 22/04 - Período da tarde
Dúvidas sobre emissão de relatórios.
Dias 23/04 - Período integral
Dúvidas gerais.

O Sophia foi o vencedor do processo
licitatório para compra do novo sotware
gerenciador de bibliotecas e a Prima
Informática, empresa proprietária da
marca, está programando, juntamente
com a direção do Sistema de Bibliotecas
da UFG (Sibi/UFG), o treinamento após
a migração de todos os dados e implantação do sistema na Instituição.
Assim como aconteceu anteriormente, ao passar do sistema manual para o
digital, não será um trabalho simples, o
que exigirá de cada um especial dedicação, pois, além de haver o treinamento
nesta nova ferramenta, várias rotinas serão analisadas e poderão sofrer alterações
em cada setor das bibliotecas.
Por este motivo, se faz necessária a
participaçào de todos quando da apresentação visão geral do funcionamento
do software e do módulo específico que
cada setor trabalha. Neste sentido, a diretora do Sibi, Valéria Soledade, solicita
a cada coordenador de seção que discuta
com sua equipe e faça as considerações
sobre a proposta de treinamento e que
informe, até o dia 4 de fevereiro próximo, a quantidade de pessoas que deverão participar em cada módulo durante o
treinamento.
Aproveita a oportunidade para agradecer pelo espírito de equipe que tem
norteado os trabalhos no âmbito do Sistema de Bibliotecas e pela dedicação de
cada um durante o processo de escolha e
empenho do software. "Agora temos
outra missão e somente com esta união
consiguiremos alcançá-la para oferecermos à Comunidade Universitária cada vez
mais qualidade em nossos serviços", reitera a diretora do Sibi.

"N

o Egito chamavase às bibliotecas
tesouros de remédios
para a alma. Com
efeito, curava-se nelas a
ignorância, a mais
perigosa das enfermidades e origem das
demais".
(Bossuet, ensaísta
francês, 1627)

Horário de funcionamento das bibliotecas durante as férias acadêmicas da UFG
É política da biblioteca solicitar aos
servidores que agendem suas férias de
acordo com o calendário letivo, de
preferência, coincidindo com as férias
acadêmicas, pois, neste período a demanda
por serviços diminui bastante.
Assim, durante os meses de janeiro,
fevereiro e julho as bibliotecas da UFG
costumam adotar um horário especial de
funcionamento, sem prejuízo no atendimento ao público, por contar com um
quadro reduzido de servidor.
Em 2004 os horários adotados pelas bibliotecas respeitam a disponiblidade de cada
uma. Eles são válidos de segunda a sextafeira, sendo que o atendimento aos sábados
está suspenso durante os meses de janeiro e
fevereiro. Confira os horários:
* Biblioteca Central, Campus 2  de 5/
01 a 5/03: das 7h15 às 19 h.
* Biblioteca Setorial do Cepae, Campus
2  de 5/01 a 6/02: das 8 às 16 h; a partir
do dia 9/02, das 8 às 16 h.
* Biblioteca Setorial do Campus 1  até

23 de janeiro funcionou das 7h15 às 18 h; a
partir de 26/01 voltou a ao horário normal,
que é até as 23h45.
Empréstimo
A carteira das bibliotecas da UFG possui validade de acordo com o período letivo
da UFG. Para alunos de graduação sua renovação é condicionada à matrícula anual
ou semestral. Por sua vez, para se matricular, o aluno não pode estar em débito com
as bibliotecas da UFG. Sendo assim, o Setor Empréstimo do Sibi deve fazer o levantamento dos alunos em débito, e encaminhar ao DAA, antes do período de matrículas dos veteranos.
O prazo para o Sibi encaminhar a referida lista ao DAA se encerra no dia 26 de
fevereiro. Portanto, o serviço de empréstimo domiciliar para alunos de graduação ficará suspenso a partir do dia 11/02. Para
professores, alunos de pós-graduação, de iniciação científica e de cursos de verão o atendimento continuará normal.

Programa de Mobilidade Estudantil da Andifes
é aprovado na UFG pelo Cepec

O Conselho de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura da UFG (Cepec),
reunido em 18 novembro passado,
regulamentou, no âmbito da Instituição,
o Programa de Mobilidade Estudantil da
Andifes.
Este programa permite que alunos de
graduação das Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) que celebraram
convênio com a Andifes possam cursar
um ano do curso de graduação em qualquer uma das Instituições conveniadas.

Todos os alunos que estiverem participando deste programa serão registrados
no respectivo SAA da Instituição
receptora, receberão um número de matrícula e terão os mesmos direitos e deveres dos alunos da casa, inclusive nas bibliotecas.
O número de vagas e outros detalhes
serão decididos por cada departamento,
sendo que o coordendor de cada curso é
o responsável por receber o aluno que vier
de outra Instituição.

Curso de AACR2

De acordo com a professora, o AACR2 é
bastante minucioso e, para ser acompanhado com resultado, é imprescindível que o
aluno tenha o livro. São 800 páginas com
regras acompanhadas por mais de 400
exemplos, inclusive no formato MARC.

Em abril próximo o Sibi/UFG pretende oferecer o curso de AACR2 com a bibliotecária Antônia Memória. O curso terá 40
horas de duração e, provavelmente, as aulas terão duração de quatro horas diárias.
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Fundada em fevereiro de 1990, a Associação dos Profissionais Bibliotecários de
Goiás (APBG) está completando 14 anos.
A atual gestão é composta por Evelina Jacinto da Rocha, presidente, Thomaz R.
Santana, vice-presidente, Maria Aparecida
Andrade, tesoureira, e Maria do Rosário F.
dos Santos, secretária. No Conselho fiscal:
Andréia Messias A. de Carvalho, Marly Maria Correia, Maria de Fátima Barbosa e
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bibliotecariosgoias.apbg.vila.bol.com.br/
apbg.html.

Vinícius de Morais agora
também na internet
Enquanto o movimento Livros Cruzados (bookcrossing) propõe que livros sejam abandonados em locais públicos para
que um número maior de pessoas possa
desfrutá-los, uma ação isolada inspirada
nesta iniciativa agregou poder de fogo respeitável ao ato de disponibilizar gratuitamente a leitura. E não só de um livro, mas
de uma obra. Não de um autor qualquer,
mas de um dos maiores poetas brasileiros:
Vinicius de Moraes.
Desde o dia 11 de outubro de 2003 tudo
o que foi escrito e publicado por Vinicius
(1913-80) pode ser acessado gratuitamente
pelo site www.viniciusdemoraes.com.br. Detalhe
fundamental: erros que permaneciam havia anos no trabalho do escritor publicado
em papel foram eliminados na versão eletrônica.
Com exceção da correspondência de
Vinicius, lançada recentemente em livro, a
produção poética, a prosa, as letras de música e as críticas de cinema estão ali, somando mais de 1.500 tópicos, além de dezenas
de fotos, capas de livros e discos, trechos
de áudio das músicas, notas inf ormativas,
biografia e textos sobre o autor.
A idéia dos herdeiros do Vinicius foi
resgatar o lado literário, que ficou obscurecido pela presença marcante do autor de
música popular, diz André Vallias, 40,
designer e responsável pela criação, bancada pela VM Produções, empresa dos herdeiros do poeta.
Além da novidade de permitir o acesso
gratuito à obra integral de um autor, ato
sem precedentes no Brasil, o site oferece
também a oportunidade de o internauta
criar sua própria antologia de textos. A revisão do trabalho e a detecção e eliminação
de erros ficou a cargo do professor de literatura brasileira da Universidade Federal do
Rio de Janeiro Eucanaã Ferraz, 42. Ao longo da obra de Vinicius havia pequenos erros que foram sendo esquecidos com o tempo, diz ele, que aponta um desses problemas na mais do que célebre Garota de
Ipanema.
Nas sucessivas edições da letra, dois versos que deveriam ser indagações acabaram
se tornando afirmações. Em vez de Ah,
por que estou tão sozinho?/ Ah, por que
tudo é tão triste?, consagrou-se Ah, porque estou tão sozinho/ Ah, porque tudo é
tão triste. Ao reformatar as poesias
musicadas e letras (cuja versificação foi
modificada para atender a limites de espaço nas capas dos discos), Ferraz detectou
alterações que comprometiam o sentido.
Como no caso de Pelos Caminhos da
Vida, cuja letra correta é Ouvirás na voz
do vento/ meu constante adeus/ e meu coração batendo/ no mesmo passo dos teus,
e não Ouvirás a voz do vento....

