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Software gerenciador está empenhado

Está em fase final o processo de compra do novo software gerenciador de bibliotecas, o qual será adquirido com verba
da UFG. No dia 12 passado foi dado sinal
verde para que o processo seja empenhado e a compra efetivada. O vencedor do
processo licitatório foi o Sophia, que, em
sua proposta, atende a todos os requisitos
técnicos exigidos no edital, além de ter oferecido um valor bem abaixo do praticado
no mercado.
Conforme declaração da empresa, o
prazo de entrega e instalação do software
é de três meses a partir da assinatura do
contrato. A perspectiva agora, de acordo
com Cezar Meggiolaro, bibliotecário e assessor de informática do Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG), é de que o
novo software integre e agilize as rotinas
nas bibliotecas.
Com o novo software vários aspectos
serão melhorados, tanto na organização
interna das bibliotecas quanto no atendimento aos usuários. Entre elas: facilitará
as buscas no catálogo eletrônico, a renovação do empréstimo domiciliar e a reserva de material poderão ser feitas via web,
emitirá relatórios específicos, permitirá a
alimentação on line da base de dados, um
melhor controle das obras que estão emprestadas e também a automatização do
processo de seleção e aquisição.
Trabalho árduo
Foram dois meses de trabalho árduo
por parte da biblioteca no levantamento
dos quesitos técnicos que atendessem às
necessidades atuais, e a longo prazo, das
bibliotecas do Sistema. O processo de escolha do software teve início em 2002,
quando o Sibi realizou vários eventos de
demonstração de softwares gerenciadores
de bibliotecas para estudar as opções que
estão disponíveis no mercado.

Na época foram demonstrado cinco
softwares: Virtua, Pergamum, Aleph,
Alephino e Thesaurus. Conforme explica
a diretora do Sibi, Valéria Soledade, naquele
momento, e diante as opções que se apresentavam, os bibliotecários do Sibi/UFG
decidiram que o mais adequado seria o
Pergamum, por atender, técnica e financeiramente, às necessidades das bibliotecas.
"Porém, como tivemos que proceder à
compra por licitação, modelo convite, técnica e preço, sabíamos que a partir deste
encaminhamento teríamos que optar pelo
vencedor da proposta que obtivesse melhor pontuação", diz a diretora. "A empresa
vencedora não só atendeu a todos os critérios técnicos exigidos como também
apresentou o melhor preço de venda e de
manutenção do mesmo", completa.
Valéria Soledade ressalta ainda que,
conforme os critérios de pontuação prédeterminados, a empresa vencedora se
compromete, por 15 anos, a atualizar e a
manter o software funcionando. Tal determinação é uma segurança tanto para os
profissionais envolvidos com sua utilização quanto para os usuários das bibliotecas do Sibi/UFG e para a própria UFG,
que está fazendo um alto investimento.
Para encerrar, agradece a colaboração
da equipe que trabalhou no processo de
escolha do software e solicita empenho de
todos os servidores das bibliotecas do SB/
UFG durante o período de implantação
do mesmo. Os agradecimentos são estendidos à Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRRPG), Profª Drª Eliana Martins
Lima, ao Prof. Marcelo Stehling de Castro, diretor do Centro de Informações e
Teleprocessamento da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento e Recursos Humanos
(Prodirh), à equipe de licitação do Departamento de Material e Patrimônio (DMP)
e à toda administração superior da UFG.

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações
No início de novembro o Conselho Técnico e Científico (CTC) da Capes aprovou
uma proposta que obriga as Instituições de
Ensino Superior (IES) a depositar todos os
trabalhos de pós-graduação na Biblioteca
Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (Ibict). A notícia foi dada pelo
diretor do Ibict, Nilson Lage, no V Encontro Nacional de Ciências da Informação
(Enancib), realizado recentemente.
Uma nota sobre o assunto foi publicada
no Jornal da Ciência de 17 de novembro
deste ano. Com a decisão do CTC, a emissão de diploma fica na dependência do de-

pósito da respectiva tese ou dissertação, além
das formalidades tradicionais. Ao autor é
dado o direito de suprimir, do texto depositado, trechos que considerar de valor
mercadológico ou que não desejar divulgar.
Para que a medida seja concretizada é
preciso elaborar, e assinar, um convênio entre a Capes e o Ibict, além de preparar uma
portaria da Capes para o Sistema Nacional
de Pós-Graduação.
A seguir, deverá ser criado o Comitê
Gestor da Biblioteca. A produção de teses
de mestrado chega a 30 mil por ano, segundo calcula, o que dá uma idéia a relevância
da medida agora aprovada pela Capes.

Confraternização 2003

A atividade de integração e confraternização dos servidores do Sibi/UFG deste ano será realizada no dia 19 de dezembro, na Unidade Agroecológica Santa Branca, no município de Terezópolis, BR-153.
Todos os funcionários e prestadores de
serviço do Sistema (incluindo bolsistas, estagiários, pessoal da limpeza e vigilantes)
estão convidados. No pacote está incluído
o almoço com refrigerante e um lanche da
tarde (cachorro quente e refrigerante em
lata). E também uma atividade extra a escolher entre tirolesa, passeio de caiaque, a
cavalo, pedalinho ou charrete.
Cada servidor receberá um tíquete referente a cada uma das refeições e outro
para usar em uma das atividade extras. No
pacote dos convidados dos funcionários
somente não estão incluídas as atividades
extras. Caso queiram participar, foi negociado um desconto  de R$ 4,50 para R$
3,00  o qual será cobrado à parte.
Na Santa Branca poderemos desfrutar
do espaço, que inclui piscinas naturais, cachoeiras artificiais, represa com trampolim,
brinquedoteca, campos de futebol de grama e de areia,
áreas verdes,
pesca esportiva
(pegue e solte),
banho de chuva
(se chover) e de
sol (se houver
sol).
Quanto ao
transporte, contaremos com o apoio de dois microônibus,
de 27 lugares cada, para auxiliar no transporte de ida e volta. Àqueles que vão dirigindo seus próprios carros pedimos que
colaborem no transporte dos colegas que
não possuem veículo. O mapa de acesso
está disponível na Relações Públicas/SB.
Para que todos aproveitem bem o dia e
os espaços disponíveis, o grupo deve sair
da BC às 8 h e retornar às 17 h. O pessoal
da BSC-1 deverá ser deslocado para a BC.
Visando o bem estar de todos, sugerimos
que se faça um café da manhã reforçado
em casa e que usem roupas e sapatos confortáveis.
Ressaltamos aqui algumas normas da
Santa Branca: não será permitido entrar com
nenhum tipo de alimento; a unidade não se
responsabilizará por objetos que forem levados (máquinas fotográficas, filmadoras, telefones celulares ou outros objetos de valor),
assim como por atitudes que desrespeitem
as normas de segurança do lugar.

Novidades no Portal de Periódicos Capes
A Comissão de Negociação do Portal
de Periódicos Capes comunica, com
alegria, o resultado positivo obtido no
processo de negociação dos contratos
junto aos fornecedores do Portal. Chegouse a um consenso com os antigos
fornecedores para efetivar a renovação de
seus contratos com base em uma análise
objetiva e consciente das coleções
integrantes do Portal e dos valores a serem
pagos a cada fornecedor e editor.
Nesse consenso foi possível otimizar
os dispêndios da Capes com esse acervo.
Os contratos renovados significam
economia sem perda do conteúdo,
ampliação da base de usuários-membros
de 98 para 100 Instituições de Ensino
Superior e contando, também, com a
adição da comunidade de pesquisadores
dos 37 centros de pesquisa da Embrapa e
de 29 Cefets.
Também foram firmados contratos

junto a novos fornecedores, em concordância com sugestões recebidas no processo de consulta à comunidade científica brasileira.
Os contratos significam a disponibilização, para o total ampliado de usuários-membros do Portal, de 1.038 novos
periódicos com texto completo de editores/fornecedores altamente qualificados
como Kluwer, Springer, Oxford e
Emerald. E ainda a disponibilização, para
esse mesmo universo de usuários-membros, de 2 novas bases referenciais altamente qualificadas, como Cambridge e
INSPEC on disc.
As renovações e novas inclusões implicam em tornar disponível, em 2004, um
total de 4.585 periódicos com texto completo (acréscimo de cerca de 30%). Além
de tudo isso o Portal também mantém o
acesso a importante acervo de periódicos
e bases referenciais gratuitos.

Funcionamento do SB

rão escolhidas cidades que não possuem

UFG irá funcionar em horário especial
nos dias 22, 23, 29 e 30. Será das 7h15 às
18 horas, ininterruptamente. De 24 a 27/
12 a BC estará fechada para dedetização
do prédio. E, de 31/12 a 2/01/04, fechada para higienização dos acervos. Nos dias
29 e 30/12 a Sala Didática de Informática
da BC não funcionará a partir das 12 horas. E, no dia 19/12/03 as bibliotecas
Central e Setorial do Campus 1 estarão
fechadas para a atividade de integração e
confraternização dos funcionários.

Desenvolvimento Humano (IDH). Minas
Gerais é o piloto do projeto. As regiões
mais beneficiadas serão Norte e os Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri.

Neste mês a Biblioteca Central do SB/ bibliotecas e que têm baixo Índice de

Itaú Cultural

Classificação decimal

Uma Classificação Decimal de Direito, elaborada por Doris de Queiroz Carvalho e editada pelo Ministério da Fazenda, pode ser baixada no endereço: http://
www.cpad.ufg.br.

Site interessante

No site www.cpba.net você encontra alNo último dia 12 o Sistema de Bibli- guns conceitos de como limpar, acondi-

otecas da UFG recebeu, como doação, cionar, preservar e conservar um acervo.
uma série de materiais do Instituto Itaú
Cultural, com sede em São Paulo. São CDs
e obras que contam a história da música
e das artes no Brasil, material que deverá
ser de grande valia para estudiosos das
referidas áreas.
EXPEDIENTE
Concurso para servidor
Boletim interno
Ainda não é oficial, mas no concurso
Reitora: Profª Drª Milca Severino
da UFG que está sendo preparado, está
.
Pereira
previsto que a biblioteca irá receber quaVice-Reitor: Prof. Ms. Lázaro
tro novos servidores, sendo três técnicoEurípedes Xavier
administrativos e um bibliotecário.
Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação: Profª Drª Eliana Martins
Bibliotecas públicas
Lima
O governo federal vai lançar o proje- Diretora do Sistema de Biblioteto Mil Bibliotecas, que pretende equipar
cas: Bibliotecária Valéria Soledade de
Almeida
todos os municípios do Brasil com acerAssessoria de Relações Públicas
vos de livros básicos e computadores. A
e edição: Jornalista Rose Mendes
iniciativa será desenvolvida em parceria
com os estados e com os municípios. Se-

SNBU 2004 será na
capital Potiguar
De 17 a 21 de outubro de 2004 acontece, em Natal, Rio Grande do Norte, o
XIII Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (SNBU). O evento é voltado para profissionais da informação, administradores universitários e profissionais das áreas correlatas.
Realizado a cada dois anos, o evento
de 2004 está a cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
que também será a anfitriã do III
Simpósio de Diretores de Bibliotecas Universitárias da América Latina e do Caribe,
evento que acontecerá paralelamente ao
SNBU com promoção da coordenação da
Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU).
As temáticas que serão abordadas em
2004 são três, a primeira: Redimensionamento
de cenários e de estratégias de ação, com os
subtemas Planejamento da estrutura
organizacional: produção, recursos financeiros, materiais e marketing; Gestão pela
qualidade; Gestão em serviços de informação e Controle e avaliação de bibliotecas de instituições de ensino superior.
A segunda Redimensionamento de Recursos Humanos, com os subtemas Gestão de
pessoas e de competência; Cultura empreendedora e Educação corporativa. E a
terceira, Redimensionamento de Recursos
Informacionais, com os subtemas
Prospecção de unidades de informação;
Organização da informação; Gestão do
conhecimento em serviços de informação;
Atividades de cooperação em redes; A
WEB e os acervos digitais; Avaliação do
uso de serviços de informação e Inclusão
digital para portadores de necessidades
especiais.
As inscrições estão sendo feitas na
Biblioteca Central Zila Mamede. O telefone para contato é (84) 215-3854, ou no
site http://www.maxmeio.com.br/snbu.
Turismo
Em plena esquina do Brasil reina um
estado de espírito, uma forma especial de
ser, de sentir e de viver. Natal é musa de
versões ensolaradas. Sua maneira de ser e
de viver agrada, sua hospitalidade contagia. A cidade é o reduto de sol ardente,
espaço propício a estrelas luminosas. Nesta pequena capital, a natureza resguarda
caprichos sutis, reserva magnificências
que eclodem num simples piscar de olhos.
Praias, monumentos, cultura, artesanato,
gastronomia, vida noturna.
O folclore é bastante rico e envolto
num misticismo que seu povo vem
revelando há centenas de anos. A culinária
é rica, com pratos exóticos que vão dos
frutos do mar à famosa carne de sol. O
Forte dos Reis Magos remete à origem
do nome da cidade, vale a pena conhecer.

