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SB terá novo software gerenciador
Já está em andamento o processo
de compra de um novo software
gerenciador de bibliotecas para ser
instalado nas unidades do Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal
de Goiás (SB/UFG).
Depois de vários meses de estudo,
os bibliotecários do SB/UFG, capitaneados pelo responsável pela área
de informática no Sistema, Cezar
Meggiolaro, optaram por comprar o
software Pergamum. O diferencial
que foi levado em conta é a
viabilidade financeira do produto.
Além de ter um preço mais
acessível ao serviço público, o Per-

gamum é um produto nacional,
fabricado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Isto facilita o processo de mudança,
desde a fase de implantação até a
pós-implantação, que consiste na
manutenção mensal.
O novo software irá beneficiar
tanto o Sistema de Bibliotecas
quanto seus usuários, permitindo
maior rapidez, agilidade e eficiência
no atendimento e na prestação de
serviços.
Um dos grandes benefícios que
esta mudança trará será a interligação
de todas as unidades do Sistema,

Fim do auto-serviço
de xerox nas bibliotecas

Pró-Reitora se reúne com bibliotecários do SB

Depois de enfrentar diversos
problemas com o auto-serviço de
xerox, o Sistema de Bibliotecas, com
o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação, conseguiu fazer
com que a empresa Sétima responsável pelo serviço de reprografia dentro da UFG, colocasse um
funcionário para operar as máquinas
de xerox na Biblioteca Central e na
Setorial do Campus 1.
Com esta medida o auto-serviço
foi extinto nas duas bibliotecas. A
mudança foi necessária porque,
comprovadamente, o auto-serviço
não atende às necessidades das
bibliotecas da UFG, tendo em vista
o alto número de reclamações que
as mesmas recebiam de seus usuários
por não conseguirem fazer as cópias
que desejavam.
Os horários - apesar de não
alcançarem todos os turnos de
funcionamento das bibliotecas do
Sistema - atendem a boa parte dos
usuários. Na Biblioteca Central o
operador trabalha das 8 às 11 horas
e das 12 às 17h30, de segunda a
sexta. Na BSC-1, de segunda a sexta,
o horário é das 7h30 às 14h30 e das
14h30 às 21h45. Aos sábados, das 8
às 12 horas.

No início deste mês a PróReitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, Eliana Martins Lima,
convocou uma reunião com todos os
bibliotecários do SB para discutir a
questão da segurança nas bibliotecas.
Depois de levantar os principais
problemas nas unidades do SB, a
pró-reitora abriu espaço para que
cada um dos presentes expusesse seu
ponto de vista quanto a este ponto.
A Pró-Reitora também aproveitou o momento para trazer boas
notícias ao Sistema de Bibliotecas,

incluindo as
bibliotecas do
Cepae e dos
Campus Avançados, formando uma
rede on-line.
Tal rede irá
permitir que os usuários realizem
pesquisas via internet com confiabilidade e precisão de dados.
Conforme o projeto elaborado
por Meggiolaro, a implantação deste
novo software implicará ainda na
compra de modernos equipamentos
de informática.

como a compra do novo software
gerenciador de bibliotecas e do portal
eletrônico de detecção, o qual deverá
ser instalado na Biblioteca Setorial
do Campus 1 (BSC-1).
Solicitou ainda que a direção do
SB redija, e apresente à PRPPG, um
projeto prevendo todos os itens de
segurança que possam ser instalados
em uma biblioteca - como alarmes,
circuito interno de câmeras e portais
eletrônicos de detecção - para as
bibliotecas Central e Setorial do
Campus 1.

Profissão de bibliotecário tem nova denominação
A nova Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO) do Ministério
do Trabalho e Emprego, atualizada
depois de 20 anos, traça o perfil do
trabalhador brasileiro, retratando a
realidade do mercado de trabalho.
Nela o bibliotecário é
classificado como Profissional da
Informação (código 2612-05). Suas
atividades são identificadas como
disponibilizador da informação em
qualquer suporte, disseminando
informações com o objetivo de
facilitar o acesso à geração do
conhecimento.
A ele é facultada a prestação de
serviços de assessoria e consultoria,

entre outras atividades. Para o exercício da profissão continua sendo
exigido o diploma
de bacharelado em
biblioteconomia.
Esta notícia foi
retirada do informativo semanal do
Conselho Regional
de Biblioteconomia
da 1ª Região. Mais
informações sobre a
nova denominação
da profissão podem
ser encontradas na
internet, site http://
www.mte.gov.br.

Oração do Bibliotecário
Senhor, tu me deste o dom da
paciência e, mais do que ela, o de
ouvidor. De silenciar e de achar
justificativas para cada típico usuário da informação que busca o
meu auxílio.
Eu sou o elo entre a informação e a necessidade do usuário.
Eu sou o seletor dos documentos.
Eu sou o intérprete dos desejos
alheios. Faze, Senhor, que eu me
policie diante da vontade de interferência na necessidade de outrem.
Eu sou o leitor telegráfico e assíduo de tudo a que tenho acesso.
Faze, Senhor, com que eu saiba
discernir entre o necessário e o
desnecessário, a fim de atender às
pessoas.
Eu sou o protagonista de cenas isoladas e pesquisas exaustivas. Faze, Senhor, com que eu
possa ser assistido pelas pessoas
certas.
Senhor, permita que eu me
mantenha fiel ao compromisso de
informar, indistintamente, a todos
que procurarem por uma informação.
Permita que eu não vacile diante dos trabalhos exaustivos. Que
eu não esmoreça diante das críticas. Que eu não duvide da capacidade de servir aos amantes da
informação.
Permita que eu seja criativo a
cada novo sol, e, quando dele me
afastar, seja porque me aproximei
de ti para sempre. Amém!
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Plantões na BSC-1

Os plantões na Biblioteca Setorial do

Dia do Bibliotecário

O Dia do Bibliotecário é comemorado
em 12 de março. E, para marcar a data, a
diretoria do SB ofereceu, àqueles que trabalham no Sistema, um lanche comemorativo. Coincidentemente, no mesmo dia a
reitora da UFG, Profª Milca Severino, fez
uma visita às bibliotecas Central e Setorial
do Campus 1. A oportunidade foi aproveitada pela diretoria e pelos funcionários, que
expuseram dúvidas e problemas pelos quais
as bibliotecas têm passado. Bastante receptiva, a reitora solicitou que lhe seja encaminhado um relatório contendo as necessidades do Sistema de Bibliotecas para que
seja feito um estudo das possibilidades de
Site reformulado
Em janeiro foi inaugurado o novo site atendê-las.
do Sistema de Bibliotecas. Totalmente
reformulado, o site traz informações Recurso 2003
O Ministério da Educação destinou um
atualizadas sobre o Sistema e links para os
serviços prestados aos usuários. Alguns montante de R$ 250 mil para a compra de
links, como a pesquisa no acervo, ainda livros neste ano. Porém, não foram liberanão estão disponíveis, dependendo da dos recursos para a renovação das assinaUFGNet colocar o serviço no ar. Mas a turas dos periódicos estrangeiros.
atualização de conteúdo já está sendo feita, e está a cargo do bibliotecário Cezar. Aniversariantes do mês
Parabéns aos aniversariantes de janeiBoca no trombone
ro - Carlos, Bernardino, Thalita (bolsista),
Desde a inauguração do novo site do Antônio Miguel, Maria de Souza, Cida,
SB foi disponibilizado um link para Juvenal e Irene; fevereiro - Sebastião, Cezar,
sugestões e críticas. A idéia é recebê-las Rosa Maria (Sublime), Eloísa, Catarino,
somente pela internet. Então, se o recado Risa, Lídia, Lindolfo, Sérgio, Lélia e Edna;
for direcionado para as bibliotecas da e março - João de Deus, Marisa, Jaime,
UFG, o e-mail é rose@bc.ufg.br. Se a Sylvânia, José Humberto, Maria Regina, Rose,
bronca for com a UFG em geral, o Geny, Lenice e Marizilda.
endereço é ouvidoria@reitoria.ufg.br.
Campus 1 para o ano de 2003 começaram no dia 15 de março e vão até 20
de dezembro. Cada grupo fará 11
plantões, já descontados os sábados que
são feriado ou ponto facultativo e aqueles
que são antecedidos de feriados ou ponto
facultativo. A novidade deste ano é que,
possivelmente a partir de abril, a Sala
Didática de Informática será aberta
também aos sábados, seguindo as
mesmas normas aplicadas durante os dias
da semana.

Reforma no balcão

Reunião do Conselho

O Conselho de bibliotecas decidiu, em
O balcão de empréstimo da Biblioteca reunião no último dia 13, que materiais

Central e da Setorial do Campus 1
deverão passar por uma reforma para
adaptação de sua estrutura às normas da
ergonomia - ciência cujo objetivo é
adaptar o posto de trabalho, os intrumentos, as máquinas, os horários e o
meio ambiente às exigências do homem.

esquecidos no guarda-volumes só serão
entregues aos seus proprietários no final
do expediente da biblioteca. Nos casos de
perda da ficha do escaninho, será cobrada
uma taxa do responsável pela perda a título de ressarcimento para confecção de outra ficha. O Conselho decidiu ainda que a
taxa para a confecção da carteira da biblioteca passará a ser de R$ 2. A multa e a
Mestrado em História
Os materiais bibliográficos que com- confecção da segunda via da carteira de
punham o acervo da Sala de Leitura da Fa- usuário não sofrerão reajuste.
culdade de Ciências Humanas e Filosofia
da UFG - cerca de 7 mil volumes - estão Agradecimento
A Direção do SB agradece a colaborasendo integrados ao acervo da Biblioteca
Central. A incorporação só foi definida de- ção da bibliotecária Eunice, que esteve na
pois que o curso de Mestrado em História coordenação da BSC-1 desde o ano passafoi avaliado pelo MEC. Para que o traba- do e que por motivos de saúde está deixanlho seja feito no prazo necessário, a pró- do o cargo a partir deste mês. Informa que
reitora Eliana Martins viabilizou a vinda, a bibliotecária Lélia assumirá o posto, deipara a BC, do servidor Sebastião Marco xando em seu lugar a jornalista Rose MenAurélio Ferreira Perillo, que é da Ascom, e des, que acumulará a função de Assessora
a contratação de três bibliotecários para de RP e parte das funções da Assistência
da Direção.
prestação de serviços.

