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Implantação do software SophiA em fase final
Desde fevereiro de 2004 o Sistema de Bibiotecas da UFG está trabalhando na implantação do novo
software gerenciador de bibliotecas. Algumas etapas já foram cumpridas, mas restam ajustes para o seu
pleno funcionamento. A seguir um resumo do que já foi feito e do que ainda falta fazer.
1) Migração dos dados  do acervo e
de usuários do sistema  da base do
VTLS para o SophiA
Foi possível aproveitar todos os dados que já existiam na base anterior, o
que permitiu o aproveitamento do código de barras e da carteira de usuários já
utilizados. Também foi feita a integração
da base da UFG com o SophiA para que
as bibliotecas usem o cadastro que a instituição tem com todos os dados dos alunos de graduação e de pós-graduação,
servidores técnico-administrativos e docentes para identificar a comunidade
universitária. Tal integração permite o
acesso imediato às informações sobre os
alunos e servidores da UFG que são usuários da biblioteca, facilitando o bloqueio
do usuário na Instituição como um todo,
caso isto seja necessário. A segunda vantagem é que foi possível eliminar o lixo
que existe na base VTLS, deixando somente os usuários reais da biblioteca.

de obras e de periódicos, o cadastro de
usuários, a emissão de relatórios e de etiquetas, a configuração do sistema e de
perfis de acesso.

2) Diagnóstico e levantamento das
necessidades de equipamentos e de
melhoria de infra-estrutura de rede
para a BC e a BSC-1
O diagnóstico foi realizado no início
de 2004 para auxiliar a Administração
Superior da UFG na compra dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento do novo software. A compra
foi dividida em duas etapas: equipamentos para atender às necessidades imediatas e para atender a longo prazo.

5) Terminais de consulta com acesso via web
Foi concluída a etapa que faltava para
o funcionamento dos terminais de consulta a partir do SophiA. Desde o dia 18 de
junho do ano passado os mesmos estão
permitindo a consulta via web, que é mais
rápida. Foi criado um sistema que impede
que os usuários naveguem em outras páginas da internet. Este recurso foi solicitado
à UFGNet porque o terminal de consulta
local estava muito lento e travava a máquina justamente pela baixa configuração em
relação ao mínimo exigido.

3) Treinamento dos servidores
No período de 26 de fevereiro a 10
de março de 2004 todos os servidores, e
alguns dos bolsistas, da bilbioteca passaram por um treinamento de capacitação
no novo software. O conteúdo do treinamento foi divido nos módulos Gerente, Aquisição, Inventário, Disseminação
seletiva de informações, Terminais de
consulta, Marc e Protocolo Z39. Eles
incluíram assuntos como a catalogação

4) Up-grade de equipamentos
O novo software necessita de máquinas potentes para rodar plenamente. Para
contornar o problema até que novos
equipamentos solicitados sejam adquiridos, a diretora do Sibi solicitou, ao Centro de Manutenção de Equipamentos
(Cemeq), melhorias na configuração dos
computadores que a biblioteca já possui
e o aumento no número de pontos de
rede. Esta medida foi necessária porque
o melhor computador que havia na BC
está na configuração mínima que o
software exige. Outra medida encontrada foi a compra de dois computadores
via Fuinape. O Sibi também recebeu, da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a doação de um computador.

6) Empréstimo domiciliar
Ainda em junho foi iniciado o empréstimo domiciliar utilizando o novo
programa gerenciador de bibliotecas SophiA. Somente foram habilitados neste novo sistema os usuários que existirem no banco de pessoas da UFG e que
tiverem zerado todos os empréstimos e
débitos no antigo sistema. Para tanto tra-

balhamos com os dois programas simultaneamente, usando o VTLS só para consultas.
7) O que ainda falta fazer
Entre os detalhes que ainda faltam
para finalizar a implantação estão:
a) no Setor de Empréstimo faltam alguns ajustes para disponibilizar os serviços de: consulta à situação do usuário,
reserva e renovação via web. Tais serviços dependem de uma senha, a qual será
distribuída, a partir de abril, pelo Setor
de Empréstimo das bibliotecas aos usuários cadastrados e com email. Estamos
aguardando também a entrega do restante dos equipamentos solicitados. São eles:
impressoras de recibo, leitoras de código de barras e 14 computadores com
monitores de 15 polegadas. Falta corrigir, na base de material bibliográfico, os
dados nas tabelas de assunto, autor, áreas de conhecimento, unidades acadêmicas e cursos. Estas tabelas servem para
padronizar a entrada de dados e ligar os
registros que possuem dados em comum
a outros para executar buscas.
b) na Aquisição o treinamento no
módulo de Aquisição, que ainda não foi
concluído, está previsto para os dias 18
e 19 de abril próximo.
c) na Seção de Periódicos falta fazer
todas alterações e correções solicitadas,
inclusive a nova migração da base ARTIP
(base de assunto), cujas correções foram
enviadas para a Prima Informática em
janeiro passado. Em março foi recebido
um novo arquivo que continham 58 erros que não haviam sido corrigidos ainda pela Seção. Tais erros já foram
retificados na base ARTIP, faltando apenas enviar novamente o arquivo da respectiva base para a Prima. Também se
faz necessário um treinamento mais detalhado, voltado para a Seção, pois há certos problemas que os servidores ainda
não conseguem sanar, mesmo com as orientações enviadas por e-mail.

"Uma biblioteca é a melhor imitação possível, por meios humanos, de uma mente divina, onde o universo é visto e compreendido ao mesmo tempo".(Umberto Eco, escritor)
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Novos servidores

Cinco novos servidores foram lotados no
Sistema de Bibliotecas após a homologação
do concurso realizado em 2004. São eles: a
bibliotecária Odete e os técnico-administrativos Karlla, Rafael, Elias e Clarismar . Sejam bem vindos!

Nova lotação

Nossas boas vindas também ao colega
Adair, que estava à disposição da Federal do
Paraná (UFPR) e retornou à UFG. E ao João
Francisco, que veio transferido da Faculdade
de Educação. Ambos estão lotados na Biblioteca Central.

Bolsas da Procom

A Pró-Reitoria de Assuntos da Comu
nidade Universitária autorizou a manutenção
das oito bolsas-estágio que a biblioteca oferecia. Vale ressaltar que estas bolsas são pagas com os recursos advindos das taxas acadêmicas e que as mesmas fazem parte de um
programa de assistência estudantil mantido
pela UFG.

Reformas na BC

Algumas das reformas solicitadas para a
BC foram aprovadas e tiveram início em fevereiro. Entre elas a construção de uma nova
copa e o redimensionamento do balcão do
Setor de Empréstimo. Também já foi autorizada a recuperação das janelas e a colocação
de telas de proteção nos andares Térreo e 1º
andar do prédio. Estamos aguardando para
breve a reforma das Seções de Aquisição e
de Processamento Técnico e também das
Salas Didáticas de Informática.

Equipamentos

Parte dos equipamentos solicitados em
2004 chegaram no início de 2005. São eles:
três aparelhos de ar condicionado, 20 micros,
oito ventiladores de torre, 20 estantes, 3.500
caixas bibliográficas, um portal de segurança, um datashow e 2.375 bibliocantos.

.

EXPEDIENTE
Boletim interno

Reitora: Profª Drª Milca Severino Pereira
Vice-Reitor: Prof. Dr. Lázaro Eurípedes
Xavier
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Profª Drª Eliana Martins Lima
Diretora do Sistema de Bibliotecas: Bibliotecária Valéria Soledade de Almeida
Assessoria de Comunicação e edição:
Jornalista Rose Mendes

Material bibliográfico adquirido
a) Livros adquiridos por compra 1.620 títulos e 3.050 volumes

pós-graduação)
Biblioteca Central - 1.577 usuários
B. Setorial do Campus 1 - 427 usuários

b) Livros adquiridos por doação 6.152 títulos e 7.134 volumes

Programas de extensão
Conhecendo a UFG - 480 participantes
Biblioteca às 12 h - 573 participantes

c) Periódicos adquiridos por compra 3.517 títulos

Recursos Humanos (TA e bibliotecários)
Biblioteca Central - 45 servidores
d) Periódicos adquiridos por permuta e por B. Setorial do Campus 1 - 21 servidores
doação - 85 títulos
Processamento de material
a) Catalogação
Títulos novos - 3.196 títulos
4.678 volumes
Títulos existentes - 2.963 volumes

* incluindo os cinco novos servidores contratados por meio de concurso em 2004.

Infra-estrutura

a) Equipamentos incorporados ao patrimônio
b) Conservação e preservação do acervo - 02 aparelhos de telefone sem fio
- 01 aparelho de telefone com fio
Quantidade de livros reparados - 1.701
- 01 bebedouro
c) Material informacional processado - 125 bibliocantos
- 100 cadeiras fixas em curvin preto
1.410 títulos e 8.358 volumes
- 10 cadeiras giratórias
d) Material informacional processado acu- - 02 carrinhos tipo estante
- 23 computadores
mulado no acervo - 01 CPU
165.284 títulos e 198.732 volumes
- 02 desativadores/ativadores eletrônicos
- 02 duchas higiênicas
e) Preparo mecânico de livros - 02 gravadoras de CD-Rom
6.948 volumes
- 01 guilhotina para encadernação
Serviços aos usuários
- 05 molas para porta do tipo Coimbra
a) Quantidade de dias que as bibliotecas - 01 nobreak
funcionaram
Biblioteca Central - 193 dias
b) Manutenção das instalações
B. Setorial do Campus 1 - 213 dias
b) Freqüência de usuários
Biblioteca Central - 212.485
B. Setorial do Campus 1 - 126.053

Biblioteca Central

- Conserto do bebedouro do Térreo;
- Conservação do jardim de inverno;
- Instalação de mola na porta do auditório;
- Instalação de porta de reforço na sala de
c) Inscrição de usuários
som do auditório;
Biblioteca Central - 2.108
- Limpeza da caixa de gordura;
B. Setorial do Campus 1 - 592
- Limpeza na caixa dágua;
- Manutenção mensal no elevador;
d) Total dos empréstimos de materiais - Manutenção nos aparelhos de ar condiinformacionais
cionado das Salas Didáticas de Informática;
Biblioteca Central - 52.207
- Poda de árvores no estacionamento;
B. Setorial do Campus 1 - 56.693
- Reparo nas portas do banheiro do subsolo
e da Zeladoria;
e) Consulta de materiais
- Revisão e substituição de lâmpadas no
Biblioteca Central - 26.687
prédio;
B. Setorial do Campus 1 - 87.373
- Revisão na pia da cozinha;
- Revisão no sistema de ar condicionado
f) Freqüência às salas de informática
no auditório;
Biblioteca Central - 30.509 usuários
- Revisão na rede elétrica no Térreo;
B. Setorial do Campus 1 - 4.811 usuários - Revisão nas janelas do prédio;
- Revisão nos banheiros;
g) Comutação bibliográfica
- Troca de lâmpadas e instalação de lumiBiblioteca Central - atendeu 100 pedidos nária no auditório.
e fez 297 pedidos às redes Ibict e Bireme
Biblioteca Setorial do Campus 1
B. Setorial do Campus 1 - atendeu 640 pe- - Reforma dos banheiros dos usuários;
didos e fez 656 pedidos às redes Ibict e - Instalação de quatro molas para porta;
- Instalação de uma porta divisória limiBireme
tando o acesso à área do Almoxarifado e
da Copa;
h) Levantamentos bibliográficos
- Troca de 64 lâmpadas (Salas de Leitura,
Biblioteca Central - 14.982
Setor de Empréstimo e Seção de ReferênB. Setorial do Campus 1 - 719
cia, Acervo Geral);
i) Treinamento de usuários (graduação e - Troca de 33 reatores.

