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Guilhotina nova agilizará serviços da Encadernação

A Seção de Preservação e Conservação do
Acervo do SB, a Seção de Encadernação, está aguardando a
compra de uma nova guilhotina
para agilizar os trabalhos lá
realizados. De acordo com seu
coordenador, Carlos José dos
Santos, o equipamento possibilitará
a recuperação de livros que têm lombadas
com altura acima de 5,5 cm.
Diversas obras estão paradas nas
estantes da seção aguardando a chegada
desta guilhotina para serem recuperadas
e recolocadas no acervo. Algumas,
segundo Carlos, estão lá desde que ele
começou a trabalhar na biblioteca, há seis
anos. Entre elas há livros de grande
demanda.
A diretora do SB, Valéria Soledade,
explica que o processo de compra do
equipamento foi aberto em setembro
último mas foi cancelado. Na época
houve apenas uma proposta e, depois que
a compra foi autorizada descobriu-se que
o fornecedor havia errado na cotação do
produto, fato que levou ao cancelamento
do empenho. Como o recurso já havia
sido alocado no orçamento da UFG para
2003, foi iniciado um novo processo.
Qualidade
A guilhotina é um equipamento
utilizado para aparar as bordas dos livros
que estão em processo de recuperação.
Conforme Carlos, a que está sendo usada
atualmente, além de estar apresentando
muitos defeitos, não cabe os livros que
possuem lombadas com medidas acima
de 5,3 cm. "Esta é a altura máxima para
o livro ser encaixado no atual

equipamento mantendo a
qualidade do serviço", diz.
E qualidade é o diferencial do trabalho prestado
pela encadernadora do SB/
UFG, garante Carlos. A
técnica de colagem utilizada
por ele e seus colegas de
seção é que lhes dá
segurança para essa afirmação.
"Dificilmente um livro recuperado por
nós volta por defeito de encadernação.
Volta por desgaste com o uso contínuo".
Além disso, o material de consumo
utilizado no processo também é de alta
qualidade. "A cola que utilizamos, por
exemplo, é de primeira. Ela é plástica,
não resseca e acompanha o movimento
das páginas do livro", explica. "Ao
contrário de algumas encadernadoras,
que utilizam uma cola imprópria que não
dão qualidade ao serviço."
Na Encadernação do SB/UFG são
feitos reparos rápidos, troca de capa e
reencadernação, tudo de forma manual.
O serviço é definido conforme o grau
de estrago do livro e a reencadernação é
a que demanda mais tempo para ser
concluída, pois mexe com toda a
estrutura da obra. "Se o livro tiver sido
mutilado a demora pode ser maior, ou,
às vezes, ele pode nem voltar para a
estante", lembra Carlos.
Segundo ele, a maior carência da
seção continua sendo a de pessoal. Para
atender melhor à demanda das
bibliotecas do Sistema, Carlos diz que o
ideal seria ter, no mínimo, oito
funcionários na seção. Isso possibilitaria
aumentar a quantidade de obras recuperadas, número que atualmente está em

Projeto da BC visa promover a cidadania

No sentido de implementar a diretriz que
está prevista no item "Implantar novas ações
políticas e culturais", da proposta de Gestão do SB/UFG feita pela atual diretoria para
o período 2002-2005, está sendo elaborado
o projeto A Contribuição do Pensamento Político
e Social na Construção da Democracia. À frente
de sua elaboração está o colega da BC José
Nerivaldo Pimenta da Silva, sociólogo com
mestrado em filosofia política pela UFG.
Inicialmente, a diretriz proposta previa
a realização de palestras e debates sobre o
pensamento sócio-político-econômico dos
principais pensadores da História para contribuir na formação da comunidade discente e promover a leitura reflexiva. Mas, ao
iniciar a elaboração do projeto, a equipe che-

gou à conclusão de que o mesmo teria maior abrangência social, e cumpriria mais adequadamente seus objetivos, se adquirisse a
natureza de extensão universitária. Logo, o
que era uma diretriz interna, será apresentado para a UFG como um projeto de extensão. Para tanto, o grupo está aberto a sugestões e a outros colaboradores que se interessarem.
O objetivo do projeto é oferecer, à comunidade universitária, a oportunidade de
acesso e reflexão a respeito do pensamento
social, no sentido de contrubuir com a formação crítica dos cidadãos. Deseja também
alcançar a promoção da cidadania por meio
da formação de uma consciência social crítica, autônoma, participativa e politizada.

torno de 2.500 livros/ano.
Quanto aos equipamentos, Carlos
diz que faz falta uma prensa de encaixe
e uma hot stamping, uma furadeira e um
grampeador para encadernação. O
grampeador, explica ele, é indicado para
a recuperação de livros finos e propiciaria
economia de tempo e de material por
evitar o uso da cola.

SB está revisando a
segurança dos acervos

O SB/UFG está estudando propostas
de melhorias na segurança dos acervos das
bibliotecas Central e Setoriais do Campus
I e do Cepae. A convite da direção do SB
uma equipe da ID Systems esteve nas
bibliotecas para avaliar os procedimentos
atuais e apresentar suas propostas.
A empresa sugere que o acervo Geral
seja concentrado no Térreo; que as janelas
que circundam os acervos sejam gradeadas;
e que se faça um controle da saída do material do acervo de modo que o que for
consultado circule somente em áreas restritas e gradeadas ou mediante empréstimo
domiciliar. Que o acervo de Periódicos seja
transferido para o 1º andar para facilitar o
acesso dos usuários e que os serviços-meio
sejam concentrados no 2º andar, funcionando direção, Processo Técnico, Aquisição e Intercâmbio.
Tais mudanças devem ser acompanhadas da instalação de um sistema de monitoramento com câmeras digitais nos
quatro pisos da BC. Elas vão propiciar o
controle e uma maior visibilidade das
zonas mortas. A central gravará o
material e disseminará, em tempo real,
através do site da UFG, o que acontece
nas bibliotecas.
Para possibilitar maior controle e rápida
ação em caso de ocorrências, equipar os
agentes de segurança com walkie-talkies para
que comuniquem entre si e programar a
ronda externa através de pontos eletrônicos.
Na BSC-1 as ações englobam a instalação do sistema de segurança eletromagnético no acervo, portal eletrônico e
câmeras digitais. A BSCepae também
receberia um sistema de câmeras, mas o
sistema de segurança do acervo seria por
rádio-freqüência, por ser o mais indicado
para o contexto daquela biblioteca.
A direção solicita à equipe do SB que
faça uma análise destas propostas e dê sua
opinião, modificando ou ampliando as
sugestões, para que todos contribuam na
elaboração do documento a ser enviado à
PRPPG.

Links interessantes:
Revista de Ciência da Informação
www.ibict.br/cionline/
Portal de Referência em Arquivologia,
Biblioteconomia e Ciência da Informação
www.ndc.uff.br/sir/PORTAL.htm
Biblioteconomia, Documentação, Informação, Bibliotecas Jurídicas e Serviços
www.homeshopping.com.br/~dreyfuss
Gestão da Informação
www2.ufp.pt/staf/lmbg/formacao/
msc_aveiro910.PDF
Org. de Sistemas Inform. e Documentação
www.redata.com.br/index.html
Gerência de Organização da Informação
www.spi.embrapa.br/GOI/goi.htm
Sistema de Informação Doc. para Museus
www.ilea.ufrgs.br/ppgcom/tesesbr97-99/
ceravolo-usp98.htm
Informações de caráter tecnológico para
tomada de decisão
www.sebrae-sc.com.br/sebraetib/conceitos/infotecno/esqcert.html
Posição do Arquiteto da Informação
www.ced.ufsc.br/~ursula/papers/
arquinfo.html
Armazenamento e Org. da Informação
www.unb.br/fac/ncint/site/parte32.htm
Recuperação de Informação
www.comp.ufla.br/~olinda/download/
RecInf/Aula1.pdf
Fontes de Informação em Ciência e
Tecnologia
www.nib.unicamp.br/cursos/fontes-ct/
programa.htm
Facilitando a Org. e o Acesso à Inform.
www.chaves.com.br/TEXTSELF/
COMPUT/infmgt.htm
Acervo de Biblioteca Hoje
www.projetovida.com.br/acontece/
biblioteca.htm
Ex. de Nostalgia em Busca da História
www.portocidade.stcecilia.br/palavra.htm
Pesquisadores e Divulgação da Pesquisa
www.usp.br/agen/destqs/pags/
bol1000_08.htm
Informação, Pesquisa e Conhecimento
www.ceveh.com.br/biblioteca/artigos/ejp-a-informatica.htm
Caminho das Praias: pesquisa e conhecimento científico
www.facom.ufba.br/com112/praias/
projetotamar.htm
A forma de produção de informações
através da união entre termos
www.nmead.ufrgs.br/nmead/hiper/
hist.htm
Em direção à uma nova textualidade
www.unb.br/fac/ncint/site/parte42.htm

Cumprimentos da Reitora

No dia 23 de setembro recebemos um memorando da Reitora da UFG acusando
recebimento do Informe SB de agosto-setembro/2003 contendo também o texto:
"Referindo-nos à manchete do informativo, cumprimentamos toda a equipe do Sistema de Bibliotecas da UFG pela realização de mutirão, utilizando o período da
greve. Atenciosamente, Profª Milca Severino Pereira, Reitora - UFG"
Reformas no SB

A direção do SB solicitou ao Cegef a reforma do telhado da BSC-1. Após uma análise
técnica, o Cegef achou por bem realizar somente a reforma do forro daquela biblioteca.
Tal reforma deve ser iniciada em novembro e
as atividades na BSC-1 continuarão normais.
Na BC o auditório também passará por uma
reforma que inclui a troca do carpete por um
piso que mantém a acústica do local, pintura e
reforma das cadeiras.

Curso de Excell

De 29/9 a 29/10 os colegas Ana,
Eliaine, Eloísa, Elenir, Eunice, Luciana,
Edson, Maria, Jacira, Lídia, Irene, Jacó,
Marizete e Leonora participaram do curso
de Excell oferecido pelo DDRH/UFG. O
software auxiliará no desenvolvimento das
atividades na biblioteca, principalmente na
montagem de relatórios estatísticos.

Portal Capes e Sophia

A coordenadora-substituta de Acesso
à Informação Científica e Tecnológica da
Capes, Elaine Pereira de Souza, esteve na
BC de 6 a 8 de outubro coordenando um
treinamento de atualização para uso e
capacitação de usuários para o Portal da
Capes. Também vieram representantes das
editoras Elsevier e Dot.lib. No dia 21/10
foi a vez da representante do Sophia,
Camila, fazer uma demonstração deste
software gerenciador de bibliotecas.

outubro em regime experimental. Ele é
técnico em radiologia e estava lotado no
Hospital Veterinário. Ao lado do Carlos e
do Sérgio, Domingos tem contribuído na
preservação dos acervos do SB e se diz
satisfeito com o trabalho que vem fazendo.

Livro: bem de consumo

O plenário do Senado aprovou, em 17/
09/03, por 61 votos a favor e um contra,
projeto de lei complementar pelo qual o material bibliográfico, no âmbito da administração pública, passa a ser considerado bem
de consumo. A medida facilita a aquisição
desse material e sua destinação doação após
o fim de sua vida útil. A legislação em vigor
impede que se promovam descartes de livros por doação e dificulta o processo de
aquisição. Também foi aprovada uma emenda que muda a expressão livros e meios de
registro e reprodução magnéticos para
material bibliográfico registrado em papel
ou em meio eletrônico, incluindo mapas e
periódicos. O projeto aprovado impede a
doação das obras raras ou valiosas, segundo critérios da ABNT e da Biblioteca Nacional.

Site do Sint-UFG

O Sindicato dos Funcionários da UFG
agora está também na internet. Visite o
site www.sintufg.org.br.

Compra do software para o SB

O processo de compra do software
gerenciador está seguindo os trâmites
Depois de ficar por mais de um mês no dentro da UFG e a expectativa é de que
hall da Biblioteca Central, a exposição F.H. ele seja adquirido ainda este ano.
por Chico Caruso  Balanço Final pôde ser vista nas Faculdades Alfa durante a comemoração da Semana Nacional do Livro, de 23
a 29/10. A exposição é composta por 50
postais tamanho grande com charges de
Chico Caruso que satirizam os dois mandaEXPEDIENTE
tos do ex-presidente FHC. O material foi
Boletim interno
recebido pelo SB/UFG como doação e faz
parte da primeira edição especial d'A Revis.
Reitora:
Profª Drª Milca Severino
ta, publicada pela editora Takano. RicamenPereira
te ilustrada com fotos retratando várias siVice-Reitor: Prof. Ms. Lázaro
tuações do ex-presidente, a revista traz texEurípedes Xavier
Pró-Reitor de Pesquisa e Póstos acerca de seus dois mandatos. Os posGraduação: Profª Drª Eliana Martins
tais são um complemento desta primeira
Lima
edição especial da publicação.
Diretora do Sistema de Bibliotecas: Bibliotecária Valéria Soledade de
Seja bem vindo!
Almeida
Nossas boas vindas ao colega Domingos
Assessoria de Relações Públicas
do Nascimento da Silva, que iniciou suas
e edição: Jornalista Rose Mendes
atividades na Encadernação no começo de

FHC por Chico Caruso

