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6. BIBLIOTECA

6.1 Sistema de Bibliotecas- SBU/UESB

O Sistema de Bibliotecas da UESB – SBU/UESB, composto pelas bibliotecas dos 

Campi de Vitória da Conquista (Biblioteca Prof. Antonio de Moura Pereira), Jequié 

(Biblioteca Jorge Amado) e Itapetinga (Biblioteca Regina Célia Ferreira Silva), apresenta 

nesse breve relatório um pouco da sua história e o objetivo de sua existência.

Desde seu início em 1999, o SBU/UESB tem se fortalecido objetivando sempre 

contribuir com a formação de nossos usuários.

Em 2000 as Bibliotecas foram informatizadas pelo sistema de gerenciamento de 

bibliotecas o ARCHESLIB, e em fevereiro de 2008 houve a troca do sistema de 

gerenciamento, onde os dados foram migrados para o Sistema Pergamum.  Esse novo 

sistema desenvolvido pela equipe de Bibliotecários e Analistas de Sistemas da PUC-PR 

permitiu-nos infinitas possibilidades de acessar dados, imprimir relatórios, buscar 

informações e estar conectado com as diversas bibliotecas universitárias do país que 

utilizam o mesmo.

As Bibliotecas possuem um acervo geral formado por material bibliográfico 

(livros, periódicos, folhetos, relatórios, catálogos, publicações oficiais e trabalhos 
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científicos da instituição) e material audiovisual (fitas VHS, CDs, DVDs e mapas).

Esse patrimônio público tem a sua segurança feita com a presença de câmeras de 

circuito interno e portão magnetizado antifurto. Para organização do nosso acervo, que 

é de livre acesso ao público, usamos a Classificação Decimal de Dewey e a tabela PHA.

Contamos com 81 (oitenta e um) colaboradores entre bibliotecários, estagiários, 

prestadores e REDAS trabalhando na busca de atender com excelência o nosso público 

alvo – o corpo docente, discente, técnico e administrativo da UESB. O acúmulo de 

atividades técnicas, muitas vezes exaustivas, característica da profissão do 

bibliotecário, às vezes nos impede de estar mais próximos de nossos usuários, mas 

estamos atentos a essa necessidade e procuramos sempre, na medida do possível, a 

melhoria dos serviços de informação prestados a essa comunidade, o que refletirá 

certamente na qualidade do ensino e de pesquisas desenvolvidas na mesma.

6.2 Atualização e Desenvolvimento do Acervo em 2009

A atualização e expansão do acervo compreendem todo o processo de formação 

e desenvolvimento do acervo bibliográfico do SBU/UESB, para dar suporte às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.

As bibliotecas adquirem material bibliográfico mediante solicitação dos 

docentes. Isso acontece da seguinte maneira: o formulário para aquisição de acervo é 

enviado para o departamento correspondente, anualmente em novembro, para ser 

preenchido com as sugestões de compra de livros, CD-ROM, DVD, periódicos entre 

outras publicações e posteriormente devolvido à Biblioteca, em um determinado prazo, 

para que sejam feitas as cotações de preços e posterior encaminhamento ao setor de 

compras, GAD em Vitória da Conquista.

É importante também salientar que os professores devem visitar a Biblioteca a 

fim de conhecerem o acervo em sua área / disciplina, ali existente, objetivando propor 

os melhores itens para as sugestões de compra.

Só no ano de 2009 já foram adquiridos 2.177 títulos e 6.603 exemplares de 

livros.

TABELA 52. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS EXEMPLARES DE LIVROS

UESB

107

Dados de Aquisição 2009* Títulos Exemplares 

Livros 2.177 6.603 

Monografias 232 246 

Periódicos 691 2.260 

  *Dados obtidos pelo sistema PERGAMUM em 29/10/09.
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GRÁFICO 21. DADOS DE AQUISIÇÃO 2009

 TABELA 53. DADOS DO ACERVO GERAL POR CAMPUS
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Dados de Aquisição 2009
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71%

Livros Monografias Periódicos

Fonte: Biblioteca

Informação 
Vitória da 

Conquista 
Jequié Itapetinga 

Acervo acumulado 

Livros 

Periódicos 

 

80.047 

13.516 

 

24.441  

10.083 

 

24.391 

11.102 

Títulos acumulados 

Livros 

Periódicos 

 

 

30.288 

1.670 

 

10.373 

1.358 

 

11.296 

885 

Tese 

Dissertação,  

TCC 

 

1.310 

 

1.544 

 

786 

CD_ROM 498 355 342 

Fita VHS 2.254 190 418 

DVD 250 - 29 

Mapa 192 23 31 

  *Dados obtidos pelo sistema PERGAMUM em 29/10/09.
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TABELA 54. LEITORES INSCRITOS E ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2009

6.3 Atividades Desenvolvidas em 2009

6.3.1 Participação em Eventos/Capacitação

- Mini-Curso “BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES – BDTD”, 

realizado em Vitória da Conquista, de 25 a 26 de março de 2009.

Participantes: Elinei S. Luz, Maria Lúcia Luna, Cristiane Cardoso Sousa, 

Ambrozina Francisca (biblioteca de Vitória da Conquista); Rogério De Paula, 

Cláudia Aparecida, Adalice Gustavo (biblioteca de Itapetinga); Jandira Rangel, 

Elza, Ricardo Lopes (Biblioteca de Jequié).

- Seminário “A BIBLIOTECA DIGITAL E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: EM 

BUSCA DE UM NOVO PARADIGMA PARA O BRASIL”, realizado em Salvador, no 

dia 13 de maio de 2009.

Participante: Elinei Santana da Luz (biblioteca de Vitória da Conquista)

- CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação

Ensino, Currículo e Pesquisa em Informação: Reflexões, novos temas e propostas 

prospectivas, realizado em Salvador, de 07 a 10 de junho de 2009.

Participantes: Rogério Paula de Pinto (biblioteca de Itapetinga) 

                        Cláudia Aparecida de Souza (biblioteca de Itapetinga)

- Treinamento sobre o portal WEB OF KNOWLEDGE, a base de dados WEB OF 

SCIENCE e o gerenciador de referências bibliográficas ENDNOTEWEB, realizado 

em Vitória da Conquista em 08 de outubro de 2009.

Participantes: Adalice Gustavo (biblioteca de Itapetinga);

 Jandira Rangel (biblioteca de Jequié);
 Cristiane Cardoso e Elinei Santana (biblioteca de Vitória da 
Conquista).

6.3.2 Participações em Reuniões 

- REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E DELIBERATIVAS JUNTOS AOS ÓRGÃOS 

(PROGRAD, PRARH, GAD, PREFEITURA DE CAMPUS);
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Descrição 
Vitória da 

Conquista 
Jequié Itapetinga 

¹ Leitores inscritos 13.322 4.310 1.846 

²Visitantes - 31.260 - 

Empréstimos 60.287 44.795 14.695 

 ¹ Total geral de inscritos por Campus

² Problemas no portal impediram a contagem de visitantes em Vitória da Conquista.
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- REUNIÃO DA COMISSÃO DE BIBLIOTECAS:

Maio de 2009 realizada em Jequié-Ba
Outubro de 2009 realizada em Itapetinga, BA

6.3.3 Serviços Oferecidos à Comunidade Uesbiana pelas Bibliotecas que 
Integram o Sistema

- Acesso ao Pergamum – Sistema Web das Bibliotecas da Rede UESB - sistema 

automatizado desenvolvido por equipe de Bibliotecários e Analistas de 

Sistemas da PUC-PR. Disponível para acesso nas Bibliotecas da Rede UESB e 

também, via Web através do site . Ao clicar no Link do Sistema de 

Bibliotecas, o usuário pode consultar o acervo por autor / título / assunto / 

termo livre, fazer reservas e renovações;

 -  Aquisição e Tratamento da informação;

- Empréstimo Domiciliar;

- Empréstimo entre bibliotecas do sistema;

- Levantamento e pesquisa bibliográfica;

- Atendimento ininterrupto das 7h às 21h: 45min;

- Orientação para trabalhos técnicos e acadêmicos e elaboração de fichas 

catalográficas dos trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e 

publicações da UESB;

- Acesso à pesquisa na Internet;

- Acesso e orientação ao uso do Sistema PERGAMUM; 

- DSI (Disseminação seletiva da informação) DSI (Disseminação seletiva da 

informação) - através dos e-mails dos usuários cadastrados no Sistema 

PERGAMUM, são divulgados os dados estatísticos, referentes à circulação de 

documentos, usuários em atraso, cadastro de usuário vencido, relação de 

novas aquisições (doação / permuta / compra), entre outros serviços de 

informação e alerta;

- Reprografia (serviço terceirizado);

- Treinamento do usuário com visitas orientadas;

- Serviço de comutação bibliográfica (COMUT);

- Orientação ao uso do Portal de Periódicos da Capes;

- Atendimento e Orientação aos portadores de necessidades especiais quanto 

ao uso de materiais especiais para sua formação (educação inclusiva).

- Inclusão dos trabalhos científicos da universidade (teses e dissertações) na 

Biblioteca  Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT;

- Intercâmbio de publicações periódicas com outras bibliotecas.

- Inventário do Acervo da Biblioteca – realização bianual do inventário físico 

de: livros, periódicos, fitas de vídeo, CD-ROM, teses e materiais de 

referência. 

www.uesb.br
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6.3.4 Resultados Alcançados pelas Bibliotecas do SBU/UESB

6.3.4.1 Resultados alcançados pela Biblioteca prof. Antonio de Moura 
Pereira (Vitória da Conquista, BA)

- Processamento técnico de todos os materiais adquiridos até o momento;

- Unificação de parte acervo no Sistema Pergamum para maior visibilidade 

nas buscas feitas pelos usuários;

- Remanejamento e retirada dos livros estragados e ou defasados dos acervos 

de consulta, trabalhos científicos, ABP, periódicos e parte do acervo de 

empréstimo (cerca de 70% do total do acervo bibliográfico já organizado e 

limpo);

- Sinalização das estantes que compõem o acervo bibliográfico (50% do total);

- Instalação de novas câmeras de vigilância, com monitoramento na própria 

universidade;

- Instalação de novo guarda-volumes;

- Implantação do Núcleo de Inclusão da Biblioteca;

- Criação do Pronto-socorro do livro, local destinado a recuperação de livros 
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deteriorados;

- Criação do espaço de Artes, Literatura e Iconografia;

- Aquisição de novo portal de segurança (a ser instalado);

- Aquisição de sinalização para os ambientes da biblioteca (a ser instalada);

- Confecção do projeto de preservação e recuperação do acervo bibliográfico 

para o sistema de bibliotecas (a ser apresentado aos órgãos competentes);

- Criação da função do bibliotecário e assistente de referência (atendimento 

ao público);
- Criação da estratégia de arrumação do livro na estante denominada 

“Apadrinhamento de Estantes” onde cada funcionário da biblioteca, 
independente da sua função, se responsabiliza em deixar “cada livro em seu 
devido lugar”.

6.3.4.2 Resultados alcançados pela Biblioteca Jorge Amado (Jequié, BA)

- Unificação de parte do acervo no Sistema Pergamum para maior visibilidade 

nas buscas feitas pelos usuários;

- Processamento técnico de todos os materiais adquiridos até o momento;

- Recepção aos calouros na Biblioteca: Palestra no salão, sobre os e serviços que 

são oferecidos pela a BJA;

- Visita guiada pelas dependências da Biblioteca, visando dar aos alunos, o 

conhecimento do acervo e das atividades oferecidas de cada setor da BJA;

- Treinamento dos calouros no Sistema automatizado Pergamum, visando 

propiciar a autonomia e integração Aluno / Biblioteca; 

- Disseminação seletiva da informação – DSI: através dos murais, estatísticos 

mensais, referentes à circulação de documentos, usuários, cadastro do acervo, 

relação de novas aquisições (doação / permuta / compra); 

- Intercâmbio entre Bibliotecas e órgãos governamentais e não-governamentais.
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6.3.4.3 Resultados alcançados pela Biblioteca Regina Célia Ferreira Silva 

(Itapetinga, BA)

- Sistema da Qualidade Total – SQT-BIRCEFS - Manutenção permanente do 

sistema implantado em 2004, através da gestão dos seguintes instrumentos: 

Implantação do 6S; “Manual de Instruções das Atividades”; a criação e o 

treinamento dos Auditores Internos da Qualidade, procedimento que busca a 

excelência nas ações técnicas e administrativas através da máxima: “Quem 

conhece o que faz, faz bem feito”; Reciclagem de materiais; Marketing para 

Bibliotecas; Dinâmicas de grupo, treinamentos, entre outras atividades;

- Aula inaugural para os calouros - Essa atividade é realizada em três módulos: 

recepção dos calouros na biblioteca, palestra no salão sobre os produtos e 

serviços da biblioteca, “BibTur” que é uma  visita guiada pelas dependências da 

Biblioteca visando dar aos alunos, o conhecimento do acervo e das atividades 

de cada Setor da BIRCEFS;

- Treinamento dos calouros no Sistema automatizado Pergamum visando 

propiciar a autonomia e integração Aluno / Acervo / Sistema / Biblioteca;

- Calendário de Eventos Culturais da Biblioteca - acontece mensalmente no Hall 

de Exposições da Biblioteca, desde março de 2008. Convidamos a comunidade 

interna e externa a apresentar seus projetos e ações culturais nas diversas 

áreas artísticas (dança, capoeira, música, teatro, artesanato, literatura, etc.);

- Inclusão dos trabalhos científicos da Universidade (teses e dissertações) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT;

- Orientação para Elaboração de Trabalhos Técnicos e Acadêmicos - serviço 

agendado com o diretor da biblioteca que viabiliza o atendimento 

especializado (individual ou em grupo) para os alunos da UESB e comunidade 

externa;

- Curso de Metodologia do Trabalho Técnico e Acadêmico – Esse curso é 

oferecido desde 2005, certificado pela Biblioteca de Itapetinga com o apoio da 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX;

- Campanha de conservação e preservação do acervo - Realizada para calouros 

na Aula Inaugural que a partir deste semestre passa a ser realizada no 

Auditório e completada nas dependências da Biblioteca e para os demais 

usuários internos e externos, através de palestras semestrais nas salas de aula 

e para as escolas da comunidade através do BibTur;

- Manutenção do Banco de Dados “Parceiros da Biblioteca” - Banco de Dados 

onde são cadastrados todos os parceiros reais e potenciais (Editoras, Editores, 

Bibliotecas das IES, Setor de Publicações das Faculdades e Universidades, 

Organizações Governamentais, ONGs, Empresas privadas entre outros). 
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Serviço realizado através de contatos permanentes com estas instituições, 

objetivando a aquisição de materiais bibliográficos e multimeios via doação 

e/ou permuta a custo zero para a instituição;

- Jornal Bimestral da BIRCEFS E ASCULTE – Publicado bimestralmente, este jornal 

divulga os serviços e produtos da Biblioteca e da Assessoria de Cultura e 

Extensão, entre outras informações da comunidade interna e externa, 

divulgado no formato impresso e eletrônico, via e-mail dos usuários da 

Biblioteca, e-mail: ;

- Ampliação Permanente da Hemeroteca – Clippings (recortes) acondicionados 

em pastas suspensas, em arquivos de aço, com artigos organizados 

alfabeticamente por assunto A / Z, retirados das revistas técnicas e de 

conhecimento geral, informativos, jornais, textos da Internet, entre outros 

materiais bibliográficos;

- Apoio técnico para a realização dos Encontros Regionais do PROLER, CONPEX 

entre outros eventos.

6.4 Metas para 2010

6.4.1 Biblioteca Prof. Antonio de Moura Pereira (Vitória da Conquista, BA)

- Ampliação do espaço físico da biblioteca para adaptar a quantidade de novos 

cursos e usuários e se adequar as condições dos usuários cadeirantes (pessoas 

com deficiência locomotora);

- Inclusão de rampas e/ou elevador para acesso das pessoas com necessidades 

especiais;

- Pintura geral de todo o prédio da biblioteca;

- Utilização de material específico não ácido para etiquetagem de todo material 

novo adquirido, visando a sua preservação;

- Campanha (intensiva e educativa) para preservação do acervo da biblioteca;

- Recuperação de cerca de 2.000 livros em condições ruins para uso e 

higienização de todo o acervo bibliográfico da biblioteca;

- Capacitação do bibliotecário de referência e de seus auxiliares para 

atendimento ao público ministrando orientações quanto ao uso da biblioteca e 

serviços por ela oferecidos;

- Implementação da estratégia de arrumação de livros denominada 

“Apadrinhamento de Estantes”

- Continuação da inclusão de todos os trabalhos científicos (teses e dissertações) 

de Vitória da Conquista no BDTD/IBICT;

- Transformação do material VHS para DVD e tratamento técnico dos mesmos;

- Término da sinalização de todas as estantes da biblioteca;

encaminhar@uesb.edu.br
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- Implantação de serviços de propaganda na biblioteca (marketing);

- Organização do serviço de visitas orientadas à biblioteca;
- Contratação de pelo menos mais 02 (dois) profissionais bibliotecários.

6.4.2 Biblioteca Jorge Amado (Jequié, BA)

- Aquisição de mobiliário para biblioteca: 100 estantes de aço dupla-fase com 6 

(seis) prateleiras, modelo DFPB-10, para o acervo de livros, 06 arquivos de aço 

com 4 gavetas para o Setor de Hemeroteca, 05 cadeiras giratórias com braço, 

06  mesas para computadores, 03 mesas para impressora, 50  cadeiras cor 

padrão (verde) para o salão de leitura,15 mesas 1.0 x 1.10 cor cinza, 15  

computadores;

- Aquisição de câmeras de circuito interno;

- Pintura do prédio da biblioteca;

- Aquisição de computadores.

6.4.3 Biblioteca Regina Célia Ferreira Silva (Itapetinga, BA) 

- Manutenção e ou implementação das atividades desenvolvidas até então;

- Indexação dos Artigos de Periódicos do Acervo - Manutenção do Projeto de 

Automação dos Artigos de Periódicos do acervo da BIRCEFS, de fundamental 

importância para a otimização das pesquisas acadêmicas ampliando as fontes 

de consulta deste importante veículo de atualização dos assuntos de interesse 

dos usuários;

- Aquisição de câmeras de circuito interno para segurança da biblioteca.

Tivemos alguns imprevistos, como a falta de funcionamento do portal de 

segurança da biblioteca de Vitória da Conquista, que tem nos causado e aos nossos 

usuários, muitos transtornos enquanto aguardamos a reposição do mesmo. 

Já começamos a receber os livros de aquisição 2009 e prevemos que até janeiro 

2010 estejam todos preparados e disponibilizados para os usuários.
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