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9. BIBLIOTECA

Desde seu iníc io,  em 

dezembro de 1999, o Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, composto 

pelas bibliotecas dos Campi de 

Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga, vem se modernizando 

com o objetivo principal de atender 

com excelência a sua maior clientela:  

a comunidade Uesbiana.

É papel das bibliotecas integrantes do sistema dar suporte informacional às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como propiciar aos seus usuários 

ambiente atrativo e condizente com a prática da leitura.

Atento em se inserir no contexto das transformações informacionais, o 

SBU/UESB, além de atualizar o seu acervo bibliográfico e treinar seu pessoal para atender 

a essa demanda informacional, tem se preocupado em atualizar o seu acervo tecnológico, 

apresentando projetos para mudança do sistema computacional, o ArchesLib, por outro 

mais abrangente, o sistema Pergamum, sistema que vem atendendo bem aos usuários na 

maioria da bibliotecas brasileiras.

As Bibliotecas possuem um acervo geral formado por material convencional 

(livros, periódicos, folhetos e teses); material não convencional (relatórios, catálogos, 

publicações oficiais) e que tem a sua segurança  intensificada com a presença do portão 

magnetizado antifurtos.

Assim como a aquisição de livros, a coleção de periódicos é formada conforme a 

disponibilidade financeira, a partir da escolha dos títulos mais relevantes em todas as 

áreas do conhecimento humano, indicados pelos Departamentos e Colegiados, elevando 

qualitativamente o acervo no que diz respeito ao desenvolvimento do Estudo, da Pesquisa 

e da Extensão. 

Em 2000, a Biblioteca foi totalmente informatizada e hoje registramos 120.052 

exemplares e 50.253 títulos de livros, e várias assinaturas nas áreas do conhecimento 

humano, com 32.221 exemplares e 4.942 títulos de periódicos, conforme tabela abaixo:
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Quadro 50. Dados do acervo por 

campus

Assim, todo o acervo é organizado e as estantes sinalizadas com as devidas 

classificações, facilitando a busca da informação.

Durante o ano de 2007, contamos com um número significativo de movimentação 

dos empréstimos e visitantes nas três bibliotecas do sistema, conforme registro:

Quadro 51. Leitores e atendimentos realizados em 2007

Biblioteca

Informação Vitória da Conquista Jequié Itapetinga 

Acervo acumulado 

Livros 

Periódicos 

 

66.277 

10.426 

 

32.123 

14.959 

 

21.652 

6.836 

Títulos acumulados 

Livros 

Periódicos 

 

28. 682 

1.122 

 

13.244 

  3.276 

 

8.327 

544 

Teses, dissertações, monografias 1.241 1.597 882 

Cd_room 492 252 242 

Fitas de vídeos 2.238 202 413 

DVD 154 01 14 

Mapas 192 71 25 

 

Descrição Vitória da Conquista Jequié Itapetinga 

Leitores inscritos 9.648 4.048 1.505 

Visitantes 67.363 20.145 50.334 

Empréstimos 39.865 30.192 10.889 
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9.1 Serviços oferecidos pelas Bibliotecas:

- Empréstimo Domiciliar;

- Empréstimo entre Bibliotecas;

- Levantamento bibliográfico;

- Restauração do acervo;

- Orientação e elaboração de fichas catalográfica dos trabalhos de conclusão de curso e 

publicações da UESB;

- Acesso à Internet;

- Acesso ao Sistema ArchesLib; 

- Divulgação de novas aquisições incorporadas ao acervo;

- Reprografia;

- Restauração do acervo;

- Visitas orientadas;

- Serviço de comutação bibliográfica (Comut).

9.2 Atividades desenvolvidas em 2007 pelas Bibliotecas integrantes do Sistema:

Em Vitória da Conquista:

- Elaboração de um projeto de reestruturação física e organizacional da biblioteca. 

Processo em trâmite pelos órgãos competentes da Universidade;

- Visitas técnicas às bibliotecas da Universidades estaduais de Feira de Santana (UEFS) e 

Ilhéus/Itabuna (UESC) com o objetivo de conhecer o sistema gerencial e operacional da 

mesmas; 

- Sinalização das estantes visando facilitar o acesso ao acervo. Já estão prontos os acervos 

de consulta, ABP, Periódicos e trabalhos científicos;

- Inventário do acervo bibliográfico;

- Aquisição, registro, magnetização, catalogação e classificação dos livros, periódicos e 

multimeios; 

- Reativação do serviço de comutação bibliográfica (COMUT);

- Treinamento e implantação do serviço de orientação ao uso do portal de periódicos 

CAPES;

- Elaboração de fichas catalográfica, para graduandos, pós-graduandos, mestrandos e 

doutorandos da Universidade;

- Visitas orientadas pelos usuários internos e externos;

- Atendimentos aos portadores de necessidades especiais;

- Visitas técnicas às bibliotecas de Itapetinga e Jequié;

- Participação no programa de treinamento no uso do Portal de Periódicos CAPES, em 

Brasília, outubro de 2007;

Biblioteca
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- Participação na exposição em comemoração ao Dia Nacional do Livro – Vitória da 

Conquista, outubro de 2007, em parceria com a Biblioteca Municipal e livrarias da cidade;

- Participação no VII CINFORM (Informação, Humanismo e desenvolvimento científico e 

tecnológico) na UFBA, Salvador – Ba – Junho 2007;

- Participação no treinamento para uso do serviço de Comutação bibliográfica COMUT, em 

Feira de Santana (UEFS) – Junho 2007;

- Participação do curso de conservação e restauração de documentos históricos /UNEB em 

novembro 2007.

Em Jequié:

- Reestruturação do Layout da Biblioteca, objetivando a maior segurança do seu acervo e 

criação de novos setores e serviços;

- Manutenção do Setor de Conservação e Restauração do Acervo Bibliográfico;

- Organização do acervo e sinalização das estantes;

- Recepção aos calouros na Biblioteca, Palestra no salão sobre os produtos 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 oferecida de cada Setor da BJA; 

- Treinamento dos calouros no Sistema automatizado Arches Lib, visando propiciar a 

autonomia e integração Aluno / Biblioteca;            

- Realização do inventário dos acervos: livros, periódicos, fitas de vídeo, Cd-rom, teses e 

materiais de referência;

- Disseminação seletiva da informação – DSI: através dos murais, boletins Rede UESB e 

Intranet / Internet e feita a divulgação dos dados estatísticos mensais, referentes à 

circulação de documentos, usuários, cadastro do acervo, relação de novas aquisições 

(doação / permuta / compra); 

- Boletim Mensal da Biblioteca na Internet – Rede UESB e nos Murais do Campus, 

onde são elencadas as novas aquisições, dados estatísticos e outras notícias;

- Elaboração de fichas catalográficas de trabalhos de monografias, dissertações e 

teses para da UESB;  

- COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica;

- Objetivado melhor atender as necessidades dos os usuários da BJA procuramos 

participar de alguns cursos e seminários:

- Participação do VII CINFORME em Salvador junho 2007;

- Curso de treinamento e aperfeiçoamento do Programa de Comutação Bibliográfica – 

COMUT, oferecido pela UEFS em junho de 2007;

- Curso de Restauração de Documentos no período de 4 a 9  de 2009 oferecido pela 

UNEB Campus de Salvador.

Biblioteca
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Em Itapetinga:

- Otimização do Sistema da Qualidade Total – SQT-BSIT, através da implantação dos 

seguintes instrumentos: Implantação do 5S; criação do “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; entre outras atividades;

- Reestruturação do Layout da Biblioteca, objetivando a otimização do espaço físico e 

criação de novos Setores e Serviços;

- Manutenção do Setor de Conservação e Restauração do Acervo Bibliográfico, 

localizado estrategicamente ao lado do Balcão de Atendimento, pois assim sendo, o 

Usuário observa que a Biblioteca está empenhada em disponibilizar materiais em boas 

condições de utilização, “uma Ação Educativa para o Usuário”;

- Manutenção do Setor de Hemeroteca em arquivos de aço com artigos organizados 

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

geral, informativos, jornais, textos da Internet, entre outros materiais bibliográficos. Pois 

aqui, adotamos o lema: “Na natureza nada se perde, tudo se transforma”;

- Aula inaugural para os calouros e treinamento dos usuários, apresentando e discutindo 

os temas: “Serviços e produtos da Biblioteca / Produção e registro do conhecimento / 

Noções de Metodologia do Trabalho Científico”, atividade realizada em três módulos, a 

saber:

1. Recepção dos calouros na Biblioteca, palestra no salão sobre os produtos e 

serviços da Biblioteca;

2. “Guia-tur”, visita guiada pelas dependências da Biblioteca, visando dar aos alunos, 

o conhecimento do acervo e das atividades de cada Setor da BSIT;

3. Treinamento dos calouros no Sistema automatizado Arches Lib, visando propiciar 

a autonomia e integração Aluno /  Biblioteca;

- Realização bianual do inventário do acervo: livros, periódicos, fitas de vídeo, Cd-rom, 

teses e materiais de referência;

- Apoio técnico para a realização dos Encontros Regionais do PROLER;

- Participação em diversas Reuniões de Planejamento e Deliberações junto aos Órgãos e 

Setores da administração: PROGRAD / ASPLAN / GRH / Colegiados de Cursos;

- Manutenção do “Projeto de Automação dos Artigos de Periódico” do acervo da BSIT, de 

fundamental importância para as pesquisas acadêmicas dos Usuários;

- Disseminação seletiva da informação - DSI, através dos murais, boletins, Rede UESB e 

Intranet / Internet. Divulgando os dados estatísticos mensais, referentes à circulação de 

documentos, usuários, cadastro do acervo, relação de novas aquisições (doação/ 

permuta / compra);

- Campanha de conservação e preservação do acervo, a saber:

Biblioteca
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1. Realizada para calouros na Aula Inaugural que a partir deste semestre passa a ser 

realizada no Auditório do SEAV e completada nas dependências da Biblioteca

2. Realizada para os demais usuários, através de palestras semestrais nas salas de 

aula;

-  Realização do 2º Estudo de Usuários da Biblioteca, com ampla aceitação e divulgação 

entre a comunidade Uesbiana, conforme demonstrado no Relatório em anexo;

-  Planejamento do Programa de Cursos, Oficinas e Palestras, a serem promovidos pela 

GRH e CRH-IT, onde serão ministradas aulas e palestras abordando temas relacionados 

à gestão administrativas, atualização profissional, marketing promocional e metodologia 

da pesquisa científica.

- Participação no VII CINFORM (Informação, Humanismo e desenvolvimento científico e 

tecnológico) na UFBA, Salvador – Ba – Junho de 2007;

- Participação do curso de conservação e restauração de documentos históricos /UNEB em 

novembro de 2007.

- Participação em diversas Reuniões de Planejamento e Deliberações junto aos Órgãos e 

Setores da administração: PROGRAD / ASPLAN / GRH / Colegiados de Registro, 

catalogação, classificação e magnetização de livros, periódicos e multimeios;

- Disseminação seletiva da informação - DSI, através de murais, boletins e Rede UESB E 

Internet;

- Campanha de conservação e preservação do acervo, através das palestras e aula 

inaugural para calouros e demais usuários.
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