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8. BIBLIOTECA

O Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia teve seu inicio 

em dezembro de 1999. Composta pelas 

bibliotecas dos Campi de Vitória da Conquista, 

Jequié e Itapetinga, o SBU/UESB reúne, em seu 

acervo, livros, periódicos, trabalhos Científicos 

(monografias, dissertações e teses), assim 

como fitas de vídeo e CD-ROM nas áreas 

correspondentes ao cursos oferecidos pela 

Instituição.

O objetivo das bibliotecas integrantes do 

Sistema é oferecer suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, e para isso realiza, 

anualmente, a atualização do seu acervo bibliográfico.

A política de atualização do acervo das bibliotecas se faz por meio de um programa 

permanente de compra realizada pelo setor de aquisição das bibliotecas e de doações de instituições 

como INEP, SEI e editoras, sendo que a compra de todo material bibliográfico é feita mediante 

indicação realizada pelos colegiados e departamentos, e organizada respeitando a estrutura dos 

campi onde funcionam  os cursos da Universidade, elevando qualitativamente o acervo no que diz 

respeito ao desenvolvimento do Estudo, da Pesquisa e da Extensão.

As bibliotecas integrantes do SBU/UESB têm, em seu sistema, cadastrados 

aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) usuários, sendo que, só este ano, estão previstos 

cadastros de mais de 1.000 (mil) novos usuários, e essa clientela inclui alunos, professores e 

funcionários da UESB. À comunidade em geral é permitida apenas a consulta.

Conforme gráfico abaixo, foram cadastrados 956 usuários:

Gráfico 14. Usuários cadastrados



Atualmente, o acervo do SBU/UESB totaliza um número de 52.108 (cinqüenta e dois mil cento 

e oito) títulos e 122.538 (cento e vinte e dois mil quinhentos e trinta e oito) exemplares, classificados e 

organizados pelo Sistema de Classificação Decimal de Dewey, conforme discriminados na tabelas 

abaixo:

Quadro 43. Dados do acervo de 2003 a 2006

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

facilitando a busca da informação.

Durante o ano de 2006, contamos com um número significativo de movimentação dos 

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

Quadro 44. Leitores e atendimentos realizados de 2003 a 2006
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Informação 2003 2004 2005 2006 

Acervo acumulado 

Livros 

Periódicos 

 

60.740 

8.029 

 

- 

 

67.711 

22.566 

 

122.538 

46.840 

Títulos acumulados 

Livros 

Periódicos 

 

25.503 

3.671 

 

- 

 

 

28.625 

4.250 

 

52.108 

8.040 

Teses, dissertações, 

monografias 

- 1.749 817 3.107 

Cd-rom - 468 307 785 

Fitas de vídeos - 2.374 2.196 2.756 

DVD - - 38 40 

Mapas - 199 190 274 

 

Descrição 2003 2004 2005 2006 

Leitores inscritos  14.277 9.058 15.917 

Visitantes  203.789 82.566 882.365 

Empréstimos  168.784 43.273 122.879 
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Gráfico 15. Registro de empréstimos realizados pelas Bibliotecas de janeiro a novembro de 

2006

8.1 Serviços oferecidos pelas Bibliotecas:

- Empréstimo Domiciliar;

- Empréstimo entre Bibliotecas;

- Levantamento bibliográfico;

- Restauração do acervo;

- Orientação e elaboração de fichas catalográficas 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).

8.2 Atividades desenvolvidas em 2006 pelas Bibliotecas integrantes do Sistema:

8.2.1 Em Vitória da Conquista:

- Reestruturação do serviço de guarda-volume e do balcão de atendimento;

Histórico de empréstimos
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- Inventário do acervo bibliográfico: livros, periódicos, fitas de vídeo, CD-Rom, teses e materiais 

de referência;

- Recuperação dos livros emprestados, via empréstimo especial, desde o ano 2000;

- Recodificação das estantes com o objetivo de facilitar ao usuário o acesso ao acervo;

- Visitas técnicas aos campi de Itapetinga e Jequié;

- Reativação dos serviços do COMUT  Serviço de comutação bibliográfica;

- Visitas orientadas aos usuários;

- Inventário e reestruturação do setor de periódicos;

- Treinamento do pessoal que desenvolve as atividades dos usuários com necessidades 

especiais;

- Encaminhamento do projeto de criação do setor de recuperação de livros.

8.2.2 Em Jequié:

- Inventário do acervo bibliográfico realizado no período de 20 de fevereiro a 06 de março de 

2006;

- Reestruturação dos serviços de guarda-volume;

- Envio de cartas de cobrança aos usuários que constavam no sistema com livros em atraso;

- Organização e sinalização das estantes com o objetivo de facilitar a busca da informação;

- Implantação, em 18 de maio, do serviço do COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica 

que permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos 

acervos das principais bibliotecas brasileiras e internacionais;

- Início da implantação da Hemeroteca, que é um acervo de recortes de jornais ou revistas de 

informações atualizadas, que possibilitam a fácil recuperação de informações nela contida;

- Troca das etiquetas de lombada e código de barras estragadas;
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- Treinamento de novos usuários com objetivo de informar aos recém-chegados como utilizar 

os serviços e conhecer as atividades prestada pela BJA.

8.2.3 Em Itapetinga:

- Implantação do Sistema da Qualidade Total  SQT-BSIT através da otimização dos seguintes 

instrumentos: Implantação do 5S; criação do “Manual de Instruções das Atividades”; criação 

e 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 ações;

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

de novos Setores e Serviços;

- Criação do Setor de Conservação e Restauração do Acervo Bibliográfico, localizado 

estrategicamente ao lado do Balcão de Atendimento, pois assim, o usuário observa o 

empenho da Biblioteca em disponibilizar materiais para pesquisa em boas condições de 

utilização;

- Criação do Setor de Hemeroteca em arquivos de aço, com artigos organizados por assunto 

específico 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 demais alunos da Unidade, apresentando e discutindo os 

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

antropológica / Metodologia do trabalho científico”;

- Recepção dos calouros na Biblioteca, atividade otimizada em três módulos, a saber:

  Palestra no salão, sobre os produtos e serviços da Biblioteca; “Guia tur”, passeio guiado por 

todas as dependências da Biblioteca, visando dar aos alunos, o conhecimento do acervo e 

das atividades inerentes à otimização dos processos, Treinamento dos calouros no Sistema 

automatizado Arches Lib, visando propiciar a autonomia e integração Aluno / Biblioteca;

- Realização do inventário do acervo: livros, periódicos, fitas de vídeo, CD-Rom, teses e 

materiais de referência;

- Participação no 10º Encontro Regional do PROLER;
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- Participação no VIII CONPEX;

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

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

- Participação no Seminário “Marketing para Biblioteca” realizado no Goethe Institut de 

Salvador em nov/2004;

- Informatização do acervo de periódicos através da indexação dos artigos que o compõem;

- 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.

A biblioteca é espaço privilegiado de socialização e preservação do saber e da cultura 

produzidos pela humanidade. É igualmente espaço de incentivo a produções científicas e culturais 

próprias da vida universitária.

É necessário pensar a Biblioteca Universitária como uma organização em que deve ser 

mantida uma avaliação permanente da sua estrutura, funções e atuação junto aos seus usuários.

Segundo Gianese (1996) se a matéria-prima da universidade é a informação e o órgão da 

universidade responsável pelo gerenciamento dessa informação é a Biblioteca, pode-se dizer que 

“tudo começa e termina na Biblioteca”. Diante desta realidade, urge pensar no grande compromisso 

que temos, tendo em vista as dificuldades encontradas pela Biblioteca em manter um equilíbrio entre 

o crescimento de sua clientela e as bases materiais para a prestação de serviços à comunidade 

universitária.

Assim, atento a tudo isso, o Sistema de Bibliotecas SBU/UESB está assumindo o papel de 

disseminar esta Ciência da Informação, através da implementação de novos serviços e atividades, 

procurando, dessa forma, cada vez mais aprimorar em quantidade e qualidade os serviços e 

atividades prestados por toda equipe de trabalho integrante do sistema.


