
1 

 BOLETIM do SBU nº 2 
MARÇO 

2017 Boletim informativo do Sistema de Bibliotecas da Unicamp 

O portal do SBU na internet está de cara nova e mais fácil de navegar. O destaque é para a “Pesquisa Integrada Unicamp”: na página inicial aparece um campo onde o usuário pode informar título, autor ou palavra-chave, e o material que deseja é pesquisado em todas as fontes de informação do Sistema de Bibliotecas. A busca pode ainda ser refinada em “Pesquisa avançada”. 

O SBU já dispunha de ferramenta similar, mas foi aperfeiçoada através da tecnologia EDS (EBSCO Discovery Service) que tornou a ferramenta mais ágil e fácil de ser usada. Caso tenha dúvida, o usuário pode ainda assistir a um tutorial em vídeo  disponível no novo portal. Confira essa e outras novidades em www.sbu.unicamp.br. 

Pesquisa Integrada Unicamp e novo portal do SBU Editorial 
 É com grande satisfação que lançamos o segundo número  do  Bol etim Informativo do SBU, que tem c omo  obje tivo divulgar novidades, notícias, projetos e atividades das nossas bibliotecas. Nesse número, destacamos o lançamento do novo Portal do SBU e do serviço de descoberta da Universidade – o Pesquisa I n t e g r a d a  U n i c a m p . Destacamos, também, o evento de comemoração do Dia do Bibliotecário e a terceira edição do Programa de Recepção aos Calouros do SBU, que neste ano teve suas parcerias ampliadas. Boa leitura! Abraços, Coordenadoria do SBU 

Planes 2015-2019 

No início de março, a Diretoria de Tratamento da Informação (DTRI) e a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) concluíram a integração dos registros e arquivos digitais de teses e dissertações da Unicamp entre o software SophiA e o DSpace (Repositório). A partir de agora, o Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp passará a manter todas as teses e dissertações da Universidade, as quais antes eram acessadas por meio da Biblioteca Digital da Unicamp junto com o restante do acervo digital do SBU. Essa alteração se fez necessária porque o Repositório é o produto oficial da Unicamp 

para armazenar e manter tudo o que é produzido pela Universidade e para eliminarmos alguns trabalhos manuais e retrabalhos. Com a conclusão desse trabalho, todos os registros de teses e dissertações da Unicamp, bem como seus arquivos digitais, serão, após a catalogação no Sophia, transferidos automaticamente ao Repositório. Da mesma forma, sempre que um registro for alterado no Sophia, será alterado automaticamente no Repositório. Acesse o repositório e confira a novidade em http://repositorio.unicamp.br/. 

NOTÍCIAS DO SBUNOTÍCIAS DO SBU 

Todos os contratos e planos de ação do 
Planes já estão validados pela coordenadoria 
do SBU, e cada grupo está trabalhando nas 
respectivas ações. Seguindo a metodologia do 
Planes, que prevê encontros semestrais para 
acompanhamento dos trabalhos, teremos um 
workshop no dia 8 de agosto, na Casa do Lago. 
Na ocasião, cada grupo terá a oportunidade 
de apresentar o andamento das suas 
atividades.  

Em comemoração ao Dia do Bibliotecário (12/03), o SBU preparou uma roda de conversa com a bibliotecária Suely de Brito Clemente Soares, mestre em Educação, Ciência e Tecnologia pela Faculdade de Educação da Unicamp e especialista em Administração de Bibliotecas Universitárias pela Universidade de Brasília (UnB).  Durante a tarde do dia 13/03/17, no 

auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes, vários colegas das bibliotecas do SBU puderam ouvir a palestra “Profissão Bibliotecário: tendências e (im)possibilidades”, na qual Suely abordou alguns temas atuais ligados à Biblioteconomia, entre eles a questão do eu analógico versus eu binário, do desenvolvimento cognitivo versus cultura digital e do eu empreendedor (novo) versus o eu tarefeiro (rotina). Mais uma vez, queremos registrar as nossas congratulações a todos os profissionais que atuam nas bibliotecas do SBU, e também 

agradecê-los por todo trabalho e empenho. Graças aos esforços e dedicação de todos, temos avançado em direção à nossa visão de futuro: ser um sistema de bibliotecas de referência nacional e internacional. 

Dia do Bibliotecário é comemorado com palestra e roda de conversa 

A Biblioteca  Prof. Joel Martins  da Faculdade de Educação, o Arquivo Edgard Leuenroth do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (AEL/IFCH) e o SBU promoveram a segunda edição do seminário “Bibliotecas, Acervos e Pesquisas”, sob a coordenação da Profa. Dra. Heloísa Helena Pimenta Rocha (FE). A abertura aconteceu no dia 20/03, no auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes, e contou com palestras da historiadora Fernanda Mokdessi Auada, especialista em preservação de papéis e doutoranda do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), e da socióloga 

Sílvia Rosana Modena Martini, supervisora da Seção de Processamento Técnico e Atendimento do AEL/IFCH. Nos dias 21, 22 e 23/03, foram realizadas oficinas de conservação de livros e documentos no AEL/IFCH sob a supervisão de Fernanda Auada. Segundo a Profa. Heloísa Helena,  “o evento pretendeu contribuir para a formação de competências técnicas voltadas para a preservação e conservação de livros e documentos gráficos”.  Leia a notícia completa sobre o evento  em www.fe.unicamp.br/noticias/1513. 

II Seminário Bibliotecas, Acervos e Pesquisas  

Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp  
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Projeto “3D: Leitura em movimento” 
Idealizado pela coordenadora associada do SBU, Valéria dos Santos Gouveia Martins, e pela pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp (Labjor), Profa. Vera Regina Toledo Camargo, esse projeto, executado pela Diretoria de Difusão da Informação da BCCL (DINF), baseou-se no fato de que as novas tecnologias digitais criaram novas formas de acesso aos textos, implicando em um novo modo de ler. Do livro impresso ao ciberespaço, o leitor passa a “manusear” páginas virtuais. O projeto explorou uma dessas novas tecnologias de acesso à informação e a novos conhecimentos, a realidade virtual. Dois alunos do ensino médio, Guilherme (16 anos) e Vinícius (15 anos), aprenderam um pouco sobre realidade virtual com os monitores - funcionários e estagiários do SBU - e, no final, construíram os óculos cardboard.  

XV edição do Programa Ciência & Arte nas Férias 
Embora janeiro e fevereiro sejam meses de férias, as Bibliotecas do SBU não param! Dois projetos da XV edição do Programa Ciência & Arte nas Férias foram desenvolvidos na BCCL, de 04/01 a 03/02/17. 

Projeto “Ferramentas de software e hardware livre para a acessibilidade musical do deficiente visual ”  Os idealizadores desse projeto foram o pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (NICS), Prof. Dr. José Eduardo Fornari Novo Júnior (Tuti), músico e engenheiro elétrico, e o pesquisador e professor do Instituto de Artes (IA), Dr. Vilson Zattera, músico e violonista. Desenvolvido no Laboratório de Acessibilidade da BCCL (LAB) pelo Prof. Vilson, o projeto contou com a colaboração do músico e aluno de mestrado do IA, Antônio Fernando da Cunha Penteado, e das funcionárias do LAB, Alda Tenório Coelho Andrade de Godoi e Fernanda Alves Landim. Os alunos do ensino médio Júlia, Linsdaynara e Tayles, de 16 anos, auxiliaram o Prof. Vilson, que é deficiente visual e trabalha com musicografia Braille e acessibilidade, na utilização e desenvolvimento de modelos computacionais para músicos deficientes visuais. 

A exemplo de 2015 e 2016, neste ano o SBU recepcionou os alunos ingressantes na Unicamp com uma ação integrada com as bibliotecas do Sistema e outros importantes órgãos da Universidade. Nos dias 6 e 7 de março, entre 9h e 19h, funcionários do SBU estiveram no saguão do Ciclo Básico II e nos campi de Limeira e Piracicaba para 

acolher os calouros e prestar informações referentes ao funcionamento das bibliotecas e da rotina da Universidade. 

“A programação incluiu distribuição de brindes, apoio para configuração da rede sem fio, orientação sobre o uso de aplicativos que foram elaborados especialmente para facilitar a convivência nos campi, além de informações estratégicas para os calouros”, informou a bibliotecária Maria Helena Segnorelli, diretora do acervo de Coleções Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central (BC-CEOR) e uma das idealizadoras da ação. Em 2014, a coordenação do SBU constituiu o Grupo de Trabalho de Capacitação e Recepção aos Calouros, que desenvolveu o projeto “Recepção aos Calouros: Novas fronteiras para as bibliotecas do SBU”. O programa conta 

com apoio e patrocínio da Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) através do Programa Campus Tranquilo,  e tem como parceiros o Centro de Computação da Unicamp (CCUEC) e o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Na edição de 2017, as parcerias foram ampliadas e o programa passou a contar também com o Centro de Saúde da  Comunidade (Cecom) e com a Prefeitura  da Cidade Universitária "Zeferino Vaz". Agradecemos a todos os membros das equipes das bibliotecas e dos órgãos parceiros que tornaram a realização dessa nova edição do programa um grande sucesso. Muito obrigada pela colaboração e empenho! 

Programa de Recepção aos Calouros 2017 
(Fontes: Relatórios descritivos dos projetos; http://www.nics.unicamp.br/;  http://lattes.cnpq.br/;  http://lab.bc.unicamp.br:8080/lab .)  
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PROGRAMA DE COMPETÊNPROGRAMA DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO DOCIA EM INFORMAÇÃO DO    SBUSBU 
Capacitação, Treinamento de usuário e Qualificação profissional 

A Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, por meio do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC), em parceria com o Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS), preparou um importante treinamento para os profissionais do SBU.  O workshop “Uso da Altmetria para Editores e Bibliotecários” foi ministrado pela bibliotecária Andréa Ferreira Gonçalves do Nascimento, mestre em Tecnologia da Informação pela New York University, e 

aconteceu na manhã do dia 27/03/17, no auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes.  Durante o treinamento, Andréa apresentou ferramentas para medir o impacto de uma publicação científica em redes sociais e canais alternativos: Altmetric, Impactstory, PLOS ONE e Plum Analytics.  Esse novo parâmetro foi denominado  altmetric , traduzido para o português como altmetria, e tem se mostrado uma tendência na comunicação científica. Segundo Andréa, 

várias instituições e governos de outros países já usam a altmetria para avaliação das publicações científicas, sendo, portanto, importante que editores e bibliotecários no Brasil conheçam as métricas alternativas e se preparem para o atendimento ao público científico e acadêmico. Outros treinamentos já estão na Agenda 2017 do SBU. Confira em www.sbu.unicamp.br/portal2/eventos/. 

Workshop sobre altmetria 

Na manhã do dia 10/10/16, a coordenadora associada do SBU e diretora da Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL), Valéria Martins, representou o SBU em uma homenagem do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) ao físico e professor emérito da Unicamp Cesare Mansueto Giulio Lattes (Cesar Lattes), um dos maiores nomes da física mundial. O evento, realizado no auditório do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia (DRCC) do IFGW, marcou a inauguração do painel “Linha do Tempo Científica”. Fotos, figuras, trechos de relatos e documentos que contam um pouco da vida e da trajetória profissional e acadêmica do Físico podem ser vistos nas paredes dos corredores do DRCC. Estiveram presentes as quatro filhas de Cesar Lattes – Maria Carolina, Maria Cristina, Maria Lúcia e Maria Tereza – além de outros familiares, amigos, servidores e ex-servidores da Unicamp. Após a abertura, o professor colaborador do DRCC e idealizador do evento, Dr. Edison Hiroyuki Shibuya, fez uma apresentação contando um pouco sobre a carreira e a vida do Prof. Cesar 

Lattes, seu amigo e colega durante vários anos. “Ele era modesto, afável e não gostava de formalismos. Preferia ser chamado por ‘você’ ou ‘Cesar’”, destacou o Prof. Shibuya (foto ao lado). Após o falecimento do Físico em 2005, aos 80 anos, a família doou sua coleção de livros, alguns documentos, móveis e objetos pessoais à Biblioteca Central da Unicamp que, na ocasião, passou a se chamar “Biblioteca Central Cesar Lattes” em sua homenagem. No terceiro andar da BCCL, na área das Coleções Especiais e Obras Raras (BC-CEOR), é possível consultar o material e visitar o escritório pessoal de Cesar Lattes, montado com os itens doados e com o cuidado de retratar ao máximo as características do ambiente original.  (Fontes: 
Þhttp://143.106.108.41/portal/index.php/colecoes-especiais/colecoes-especiais-e-obras-raras; 
ÞPortaria GR-085/2005, 
ÞNotícia Ascom “Cesar Lattes recebe homenagem no IFGW”; 
Þhttp://www.siarq.unicamp.br/siarq/.) 

SBU na homenagem do IFGW ao físico Cesar Lattes Confraternização de fim de ano SBU 2016 

 Rodas de conversa, música, alegria, diversão, risadas  e sorteio de brindes fizeram parte da confraternização de fim de ano do SBU, que aconteceu no bar Aulus, no dia 22/12/16. 

Tudo foi preparado com cuidado e capricho pela equipe da Coordenadoria.  

 Que venham novos eventos como esse, cheios de amizade e entusiasmo!  (Fotos: Rafaela Rodrigues Gonçalves e Rose Meire da Silva.) 



4 

 

COORDENADORA do SBU Regiane Alcântara Bracchi COORDENADORA ASSOCIADA do SBU Valéria dos Santos Gouveia Martins TEXTOS / DIAGRAMAÇÃO BOLETIM Natália Elisabeth Marangoni Cosiuc 

www.sbu.unicamp.br www.facebook.com/sbunicamp Rua Sérgio Buarque de Holanda,  nº 421 Cidade Universitária "Zeferino Vaz" Barão Geraldo - CEP 13083-859 Campinas/SP - Fone (19) 3521-6500 

 
Para inclusão de eventos na 

Agenda do SBU, entre em contato 
pelo e-mail 

qualisbu@unicamp.br. 

Ação Cultural e Eventos 

  No dia 04/11, no térreo da BCCL, um grupo de dançarinos apresentou o espetáculo "Dança de Rua e suas faces", com muita música, animação e envolvimento do público. O evento foi parte das atividades do II Encontro de Dança - Unicamp e I Encontro de Agentes da Dança, realizados entre os dias 02 e 04/11/16, pelo Departamento de Artes Corporais do Instituto de Artes da Unicamp (DACO/IA) em parceria com os alunos do projeto Unidança.      Para fechar o mês de novembro, no dia 29, o Grupo de Percussão da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) apresentou-se no térreo da BCCL como parte da programação do projeto “Corredor Cultural Forproex Sudeste”. O público foi embalado pelos sons de xilofones, metalofones, tímpanos, sinos budistas, entre outros instrumentos. Essa foi a primeira atividade do projeto na Unicamp, e contou com a parceria entre a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural (CDC) e o SBU, dentro do programa Campus Tranquilo – Universidade Viva.       Na tarde do dia 08/11, o espaço do acervo no 1º andar da BCCL foi transformado em palco para a apresentação da peça “A Caixa Encantada”. As estantes de livros mesclaram-se ao cenário da história de Aline, menina solitária que, quando se vê em uma sala cheia de livros, começa a “ser visitada” pelos personagens dos contos clássicos da literatura. 

As bibliotecas do SBU realizam em seus espaços ações culturais variadas. Em 2016, tivemos várias atividades, confira algumas. 

O construtor Arquimedes Entre junho e julho, estiveram expostos na Biblioteca do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Cienífica (IMECC) alguns objetos feitos com materiais simples, mas seguindo de maneira precisa alguns protótipos desenvolvidos por Arquimedes, matemático e inventor grego e um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. Artar Exposição de seis quadros em óleo sobre tela da artista plástica e bibliotecária aposentada da Unicamp Sandra Lúcia Pereira. As obras ficaram no hall da Biblioteca da Área de Engenharia e Arquitetura  (BAE)  durante o  mês de julho . Mostra "Unicamp ano 50" Durante julho e agosto, estiveram expostos no saguão da Biblioteca Central Cesar Lattes, no térreo, documentos, imagens,  e objetos que fazem parte da história da Unicamp. O evento foi em comemoração aos 50 anos da Universidade e os itens pertencem ao acervo do Sistema de Arquivos da Unicamp (Siarq). Celso Furtado e o Desenvolvimento Na primeira edição do projeto anual Economia e Pensadores, a Biblioteca do Instituto de Economia (Centro de Documentação Lucas Gamboa) fez uma homenagem ao economista Celso Furtado (1920-2004). Foram expostas obras de sua autoria disponíveis no acervo da biblioteca, além  da apresentação de filmes, entrevistas e documentários e da realização de debates.  Biodiversidade em Campinas Durante o mês de setembro, a Biblioteca do Instituto de Biologia abrigou a exposição de fotos da comunidade de mamíferos da Mata Ribeirão Cachoeira, distrito de Sousas. As imagens são parte da pesquisa de doutorado em Ecologia da bióloga Denise Gaspar (2005) e já estiveram em outros lugares, como, por exemplo, o Centro de Convivência Cultural e algumas agências da Caixa Econômica 

Federal. Raízes do Brasil: o clássico completa 80 anos Entre os meses de setembro e dezembro, em comemoração aos 80 anos da primeira edição de uma das principais obras do historiador Sérgio Buarque de Holanda, a Diretoria de Obras Raras e Coleções Especiais da Biblioteca Central Cesar Lattes expôs todas as edições do livro (Raízes do Brasil), suas traduções, e outras obras que o autor usou para escrevê-lo. O material faz parte do acervo, e o público ainda pôde visitar o escritório do historiador, montado com seus objetos pessoais. VI Exposição de Coleções Especiais da Biblioteca da FEF/UNICAMP De novembro a dezembro, a Biblioteca da Faculdade de Educação Física expôs parte da sua coleção especial. O público pôde ver revistas da década de 30, livros do fim do século XIX, manuscritos e objetos históricos ligados ao esporte. Academia e Histórias de Vida De 02 a 19 de dezembro, no hall da Biblioteca da Faculdade de Educação, foram apresentadas aquarelas, cerâmicas, esculturas e poesias de participantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (GEPEJA).   Imprensa Negra Paulista Entre os meses de outubro de 2016 e fevereiro de 2017, a Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas contou com uma exposição itinerante de painéis fotográficos que retratam a história da imprensa negra no estado de São Paulo, além de algumas obras sobre o tema pertencentes ao acervo da própria biblioteca. São imagens de periódicos, jornais e revistas produzidos após a abolição, por homens e mulheres negros que se organizaram no combate à discriminação racial e com vista a melhores oportunidades. O material pertence ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) e já esteve exposto em outras instituições. 


