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SBU inicia participação no programa Acolhimento de Novos Docentes 
O Sistema de Bibliotecas da Unicamp 

passou a fazer parte do programa 
Acolhimento de Novos Docentes, 
promovido desde 2014 pelo Espaço de 
Apoio ao Ensino e Aprendizagem (EA)², 
órgão da Pró-Reitoria de Graduação (PRP) 
que auxilia no desenvolvimento da 
qualidade do ensino de graduação na 
Unicamp. Essa é a sétima edição do 
evento, que começou no dia 18/09/17. 

Na manhã do dia 20, representantes de 
áreas estratégicas da administração da 
Universidade estiveram na sede do (EA)², 
no Ciclo Básico, para apresentar aos 

docentes 
recém-
contratados, os 
recursos 
disponibilizados 
por essas áreas 

e suas formas de utilização. O SBU 
também esteve presente, representado 
por sua coordenadora associada, Valéria 
Martins (foto abaixo), que explicou aos 
novos docentes os recursos 
informacionais e as ferramentas de 
pesquisa oferecidos pelas bibliotecas e 
pelo Sistema. 

Entre os assuntos abordados, um dos 
destaques foi o Repositório da Produção 
Científica e Intelectual da Unicamp e sua 
importância para organização, 
preservação e difusão do conhecimento 

produzido na Universidade, bem como 
para gestão dos dados de pesquisa. 
Valéria ressaltou o aumento na 
visibilidade nacional e internacional da 
produção científica da Unicamp 
proporcionada pelo Repositório. Ela falou 
também sobre o novo Portal de Apoio ao 
Docente/Pesquisador, um projeto que 
está em fase de revisão e que em breve 
deverá ser apresentado à PRP e 
disponibilizado pelo SBU, e sobre outros 
recursos e iniciativas do Sistema que vêm 
ao encontro das novas demandas do 
ensino e da pesquisa na Universidade. 

(Fontes: 
www.ea2.unicamp.br/sample-

page/acolhimento/; 
www.unicamp.br/unicamp/noticias/20

17/09/18/novos-docentes-participam-de-
programa-de-acolhimento.) 

Ensino e aplicação de fontes e 
recursos de pesquisa 

Uma das ações do Programa de Competência 
em Informação do SBU foi selecionada como 
projeto estratégico para a Unicamp. Ensino e 
aplicação de fontes e recursos de pesquisa é 
uma ação desenvolvida pelo SBU, que será 
institucionalizada na forma de uma disciplina de 
graduação a ser oferecida a todos os alunos da 
Universidade. De acordo com cronograma, o 
piloto da ação será aplicado no segundo semestre de 2018 e, a 
partir do primeiro semestre de 2019, a disciplina estará pronta 
para ser implementada. 

Acompanhe essa e outras ações do Planes 2016-2020 da 
Universidade através do Portal da CGU, em:  

 https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/. 

Portal de Apoio ao Docente/Pesquisador 

Um dos novos projetos do SBU está em fase de conclusão: o Portal 
de Apoio ao Docente/Pesquisador, desenvolvido em parceria com a 
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e com a Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PRP). O objetivo é disponibilizar informações, ferramentas 
e recursos aos docentes e pesquisadores da Unicamp para o 

desenvolvimento de 
pesquisa de excelência, 
conforme informou a 
coordenadora do SBU, 
Regiane Alcântara Bracchi,  
durante apresentação no 

workshop Disseminação e organização de produção científica - ações 
institucionais (notícia na próxima página). Essa é mais uma das 
iniciativas do SBU para auxiliar a Universidade na organização, 
qualificação e disseminação de sua produção científica. 

Regiane Bracchi, 
coordenadora do SBU, 
durante apresentação 
no workshop 
Disseminação e 
organização de 
produção científica - 
ações institucionais 
(notícia na próxima 
página). 

GT Circulação disponibiliza e-banners 
App Biblioteca, Botão de Pânico e E-books para graduação 

O Grupo de Trabalho 
Circulação elaborou três 
e-banners para 
divulgação de recursos 
informacionais 
oferecidos na Unicamp: 
E-Books para a 
Graduação e aplicativo Unicamp 
Biblioteca, ambos do SBU, e Botão de 

Pânico, criado pelo Centro de Computação 
(CCUEC). Foram enviados arquivos por e-

mail aos diretores, 
bibliotecários e técnicos 
do SBU no dia 02/10, 
em formato PDF e PNG, 
para divulgação pelos 
canais eletrônicos. As 
versões impressas 

também já foram encaminhadas às 
bibliotecas. 

https://www.ea2.unicamp.br/sample-page/acolhimento/
https://www.ea2.unicamp.br/sample-page/acolhimento/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/09/18/novos-docentes-participam-de-programa-de-acolhimento
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/09/18/novos-docentes-participam-de-programa-de-acolhimento
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/09/18/novos-docentes-participam-de-programa-de-acolhimento
http://www.prdu.unicamp.br/areas2/planes/planes/arquivos/planes-2016-2020
https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/
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SBU participa do workshop Disseminação e organização de produção 
científica - ações institucionais, promovido pelo CCES 

A coordenadora do Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp, Regiane Alcântara 
Bracchi, ministrou palestra no workshop 
Disseminação e Organização de Produção 
Científica - Ações institucionais, ao lado 
das bibliotecárias 
Ana Carolina 
Simionato, 
docente e 
coordenadora do 
Curso de 
Biblioteconomia e 
Ciência da 
Informação da Universidade Federal de 
São Carlos (CCBCI/UFSCar), e Flávia Maria 
Bastos, Coordenadora Geral de Bibliotecas 
da Universidade Estadual Paulista 
(CGB/Unesp). 

O evento, que aconteceu na manhã do 
dia 28 de setembro no Auditório Principal 
do Instituto de Computação (IC) da 
Unicamp, faz parte de uma série de 
seminários mensais voltados a tópicos 
científicos, organizados pelo Centro de 
Pesquisa em Engenharia e Ciências 
Computacionais da Unicamp (em inglês, 
CCES ou eScience). Entre os presentes, 
estavam o pró-reitor de pesquisa da 
Unicamp e diretor do CCES, Prof. Munir 
Salomão Skaf,  a vice-diretora do Centro, 
Profa. Cláudia Maria Bauzer Medeiros, seu 
coordenador e diretor do IC, Prof. Rodolfo 
Jardim de Azevedo, além de outros 
docentes e de colegas das bibliotecas do 
SBU. 

A primeira a falar foi a Profa. Ana 
Carolina Simionato, sobre o tema 
Arquitetura mínima de metadados para 
dados científicos. Trata-se do resultado de 
um trabalho de pesquisa da UFSCar 
desenvolvido em atendimento à demanda 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) relacionada 
às boas práticas científicas (Código de 
Boas Práticas Científicas - Fapesp, 2014). 
Em outubro, após o presente workshop, o 
trabalho foi apresentado com o título 
Mapeamento dos metadados para dados 
científicos no XVIII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Ciência da Informação - 
ENANCIB 2017, principal evento brasileiro 
de Ciência da Informação 
(enancib.marilia.unesp.br). 

A segunda a falar foi Flávia Bastos,  com 
base no tema Boas práticas para produção 
científica: ações de disseminação e 
organização. A Coordenadora da 
CGB/Unesp apresentou as práticas 

voltadas à produção científica realizadas 
naquela Universidade, com destaque para 
o Repositório da Produção Científica, 
criado em 2013 a partir de solicitação da 
Fapesp (repositorio.unesp.br). No final, ela 
propôs uma reflexão sobre o papel das 
bibliotecas frente às novas demandas de 
ensino e pesquisa  e sobre a necessidade 
da busca de inovação para que essas 
bibliotecas ofereçam de fato o suporte 
necessário. 

Dando sequência, Regiane Bracchi 
iniciou sua palestra falando sobre a 
recente reavaliação no papel das 
bibliotecas frente às novas tecnologias e 
ao surgimento de novas demandas: "Além 
de prover informação, as bibliotecas 
passam a ser espaços de aprendizagem", 
concluiu. Dentre as funções do SBU, ela 
destacou seu papel como órgão que 
promove instrumentos para que a 
produção científica da Universidade tenha 
maior visibilidade nacional e 
internacionalmente, lançando mão de 
recursos e ferramentas (ORCID, DOI, 

Turnitin, etc.) que respaldam o 
pesquisador em suas atividades. Regiane 
apresentou um histórico dos recursos 
informacionais do SBU, começando pela 
criação da Biblioteca Digital em 2002, que 
marcou o início da participação da 
Unicamp no Movimento Open Access. Na 
ocasião,  iniciou-se o trabalho de 
digitalização das teses e dissertações da 
Universidade que, em 2010, foi a primeira 
do Brasil a ter todo esse acervo em 
formato digital. Outros marcos foram em 
2015, quando as bibliotecas da Unicamp 
passaram a ser as depositárias oficiais de 
toda a produção científica da Universidade 
através do  Repositório da Produção 
Científica e Intelectual 
(repositorio.unicamp.br/), e em 2016, com 
o lançamento do Portal de Periódicos 
Eletrônicos Científicos da Unicamp - PPEC 
(periodicos.sbu.unicamp.br/wp/). 

Terminando sua palestra, Regiane 
apresentou o projeto atualmente em fase 
final de revisão, Gestão de Dados de 
Pesquisa, que faz parte do planejamento 
estratégico da Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PRP), com a qual o SBU está trabalhando. 
Ela  mencionou ainda algumas outras 
iniciativas do SBU em andamento, que 
pretendem auxiliar na organização, 
qualificação e disseminação da produção 

científica da Universidade: o Portal de 
Apoio ao Docente/Pesquisador, o Centro 
de Recursos de Aprendizagem, a nova 
disciplina Ensino e aplicação de fontes e 
recursos de pesquisa e o Portal de E-Books 
da Unicamp. 

(Fontes: 
https://www.youtube.com/watch?v=g

U6BVW2pUjE; 
http://www.escience.org.br/entityfor

m/173; 
http://www.unicamp.br/unicamp/eve

ntos/2017/09/20/workshop-discutira-
disseminacao-de-producoes-cientificas.) 

"A disseminação adequada da produção científica de docentes e pesquisadores vem sendo cada vez 
mais considerada uma das ações prioritárias de universidades e centros de pesquisa." 

(Fonte: www.prp.unicamp.br/pt-br/noticias/disseminacao-e-organizacao-de-producao-cientifica-acoes-institucionais) 

Flávia Bastos:  "Nós temos um 
acordo (USP, Unesp e 
Unicamp) que formaliza 
diversas parcerias em diversos 
serviços e atividades que os 
três sistemas de bibliotecas 
realizam." 

Ana Carolina Simionato: A 
Ciência da Computação e a 

Ciência da Informação estão 
muito próximas.   "A própria 

Ciência da Informação, em seu 
escopo, fala da questão 

interdisciplinar. " 

Regiane Bracchi:  "Todas as iniciativas (sistemas 
automatizados de recuperação de dados) são 
pulverizadas e se dão por editores. (...) Na verdade, 
há uma grande indústria da informação que  dita as 
regras. (...) Informação é pública, mas não é gratuita." 

http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB/announcement/view/31
https://repositorio.unesp.br/
http://repositorio.unicamp.br/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/wp/
https://www.youtube.com/watch?v=gU6BVW2pUjE
https://www.youtube.com/watch?v=gU6BVW2pUjE
http://www.escience.org.br/entityform/173
http://www.escience.org.br/entityform/173
http://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/20/workshop-discutira-disseminacao-de-producoes-cientificas
http://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/20/workshop-discutira-disseminacao-de-producoes-cientificas
http://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/20/workshop-discutira-disseminacao-de-producoes-cientificas
https://www.prp.unicamp.br/pt-br/noticias/disseminacao-e-organizacao-de-producao-cientifica-acoes-institucionais
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Biblioteca da FE recebe segundo exemplar de Pedagogia do oprimido 
(o manuscrito) e realiza projeto contemplado pelo GGBS 

Pedagogia do Oprimido (o manuscrito) 
Durante as II Jornadas Político-

pedagógicas Paulo Freire, no dia 19 de 
setembro, o acervo da Biblioteca Joel 
Martins da Faculdade de Educação (FE) 
da Unicamp teve o privilégio de receber 
mais um exemplar de Pedagogia do 
Oprimido (o manuscrito), edição fac-
similar da importante obra de Paulo 
Freire, publicada pela Editora e Livraria 
Instituto Paulo Freire. 

Assim como o primeiro exemplar, que 
foi doado à Biblioteca da FE em setembro 
de 2016 durante a primeira edição do 
evento, este segundo também foi uma 
contribuição das professoras Débora 
Mazza e Nima Imaculada Spigolon que, 
além de serem organizadoras das 
jornadas, fazem parte, respectivamente, 
do Grupo de Políticas Públicas e 
Educação (GPPE) e do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação de Jovens e 
Adultos (GEPEJA) da FE. Ambos estudam 
as teorias de Paulo Freire (1921-1997), 

importante educador e filósofo brasileiro, 
reconhecido nacional e 
internacionalmente por sua inestimável 
contribuição para a chamada pedagogia 
crítica e, consequentemente, para a 
formação de pessoas mais criativas, 
humanas e solidárias. Em 2012, Paulo 
Freire foi merecidamente homenageado 
por seu país ao ser declarado Patrono da 
Educação Brasileira (Lei Nº 12.612 de 
13/04/12). 

Além do evento do dia 19, a 
comunidade pôde visitar, de 18 a 22 de 
setembro, uma exposição de livros 
especiais do acervo da Biblioteca Joel 
Martins, intitulada Mostra Paulo Freire. 

(Fontes: 
www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias

/edicao-fac-similar-do-manuscrito-de-
pedagogia-do-oprimido-de-paulo-freire; 

www.paulofreire.org.) 
 
Projeto OCCA  
A Biblioteca Prof. Joel Martins teve o 

projeto OCCA: Oficina Crie, Compartilhe, 
Aprenda, aprovado pelo Conselho de 
Orientação do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), Edital 01/2017, 
recebendo apoio financeiro para sua 
realização. As oficinas aconteceram em 
dezembro, no jardim da Biblioteca, e 
tiveram participação de pessoas da FE e 
algumas outras unidades. 

Simone Lucas Gonçalves de Oliveira, 

diretora da 
Biblioteca, 
informou 
que o projeto 
foi proposto 
por Roberta 
Rabello Fiolo 
Pozzuto, 

responsável pela 
Secretaria de 
Publicações da FE, e 
contou com a 
colaboração da 
Biblioteca do 

Instituto de Matemática, Estatística e 
Computação Científica (BIMECC). O 
objetivo foi realizar uma atividade 
comunitária, cultural e de criação em 
consonância com o plano de trabalho de 
2017 da Biblioteca da FE. Dentre outras 
ações, o plano previa a exploração do 
espaço da Biblioteca com atividades além 
daquelas relacionadas a estudo, pesquisa 
e leitura,  visando torná-lo espaço 
comunitário, dinâmico e interativo, 
incentivando a criação de makerspaces 
nas bibliotecas universitárias. 

(Fontes:  
ggbs.gr.unicamp.br/pagina.php?p=EDIT

AIS; 
ggbs.gr.unicamp.br/noticias_arquivo.ph

p.) 

IQ 50 anos: Biblioteca do Instituto de Química lança blog e inaugura 
exposição permanente de capas de periódicos 

Como parte das atividades comemorativas 
dos 50 anos do Instituto de Química (IQ) da 
Unicamp, a biblioteca da unidade (BIQ) 

realizou a montagem de uma exposição 
permanente de capas de periódicos 
intitulada Produção Científica do IQ: 
destaques nos últimos 50 anos, e também a 
produção de um blog com informações e 
curiosidades da história do Instituto. Ambos 

foram lançados no último dia 5 de setembro, 
em conjunto com a abertura da exposição de 
fotografias Olhares do IQ 
(www.iqm.unicamp.br/exposi%C3%A7%C3%
A3o-olhares-do-iq). 

A diretora da BIQ na época, Danielle 
Dantas de Sousa, informou que a Galeria de 
Arte do Instituto de Artes (GAIA) da Unicamp 
ajudou na preparação e montagem da 
mostra de capas de periódicos que foram 
emolduradas e dispostas cuidadosamente 
nas paredes da entrada da Biblioteca. 
Colaboraram a técnica em museologia 

Walkiria Pompermayer Morini e a bolsista 
Eduarda Diniz, ambas da equipe da GAIA, 
que também estiveram presentes ao 

lançamento 
para 
prestigiar o 
resultado do 
trabalho 
conjunto. 
Próximo à 

recepção da BIQ, foi colocado um aparelho 
de TV através do qual o então coordenador 
da Comissão de Biblioteca do IQ, Prof. Pedro 
Paulo Corbi, mostrou aos presentes o novo 
blog produzido pela Biblioteca em 
homenagem aos 50 anos do Instituto (foto 
acima). O acesso é pela página da BIQ, em 
www.biq.iqm.unicamp.br, ou pelo endereço  
biqunicamp.wixsite.com/exposicaoiq50anos. 
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Equipe da BIQ junto à mostra de capas de periódicos. 

Ao lado, a diretora da 
Biblioteca da FE, 

Simone Lucas 
Gonçalves de Oliveira, 

segura o exemplar 
doado. Acima, detalhe  

da obra. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12612.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12612.htm
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/edicao-fac-similar-do-manuscrito-de-pedagogia-do-oprimido-de-paulo-freire
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/edicao-fac-similar-do-manuscrito-de-pedagogia-do-oprimido-de-paulo-freire
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/edicao-fac-similar-do-manuscrito-de-pedagogia-do-oprimido-de-paulo-freire
http://www.paulofreire.org/
https://www.ggbs.gr.unicamp.br/pagina.php?p=EDITAIS
https://www.ggbs.gr.unicamp.br/pagina.php?p=EDITAIS
https://www.ggbs.gr.unicamp.br/noticias_arquivo.php
https://www.ggbs.gr.unicamp.br/noticias_arquivo.php
http://www.iqm.unicamp.br/exposi%C3%A7%C3%A3o-olhares-do-iq
http://www.iqm.unicamp.br/exposi%C3%A7%C3%A3o-olhares-do-iq
http://www.biq.iqm.unicamp.br/
https://biqunicamp.wixsite.com/exposicaoiq50anos
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BORA passa a se chamar Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho 

O prédio ao lado da Biblioteca Central 
Cesar Lattes, que abrigará o acervo de 
coleções especiais e obras raras da 
Unicamp, está em fase final de 
construção e em breve será inaugurado. 
A Biblioteca 
de Obras 
Raras da 
Unicamp 
(BORA) foi 
concebida 
para 
centralizar o 
material 
especial e 
raro do acervo das bibliotecas da 
Unicamp, que necessita de condições 
adequadas para conservação e 
armazenamento, previstas na nova 
edificação. 

No dia 02/10/17, aconteceu no local a 
cerimônia de atribuição de nome e 
descerramento da placa da futura 
Biblioteca de Obras Raras (BORA), que 
passou a se chamar Biblioteca de Obras 
Raras Fausto Castilho em homenagem 

ao filósofo e ex-
professor da 
Universidade, 
falecido em 
fevereiro de 2015. 
Ainda em vida, o 
Prof. Fausto 
Castilho, que foi o 
primeiro diretor 
do Instituto de 
Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH), doou à 
Unicamp sua biblioteca particular, que 
fará parte do acervo da BORA. 

À cerimônia, esteve presente a Sra. 
Carmen Pontvianne de Castilho, viúva 
de Fausto Castilho, que realizou o 
descerramento da placa da biblioteca ao 
lado do reitor da Unicamp, Prof. 
Marcelo Knobel, e do ex-reitor, Prof. 
Carlos Vogt. Regiane Alcântara Bracchi, 
coordenadora do Sistema de Bibliotecas 
da Unicamp, esteve também presente e 
falou em nome do SBU na abertura do 
evento. 

Antes do descerramento, o público 

assistiu às palestras do Prof. Carlos 
Vogt, membro do conselho curador da 
Fundação Fausto Castilho, e de 
Alexandre Guimarães Tadeu de Soares, 
ex-aluno e ex-orientando do Prof. 
Fausto Castilho.  

(Fontes: 
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/

radio/video/biblioteca-de-obras-raras-
passa-se-chamar-fausto-castilho; 

http://www.unicamp.br/unicamp/unic
amp_hoje/divulgacao/inovacao_em_pa
uta_11_historia.pdf; 

http://www.fundacaofaustocastilho.or
g.br/vida/.) 
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IEL realiza descerramento da placa da Biblioteca Antonio Candido 
Na tarde do dia 19 de setembro, a 

Biblioteca Antonio Candido do 
Instituto de Estudos da Linguagem 
(IEL) da Unicamp realizou cerimônia 
de descerramento da sua nova placa, 
com o nome recém-atribuído em 
homenagem ao Prof. Dr. Antonio 
Candido de Mello e Souza, ex-
professor da Universidade e 
personagem fundamental na 
concepção e na criação do IEL. 
Sociólogo, escritor e crítico literário de 
grande reconhecimento, o Prof. 
Antonio Candido faleceu no dia 12 de 
maio deste ano, aos 98 anos de idade. 

Para a ocasião, a Biblioteca 
organizou também a exposição 
Antonio Candido e a Unicamp, com 
documentos da criação do IEL, 
reportagens e outros itens, além de 
livros do acervo das Coleções 
Especiais e Obras Raras da Biblioteca 
Central Cesar Lattes (BC-CEOR) que 
contêm dedicatórias de autores 
ilustres a Antonio Candido, e também 
dele para renomados intelectuais - 
esse material esteve exposto na BC-
CEOR entre os meses de junho e 
agosto deste ano, por ocasião da 

mostra Antonio Candido de Mello e 
Souza (1918-2017). Leia notícia no 
portal da Unicamp: 
unicamp.br/unicamp/noticias/2017/0
6/19/antonio-candido-dialoga-com-

outros-intelectuais-em-exposicao-na-
unicamp. 

Estiveram presentes ao evento, 
Marina de Mello e Souza, filha de 
Antonio Candido, cientista política e 
social, historiadora e professora na 
Universidade de São Paulo (USP), e os 
professores do IEL Antônio Arnoni 
Prado, ex-orientando do Prof. Antonio 
Candido, e Rodolfo Ilari, que 
acompanhou o Professor desde o 
início de sua contratação pela 
Unicamp. Ambos foram colegas de 
Antonio Candido e conviveram com 
ele por vários anos. Antes do 
descerramento da placa, os três 
participaram de uma mesa redonda 
no Anfiteatro do IEL, cerimônia que 
contou com a presença do reitor e da 
coordenadora geral da Unicamp, 
professores Marcelo Knobel e Teresa 
Atvars, e do diretor do IEL, Prof. Flávio 
Ribeiro de Oliveira à mesa de 
abertura. 

Confira reportagem no portal da 
Unicamp: 

unicamp.br/unicamp/eventos/2017/
09/19/professor-antonio-candido-
recebe-homenagem-do-iel. 

Acima, da esquerda para a 
direita: Ana Aparecida 
Granzotto Llagostera 
(diretora da Biblitoeca), Prof. 
Rodolfo Ilari, Profa. Teresa 
Atvars, Profa. Marina de 
Mello e Souza e Prof. 
Antônio Arnoni Prado no ato 
de descerramento da placa. 
Ao lado, detalhes da placa e 
da exposição Antonio 
Candido e a Unicamp. 

Prof. Marcelo Knobel (centro),  
Prof. Carlos Vogt e Sra. 

Carmen de Castilho realizaram 
o descerramento da placa 

(destaque acima). 

Regiane  Bracchi falou em nome do 
SBU durante a abertura do evento. 

Livro de Florestan Fernandes, 
com dedicatória do autor a 

Antonio Candido. Pertencente 
à coleção Aristides Candido de 

Mello e Souza, da BC-CEOR. 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/radio/video/biblioteca-de-obras-raras-passa-se-chamar-fausto-castilho
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/radio/video/biblioteca-de-obras-raras-passa-se-chamar-fausto-castilho
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/radio/video/biblioteca-de-obras-raras-passa-se-chamar-fausto-castilho
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/divulgacao/inovacao_em_pauta_11_historia.pdf
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/divulgacao/inovacao_em_pauta_11_historia.pdf
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/divulgacao/inovacao_em_pauta_11_historia.pdf
http://www.fundacaofaustocastilho.org.br/vida/
http://www.fundacaofaustocastilho.org.br/vida/
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19/antonio-candido-dialoga-com-outros-intelectuais-em-exposicao-na-unicamp
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19/antonio-candido-dialoga-com-outros-intelectuais-em-exposicao-na-unicamp
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19/antonio-candido-dialoga-com-outros-intelectuais-em-exposicao-na-unicamp
http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19/antonio-candido-dialoga-com-outros-intelectuais-em-exposicao-na-unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/19/professor-antonio-candido-recebe-homenagem-do-iel
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/19/professor-antonio-candido-recebe-homenagem-do-iel
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/09/19/professor-antonio-candido-recebe-homenagem-do-iel
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Biblioteca do IMECC oferece treinamento em conservação preventiva 

Durante o mês de outubro, a Biblioteca 

do Instituto de Matemática, Estatística e 

Computação Científica (BIMECC) da 

Unicamp ofereceu treinamento para 

funcionários do SBU sobre noções 

básicas de conservação preventiva de 

material bibliográfico. O curso teve duas 

turmas e a maior parte das atividades 

aconteceu no Ateliê de Restauração e 

Conservação Preventiva da Biblioteca. 

A BIMECC tem experiência de cerca de 

17 anos em conservação e restauração 

de material bibliográfico. Em conversa 

com sua diretora, Márcia Aparecida Pillon 

D'Aloia, ela informou que o ateliê 

começou a ser montado em meados do 

ano 2000, a partir da chegada da 

restauradora Dulce Fernandes Barata, 

que já havia trabalhado em outros órgãos 

da Universidade, entre eles o Centro de 

Memória - Unicamp (CMU). Na ocasião, 

ela foi convidada pelo professor do 

IMECC João Frederico C. A. Meyer 

(Joni), uma vez que foi constatada a 

necessidade de investimento em 

conservação e preservação do acervo da 

BIMECC, haja vista o alto valor gasto em 

livros. 

Além do trabalho de restauração e 

conservação do material bibliográfico, 

existe a necessidade de conscientização 

dos alunos sobre essa questão, ressaltou 

Márcia D'Aloia. Ela disse que a BIMECC 

realiza inúmeras campanhas de 

conscientização dos usuários para 

conservação e preservação do material, 

e que a própria Dulce Barata ministrou 

cursos e oficinas com esse objetivo. 

Entre as ações está, por exemplo, a 

disponibilização de sacos para que os 

alunos saiam com os livros protegidos 

nos dias de chuva. 

Segundo Márcia D'Aloia, o presente 

treinamento em conservação preventiva 

é o primeiro que a BIMECC oferece após 

a aposentadoria de Dulce Barata que, 

antes de sua saída, preparou o 

funcionário Reginaldo Mendes Ramos 

para substituí-la. Ele informou que 

realizou treinamentos em outras 

instituições para atuar em restauração e 

conservação, entre eles, três cursos e 

um estágio de um mês na Biblioteca 

Nacional (Fundação Biblioteca Nacional, 

Rio de Janeiro/RJ - www.bn.gov.br). 

Ainda de acordo com Reginaldo Ramos, 

outros dois funcionários da BIMECC 

estão se capacitando para atuar na área: 

Osvaldino Rodrigues dos Santos, que 

participou recentemente de um curso 

sobre encadernação no Senai (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial), 

intermediado pela Escola de Educação 

Corporativa da Unicamp (Educorp), e 

Gilberto Martins Vicentin, que foi treinado 

inicialmente por Reginaldo Ramos e 

Osvaldino Santos e pretende aprofundar 

o conhecimento na área. Os três 

ministraram o presente curso  de 

qualificação profissional. 

NEPO, NEPP e NEPAM promovem workshop Fontes de informações  
bibliográficas e normatização de trabalhos acadêmicos 

As bibliotecas do Núcleo de 

Estudos de População "Elza Berquó" 

(NEPO), do Núcleo de Estudos de 

Políticas Públicas (NEPP) e do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Ambientais (NEPAM) ofereceram seu 

primeiro treinamento do Programa de 

Competência em Informação do 

SBU.  

O workshop Fontes de Informações 

Bibliográficas e Normatização de 

Trabalhos Acadêmicos foi ministrado 

no dia 4 de outubro, no auditório do 

NEPO/NEPP, pelas bibliotecárias 

dos três núcleos interdisciplinares de 

pesquisa da Unicamp, Adriana 

Fernandes, Maria do Carmo Oliveira 

e Adreilde de Souza Oliveira Silva, e 

por Sílvia Celeste Sálvio, 

bibliotecária de referência da 

biblioteca do Instituto de Física Gleb 

Wataghin (IFGW). 

O SBU oferece cursos e treinamentos para uso dos recursos informacionais que 

disponibiliza, além de atividades culturais variadas. Consulte a agenda em 

www.sbu.unicamp.br. A seguir, confira alguns dos eventos realizados. 

SETEMBRO-DEZEMBRO / 2017        Nº 5  

Auditório do NEPO/NEPP - À mesa, Adreilde Silva 
(primeiro plano) e  Adriana Fernandes. 

Da esquerda para a direita: Luiz Gonzaga de Oliveira 
(funcionário da biblioteca da Faculdade de Educação Física e 

aluno do curso),  Reginaldo Ramos, Márcia D'Aloia, Marli 
Machado (funcionária da biblioteca da Faculdade de Educação 

e aluna do curso), Gilberto Vicentin e Osvaldino Santos, no 
Ateliê de Restauração e Conservação Preventiva da BIMECC.  

https://www.bn.gov.br/
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/
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Nossas bibliotecas já 
podem contar com uma 
forma mais ágil de 
divulgação dos seus eventos 
nos canais eletrônicos do 
SBU. 

Está em funcionamento o 
novo Serviço de 
Atendimento ao Usuário da 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI). Agora, os 
pedidos à DTI, incluindo as 
solicitações de divulgação 
de eventos das bibliotecas 
no Portal e no Facebook do 
SBU, são feitos diretamente 
pelo usuário através de um 
Sistema de Abertura de 
Chamado, no endereço 
http://sau.sbu.unicamp.br/. 
É possível acessar o serviço 
também pelo Portal do SBU, 
em SOBRE O SBU > 
Indicadores Estatísticos > 
ORDEM DE SERVIÇO – 
INFORMÁTICA (DTI). 

No entanto, é necessário 
que sejam seguidos os 
requisitos constantes na 
Instrução Normativa SBU Nº 
01/17, que informa como 
deve ser formatado o 
conteúdo das divulgações 
do Portal e das redes sociais 
do SBU (SOBRE O SBU > 
Normas e Regulamentos). 

Novo sistema do SBU 
 para solicitação de 

divulgação de eventos 

BOLETIM do SBUBOLETIM do SBUBOLETIM do SBU 
  

BAE Lendo Letras e Imagens: pedagogia da leitura 

A Biblioteca da Área de 

Engenharia e Arquitetura (BAE) da 

Unicamp, sediada no segundo andar 

do prédio da Biblioteca Central 

Cesar Lattes (BCCL), oferece 

palestras mensais, com profissionais 

de diversas áreas, através do seu 

programa Lendo Letras e Imagens: 

pedagogia da leitura. 

Em outubro, 

o evento foi 

realizado em 

parceria com 

a Biblioteca 

Prof. Joel 

Martins da 

Faculdade de Educação (FE), no 

Auditório da BCCL, comemorando a 

Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca. O convidado foi o prof. 

Ezequiel Thedoro da Silva, do grupo 

de pesquisa sobre Alfabetização, 

Leitura e Escrita (ALLE) da FE, que 

falou sobre o tema Leitura e 

redescoberta de si. 

No mês de 

novembro, a equipe 

do Lendo Letras e o 

Núcleo de 

Consciência Negra 

da Unicamp 

organizaram a 1ª 

Mostra de Arte 

Negra. Do dia 22 ao 24/11, 

aconteceram apresentações 

artísticas no térreo do prédio da 

BCCL. O evento foi encerrado com 

uma mesa redonda sobre o tema 

Ser negro, consciência de todos os 

dias, que teve a participação de 

Fábio Eduardo (Du-Kiddy - foto 

acima), aluno do Instituto de Artes 

(IA) e membro do Núcleo de 

Consciência Negra da Unicamp 

(https://www.facebook.com/NucleoD

eConscienciaNegraUnicamp/). 

Acompanhe a programação do 

Lendo Letras e Imagens no portal da 

BAE: 

(www.sbu.unicamp.br/lendoletras/). 

AÇÃO CULTURAL  e  EVENTOS 

SETEMBRO-DEZEMBRO / 2017        Nº 5  

Cineclube FEF 

A Biblioteca Prof. Asdrúbal Ferreira 

Batista da Faculdade de Educação 

Física (FEF) iniciou, em 2017, o 

Cineclube FEF, atividade acadêmica 

e cultural que oferece à comunidade 

a exibição de filmes seguidos de 

debates. O evento é resultado da 

parceria entre a Biblioteca, o 

Laboratório de 

Pesquisa em 

Educação Física 

e Humanidades  

MARGEM e o 

Centro Acadêmico de Educação 

Física  (CAEF). Em setembro, foi 

exibido na sala da congregação da 

FEF o filme Zidane: um retrato do 

século XXI, seguido de palestra. Em 

outubro e novembro, foi organizado 

o Ciclo GP³L "O espaço proibido 

para gente", com uma sequência de 

três filmes seguidos de debates. 

(Fonte: 

www.fef.unicamp.br/fef/biblioteca/e

ventos.) 

Prof. Ezequiel Thedoro da Silva 
durante sua palestra. 

Fotografia: Rose Meire da Silva. 

Biblioteca do IB promoveu exposição em comemoração ao 
Dia da Consciência Negra 

A exposição Fibra, muita fibra... Arte Africana e 

Quilombola, organizada pela professora Eleonore 

Zulnara Freire Setz, esteve montada na Biblioteca do 

Instituto de Biologia (IB) até o dia 15 de dezembro. 

http://sau.sbu.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/pdf/InstrucaoNormativaPublicacaoPortaleRedesSociais-SBU.pdf
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/pdf/InstrucaoNormativaPublicacaoPortaleRedesSociais-SBU.pdf
https://www.facebook.com/NucleoDeConscienciaNegraUnicamp/
https://www.facebook.com/NucleoDeConscienciaNegraUnicamp/
http://www.sbu.unicamp.br/lendoletras/
http://www.fef.unicamp.br/fef/biblioteca/eventos
http://www.fef.unicamp.br/fef/biblioteca/eventos
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CEP 13083-859 - Campinas/SP 
Fone (19) 3521-6500 
www.sbu.unicamp.br  

www.facebook.com/sbunicamp 

 

Para divulgar eventos no Portal e no 

Facebook do SBU, solicite pelo Sistema de 

Abertura de Chamados da DTI: 

http://sau.sbu.unicamp.br/. 

BOLETIM do SBUBOLETIM do SBUBOLETIM do SBU 
  SETEMBRO-DEZEMBRO / 2017        Nº 5  

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e exposição Os 
primeiros cientistas da Unicamp na FCA 

A Biblioteca Prof. Dr. Daniel 

Joseph Hogan da Faculdade de 

Ciências Aplicadas (FCA), campus 

de Limeira/SP, promoveu evento em 

comemoração à Semana Nacional 

do Livro e da Biblioteca, com 

atividades culturais e educativas. 

Entre os dias 16 e 20 de outubro, 

foram oferecidos treinamentos, 

palestras, exibição de filme no Cine 

Vagalume, além da exposição Livros 

Danificados da FCA, organizada 

pela Biblioteca,  e da Festa do Livro, 

realizada pela Editora da Unicamp. 

(Notícia no portal da Unicamp: 

unicamp.br/unicamp/eventos/2017/

10/17/fca-promove-semana-

nacional-do-livro-e-da-biblioteca.) 

Durante o mês de setembro, a 

Biblioteca sediou a exposição Os 

primeiros cientistas da Unicamp, 

organizada pelo Sistema de 

Arquivos da Unicamp (Siarq). A 

mostra é itinerante e, em junho,  

também esteve na Biblioteca Central 

Cesar Lattes (fotos acima). 

Exposição CEOR Beleza Feminina, quem determina? 

A Diretoria de Coleções 

Especiais e Obras Raras da 

Biblioteca Central Cesar Lattes 

(BCCL-CEOR) organizou uma 

exposição de livros e periódicos 

que abordam alguns aspectos da 

construção de padrões estéticos, 

determinados conforme a época e 

elaborados segundo interesses de 

segmentos sociais específicos. A 

maior parte do material data do 

século XX. 

A mostra esteve montada de 

outubro a dezembro em frente ao 

acervo da CEOR e, a partir de 

janeiro de 2018, poderá ser 

visitada no hall do térreo da BCCL. 

Mostra e exposição itinerante 
Ilustrando o Mundo pela EJA 

No mês de novembro, a Biblioteca 

Prof. Joel Martins da Faculdade de 

Educação (FE) e a Biblioteca 

Central Cesar Lattes (BCCL) 

sediaram atividades da Mostra   e 

exposição itinerante Ilustrando o 

Mundo pela EJA. O evento faz parte 

dos projetos realizados em parceria 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação de Jovens e Adultos 

(GEPEJA) da FE, pelo Núcleo de 

Ação Educativa Descentralizada 

Noroeste da Prefeitura de 

Campinas (NAED Noroeste), pela 

Biblioteca Prof. Joel Martins e, em 

2017, também pela BCCL. 

Nas duas bibliotecas, foram  

exibidos trabalhos artísticos da 

exposição itinerante Ilustrando o 

Mundo pela EJA. São obras dos  

alunos do projeto Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), que 

acontece nas escolas municipais de 

Campinas e que conta com apoio 

do GEPEJA/FE/Unicamp. 

(Fontes: 

fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/m

ostra-e-exposicao-itinerante-

ilustrando-o-mundo-pela-eja; 

campinas.sp.gov.br/noticias-

integra.php?id=32545;) 

Detalhes da exposição 
Os primeiros cientistas da Unicamp. 

Periódico (esquerda) e livro (direita): todo o material 
selecionado e exposto faz parte do acervo da CEOR. 

Exposição itinerante Ilustrando o mundo pela EJA: 
Trabalhos em exposição na BCCL e na Biblioteca Prof. Joel 
Martins/FE, de autoria de alunos do projeto Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura de Campinas. 

Confraternização de final de ano 

 

No dia 21 de dezembro, na 

confraternização do SBU, o 

pessoal comemorou até! Que 

2018 seja também repleto de 

entusiasmo e realizações. 

 

Coordenação SBU 

Reprodução Rafaela Rodrigues Gonçalves. 

http://sau.sbu.unicamp.br/
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/10/17/fca-promove-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/10/17/fca-promove-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca
https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/10/17/fca-promove-semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/mostra-e-exposicao-itinerante-ilustrando-o-mundo-pela-eja
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/mostra-e-exposicao-itinerante-ilustrando-o-mundo-pela-eja
https://www.fe.unicamp.br/biblioteca/noticias/mostra-e-exposicao-itinerante-ilustrando-o-mundo-pela-eja
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=32545
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=32545

