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1º EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP

1. Cadastro

Biblioteca: Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho Data: 01/08/2022

Responsável(is) pela proposta: Danielle Thiago Ferreira

E-mail: danif@unicamp.br Ramal: 16465

2. Título: Ações sistêmicas para a preservação dos acervos especiais e raros da UNICAMP.

3. Objetivo(s):
- Padronização na preservação e conservação de acervos especiais e raros da UNICAMP;
- Aquisição de equipamentos para conservação dos acervos especiais e raros das bibliotecas do SBU.

4. Beneficiários diretos do projeto e seus impactos:

Bibliotecas do SBU que possuem acervos especiais e raros. A preservação adequada dos acervos garante a segurança, longevidade e
condições de uso e manuseio dos materiais, impactando diretamente no acesso dos pesquisadores aos mesmos.
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5. Contribuição direta com as ações, produtos e atividades realizadas na biblioteca:
A BORA por sua especificidade tem condições de orientar as demais bibliotecas do sistema quanto a identificação de obras especiais e

raras, e a conservação adequada das mesmas.
A aquisição dos materiais solicitados visa garantir que a BORA seja capaz de oferecer suporte às demais unidades, proporcionando

treinamento das equipes e empréstimo de equipamentos adequados para a manutenção e segurança dos acervos especiais e raros.

Sobre a Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho

O prédio da biblioteca se consolidou com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, sendo inaugurado em 2020. Para ele foi
transferido o acervo da antiga Diretoria de Coleções Especiais e Obras Raras, que por mais de 30 anos esteve sediada no terceiro andar da
Biblioteca Central Cesar Lattes.

O acervo conta com mais de 100 mil itens e 26 coleções, adquiridas por compra ou doação e compostas por livros, folhetos, mapas,
revistas, e outros documentos. São itens de importante valor histórico e, na sua maioria, pertenceram a personalidades de destacada atuação
na vida pública e acadêmica. As obras que compõem o acervo possuem características que as tornam únicas, tais como marcas de
propriedade, anotações manuscritas, dedicatórias de pessoas célebres, edições numeradas, limitadas ou de luxo, com valor no mercado
livreiro ou valor como artefato, significado histórico e/ou intelectual, entre outras particularidades. Algumas coleções de destaque são: Sérgio
Buarque de Holanda, Paulo Duarte, Antonio Candido, István Mészáros e Ana Primavesi.

6. Justificativa:

O tratamento sistemático e a disponibilização do acervo, que contempla livros, periódicos e outros materiais, possibilita o amplo acesso e
uma melhor compreensão dos mais diferentes itens especiais e raros que se encontram espalhados pelas bibliotecas do SBU.

Na década de 1970 a universidade adquiriu bibliotecas particulares, como as de Paulo Duarte, Eugênio Artigas e Oswald Peckolt, com o
intuito de formar os acervos das bibliotecas que estavam nascendo. Tais coleções foram desmembradas e hoje reconhecendo a importância
desses materiais esse projeto prevê o mapeamento e tratamento desses itens.

Essa ação objetiva a padronização das técnicas de conservação e salvaguarda destes itens nas bibliotecas ou transferência para a BORA,
desde que seja do interesse da unidade. E também a preservação desses bens culturais, que possuem valor material e de memória, porém
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muitas bibliotecas desconhecem esse histórico e sua importância. É importante salientar que esses materiais devem ser mantidos sob a
guarda da universidade, ainda que alguns apresentem más condições de uso e manuseio.
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7.  Planejamento

Inicialmente pretendemos levantar os itens da Coleção Paulo Duarte, tendo como piloto a própria BORA, isto é, mapear os
eventuais itens dispersos. Depois criar procedimentos para a identificação desses itens, para então iniciar as etapas de conservação dos
mesmos.

Numa segunda etapa compartilhar a experiência adquirida na execução do projeto piloto e orientar as demais unidades no
mapeamento e tratamento dos eventuais itens da Coleção Paulo Duarte localizados em seus acervos.

7.1 Sub-Proposta
Piloto na BORA
Atividades Resultados Esperados Métricas de acompanhamento Prazo de execução

Aquisição dos equipamentos abaixo
discriminados

itens orçados e adquiridos para iniciar
trabalho de higienização e conservação

- 2 meses

Adequação do espaço * Organização do espaço físico - 2 meses
Criar parâmetros para identificação
dos materiais *

Documento norteador Guia pronto 1 meses

Separação dos itens * Reunião dos itens pertencentes a
Coleção Paulo Duarte

Total de itens separados 3 meses

Higienização * materiais higienizados para realocação % higienização/dia 4 meses
Tratamento técnico dos itens * Ajustes necessários no Sophia e

preparação dos itens
% itens preparados 2 meses

Criação de política de empréstimos de
equipamentos para as unidades

Documento de condições e termo de
responsabilidade

Documento finalizado 2 meses

Treinamento das equipes das
bibliotecas na identificação dos
materiais raros e especiais

Identificação, separação e guarda dos
materiais especiais e raros em local
adequado e seguro

Total de itens separados

Treinamento das equipes das Higienização dos itens especiais e raros % higienização/dia
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bibliotecas para a conservação
adequada dos materiais
* Etapas a serem executadas na biblioteca piloto - BORA

Descrição Qtde Unitário
R$

Total
R$

Justificativa e/ou observação

Aquisição Aspirador VIVENSO
2 6.300,00 12.600,00 sistema de limpeza com filtragem por turbilhonamento

de água, ideal para limpeza de estantes e os cortes
dos livros

Aquisição Desumidificadores
4 3.351,00 13.404,00 sistema de controle de umidade do ar

Aquisição Mesas Higienizadoras
2 11.000,00 22.000,00 móvel específico para o serviço de higienização de

livros e documentos

Aquisição de termo higrômetro digital
10 60,00 600,00 Aparelho para realizar a medição de temperatura e

umidade do ambiente

Valor total 48.604,00

8. Considerações finais

Como resultado do projeto esperamos colaborar no monitoramento e padronização das técnicas de conservação dos acervos especiais
e raros do SBU. Bem como contribuir para o mapeamento dos itens que pertenceram à Coleção Paulo Duarte, dando acesso a estes com
maior segurança objetivando o potencial desenvolvimento de pesquisas pela comunidade acadêmica e público em geral. Além de garantir a
preservação do histórico da coleção e de sua importância na construção do patrimônio bibliográfico da universidade.
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Documento assinado eletronicamente por Danielle Thiago Ferreira, COORDENADOR DE DIVISÃO, em 29/08/2022, às
17:19 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.
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