BOLETIM do SBU

Nº 3
JULHO/2017

BOLETIM INFORMATIVO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP
NOTÍCIAS DO SBU
Biblioteca do IG ganha novo espaço

A Biblioteca Conrado Paschoale do
Instituto de Geociências (IG) passou a
funcionar no novo prédio da unidade,
inaugurado oficialmente na manhã do dia
10/03/17.
Desde o início das atividades em 1979,
mesmo ano de fundação do IG, a biblioteca
passou por vários locais. No novo prédio, o
acervo conta com um espaço dividido de
acordo com uma lógica apropriada à sua
característica
principal,
a
multidisciplinaridade. Segundo a diretora
Cássia Raquel da Silva, a biblioteca reúne
obras de várias disciplinas, como Política
Científica e Tecnológica, com 16 mil itens,
Mineração, Geologia e Geografia. Há

também um nicho reservado à mapoteca,
com 15 mil itens. "Nós podemos dizer que
temos uma biblioteca de mapas", afirmou
Cássia. Ela ainda destacou que o projeto de
um novo espaço para a biblioteca foi iniciado
e conduzido por
sua
diretora
anterior, Márcia
Aparecida
Schenfel Baena,
Fachada do novo prédio do IG
cabendo a ela,
Cássia, sua continuidade e finalização.
Na inauguração do novo prédio do IG,
estiveram presentes o então reitor, prof.
José Tadeu Jorge, prof. Álvaro Penteado
Crósta, que é docente do Instituto e, na

ocasião, era coordenador geral da
Universidade, profs. Roberto Perez Xavier e
Lindon Fonseca Matias, na época
respectivamente diretor e diretor associado
do IG. O Sistema de
Bibliotecas
da
Unicamp
foi
representado por sua
coordenadora,
Regiane
Alcântara
Descerramento da placa
Bracchi. Durante a
inaugural da biblioteca
cerimônia,
Cássia
acompanhou o descerramento da placa de
inauguração da biblioteca.
Confira mais informações em http://
portal.ige.unicamp.br/pt-br/biblioteca.

A Sala de Leitura do Centro de
Documentação Urbana (CEDU) recebe, entre
os meses de maio e setembro de 2017, a
primeira edição do projeto Lendo no CEDU,
idealizado e coordenado pela profa. Cida
Grecco, doutoranda do Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL) da Unicamp.
Após a reinauguração do CEDU em
novembro de 2016, esta é a primeira
atividade que acontece na Sala de Leitura.
Intitulado Memória Saturada: um mosaico
de leituras, o projeto teve início no dia
12/04/17 e está organizado na forma de
encontros quinzenais para leitura e
discussão dos capítulos do livro A Memória
Saturada (Editora da Unicamp), traduzido
por Cristiane Dias, coordenadora adjunta e
pesquisadora do Laboratório de Estudos
Urbanos (Labeurb) e Greciely Cristina da
Costa, docente da Universidade do Vale do

Sapucaí (Univás).
A historiadora e
escritora
francesa
Règine Robin, autora
do livro, foi uma das
precursoras da Análise
do Discurso. Finalizada
a
leitura,
será
Grupo no primeiro dia de atividade
construído
um
mosaico literário-cultural com as obras
citadas pela autora e outras referências
trazidas pelos leitores participantes do
projeto.
A Sala de Leitura do CEDU é um espaço
aconchegante, aberto à comunidade
acadêmica, tanto para realização de outros
projetos quanto para leitura e estudo
individual. Para mais informações, acesse
www.labeurb.unicamp.br/site/web/notici
a/410.

A
Biblioteca
Prof.
Ricardo
Regazzini Verçosa do Colégio
Técnico de Campinas (Cotuca)
ofereceu gratuitamente aos alunos
e servidores do Colégio uma Oficina
de Escrita Criativa, ministrada pela
escritora Jana Bianchi, ex-aluna do
Cotuca. Os encontros aconteceram
de 1º de abril a 3 de junho, aos
sábados. Em agosto, será marcado
novo encontro para que cada aluno
apresente seu conto, desenvolvido
durante as aulas teóricas e práticas.
Existe ainda a perspectiva de que a
Oficina seja novamente oferecida
nos
próximos
semestres.
Acompanhe pelo site da biblioteca,
www.cotuca.unicamp.br/biblioteca.

Sala de Leitura do CEDU inicia atividades

Oficina de Escrita Criativa
da Biblioteca do Cotuca

III Seminário da Biblioteca da FEF

Coleções Especiais: preservação física e digital

Entre os meses de maio e junho deste ano, a
Biblioteca Prof. Asdrúbal Ferreira Batista da
Faculdade de Educação Física (FEF) realizou seu III
Seminário em parceria com a Comissão de
Biblioteca. O tema escolhido foi Coleções
Especiais: preservação física e digital.
O evento aconteceu na forma de três mesas de
discussão, nos dias 06/04, 18/05 e 22/06, que
trataram respectivamente dos tópicos memória e
preservação, preservação digital e preservação
física das coleções especiais (para ver a

programação completa, acesse www.fef.unicamp.br/
fef/noticia/2017-03-14-colecoes-especiais-preservacaofisica-e-digital).
Parte das obras que compõem o acervo da
biblioteca da FEF é formada por jornais, revistas,
livros, manuscritos, fotografias, troféus, medalhas,
entre outros objetos, que datam do final do século
XIX, incluindo alguns títulos que não existem em
outras bibliotecas do país. Essas coleções especiais
se configuram em importante fonte de consulta,
especialmente nas áreas de história e sociologia
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da Educação Física, tanto para pesquisadores da
Unicamp quanto de outras instituições, inclusive
do exterior, e exigem cuidado técnico específico
para tratamento, manuseio e guarda. Assim, o
objetivo principal desse terceiro seminário foi
orientar os profissionais que lidam com esses itens
quanto aos cuidados necessários.
Confira na próxima página entrevista realizada
com a ex-coordenadora da Comissão de Biblioteca
da FEF, profa. Carmen Lúcia Soares, e com Dulce
Inês Leocádio, diretora da biblioteca.
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Sala de Coleções Especiais da Biblioteca da FEF: fruto de uma aliança que deu certo
A profa. Carmen Lúcia Soares e a bibliotecária Dulce Inês Leocádio falam sobre a experiência com o acervo de coleções
especiais e obras raras da Biblioteca Prof. Asdrúbal Ferreira Batista da Faculdade de Educação Física da Unicamp.

Entrevista com a professora da Faculdade de Educação Física da
Entrevista com Dulce Inês Leocádio, diretora da Biblioteca Prof.
Unicamp Carmen Lúcia Soares, educadora física, doutora em Asdrúbal Ferreira Batista da Faculdade de Educação Física da
Educação e pós-doutora em História, que coordenou a Comissão de Unicamp .
Biblioteca da FEF até o início deste ano .
Boletim SBU - Sobre que temas foram os dois primeiros
Boletim SBU - Quanto tempo a senhora esteve na Comissão de seminários da Biblioteca da FEF?
Biblioteca da FEF?
Dulce Inês - O Lugar da biblioteca na vida universitária foi o
profa. Carmen Lúcia - Eu estive à frente da Comissão de Biblioteca primeiro. O segundo já foi sobre as coleções especiais e o terceiro
desde o ano de 2010, com um pequeno interregno de nove meses em está sendo mais profundo nesse tema.
2014. Depois retomei em 2015 (2016-2017).
Boletim SBU - Como surgiu a ideia das coleções especiais já
Boletim SBU - Como veio a ideia de fazer um seminário sobre no segundo seminário?
coleções especiais?
Dulce Inês - A ideia do seminário das coleções especiais foi
profa. Carmen Lúcia - Nesse período de seis anos - foram três porque a gente tinha um número grande de publicações especiais,
gestões à frente da comissão - com o apoio da diretora da biblioteca, a de livros do final do século XIX que estavam sem tratamento, e
Dulce (Dulce Inês Leocádio), também da Andréia (Andréia Manzato uma das coisas que a vinda da profa. Carminha (Carmen Lúcia
Moralez, bibliotecária da FEF responsável pelo processamento Soares) para a Comissão de Biblioteca proporcionou foi justamente
técnico), dos funcionários da biblioteca, dos
trabalhar esses livros. É difícil, às vezes, abrir
meus orientandos e de um número significativo
um pouco a cabeça das pessoas, e a profa.
de bolsistas SAE, nós conseguimos elaborar um
Carminha, como sendo uma estudiosa da
plano de trabalho para constituição desta Sala
história da educação, que dá aula aqui na
de Coleções Especiais. A biblioteca já tinha a
educação física, tornou mais fácil, então a
guarda de algumas coleções que foram doadas
gente começou. A gente tem um
pela família ou por particulares, indivíduos, e
conhecimento biblioteconômico, sabe que
essas coleções estavam armazenadas de modo
tem que preservar, tem que guardar, tem
um pouco precário. A Dulce tinha a intenção de Profa. Carmen Lúcia (centro), Dulce Inês (à direita) e Andréia Moralez que fazer determinadas coisas, mas também
dar a devida atenção a essas coleções, e como eu faço pesquisas no tem que aprender sobre isso. Então, esses seminários vieram ao
campo da História da Educação Física e do Esporte, nós fizemos uma encontro disso: aprender como trabalhar com essas coleções.
aliança entre o acadêmico e o técnico e fizemos um grande projeto
Boletim SBU - E o terceiro seminário?
que acabou dando certo. Ao longo desses seis anos, nós fomos pouco
Dulce Inês - É um seminário voltado para estudo, para
a pouco constituindo essa sala, inclusive readequando o próprio aprendermos com os outros e aplicarmos à nossa realidade. A
espaço físico da biblioteca para recebê-la, criando condições também gente precisa aprender porque são materiais muito diferenciados de preservação desses materiais com uma sala de higienização. não permitem qualquer tipo de manuseio, não pode carimbar em
Depois, com aquele *projeto de infraestrutura das bibliotecas - o qualquer lugar, uma série de coisas. Pegar um livro que saiu agora
nosso projeto ganhou o total dos recursos – nós pudemos também do forno, é uma coisa; um livro de 1800, é outra. Esse último
comprar todos os equipamentos necessários para a higienização, seminário vem bem ao encontro disso, é como um fechamento do
climatização e conservação dos materiais, além daqueles que a gente pôde aprender. A gente fez um paralelo entre a física equipamentos que fazem a reprodução digital (*Apoio a Infraestrutura que é essa preservação da limpeza, do cuidado em acondicionar,
para as Bibliotecas da Unicamp, 18/06/2013). Então, esses seminários de saber como limpar, de saber fazer as primeiras intervenções
acompanham um pouco o movimento da constituição dessa sala, para o material não estragar - até a preservação digital, que eu
porque eles são seminários que tanto contribuem para divulgar a acho que é uma coisa mais preocupante: nós digitalizamos; e daqui
biblioteca e esses assuntos no seio universitário para interessados - a algum tempo, como é que isso fica? Como é que nós preservamos
não apenas bibliotecários, mas estudantes de graduação, de pós- isso? Então, a intenção é de estudo para o pessoal que trabalha
graduação, professores – como também são um aporte técnico para diretamente com o material na biblioteca, mas é algo aberto a
as nossas tarefas cotidianas na organização dessas coleções, com um qualquer pessoa. Os alunos da profa. Carminha vêm, tem pessoas
aparato técnico mais sofisticado que nós acabamos obtendo nesses de fora – nós tivemos estudantes da PUC (Pontifícia Universidade
seminários à medida também que nós nos aproximamos de Católica) - tem pessoas que já passaram por esse seminário e
arquivistas, bibliotecários com mais competência e mais especialidade acharam enriquecedor, porque a gente vai aprendendo.
do que aquelas que nós temos.

INAUGURAÇÃO

A Sala de Coleções Especiais da Biblioteca Prof. Asdrúbal Ferreira Batista foi inaugurada na manhã do dia
21/06/17. Entre os presentes, estiveram o prof. Sérgio Settani Giglio, novo coordenador da Comissão de
Biblioteca da FEF e Regiane Alcântara Bracchi, coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Em sua fala,
a profa. Carmen Lúcia agradeceu emocionada a todos que participaram e possibilitaram "a criação da Sala com a
organização desse rico acervo". Informações: www.fef.unicamp.br/fef/biblioteca.
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III SINPRED / V Encontro de Rede Cariniana / SISPUB

A
coordenadora
mesas de discussão e os
associada do SBU,
workshops,
Valéria
Valéria dos Santos
destaca um tema
Gouveia Martins, e o
importante para a
bibliotecário Gildenir
preservação de livros e
Carolino
Santos,
documentos
responsável pelo Portal http://www.ibict.br/Sala-de-Imprensa/eventos/iii eletrônicos: o tripé
de
Periódicos -sinpred-v-encontro-de-rede-cariniana-sispub gestão/custódia/
Eletrônicos Científicos da Unicamp (PPEC), acesso. "Hoje, temos o acesso (na Unicamp),
participaram de três eventos simultâneos mas os dois passos anteriores (gestão e
promovidos pelo Instituto Brasileiro de custódia), importantes para a preservação,
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
ainda não temos", informa.
O III Seminário Internacional de Preservação
Segundo Gildenir, "a participação nos
Digital (SINPRED), o V Encontro de Rede eventos valeu muito pela troca de
Cariniana e o Encontro de Usuários de Sistemas experiências, atualização profissional e
de Publicação (SISPUB) aconteceram de 3 a 5 novidades para a área da Preservação Digital".
de maio deste ano em Brasília e foram voltados
Os trabalhos e a palestra podem ser
à preservação digital e à discussão e acessados pelos links a seguir:
compartilhamento de sistemas de publicação Þ https://figshare.com/articles/
científica, tecnológica, administrativa e
Padroniza_o_e_organiza_o_da_produ_o_cie
governamental. Valéria representou a
nt_fica_em_publica_es_peri_dicas_uma_exp
Unicamp, que é entidade parceira da Rede
eri_ncia_do_Portal_de_Peri_dicos_Eletr_nic
Brasileira de Serviços de Preservação Digital
os_Cient_ficos_da_UNICAMP/4488317 ;
Cariniana (Rede Cariniana); Gildenir, que é Þ https://figshare.com/articles/
representante da Cariniana na Unicamp, foi
Processo_de_Aplicabilidade_do_Identificado
convidado a proferir palestra durante o SISPUB
r_de_Objeto_Digital_DOI_na_Cole_o_dos_P
sobre indexação de revistas e periódicos
eri_dicos_do_Portal_de_Peri_dicos_Eletr_nic
científicos. Ele também apresentou dois
os_da_UNICAMP_Um_relato_de_experi_nci
trabalhos, um sobre a experiência do PPEC e
a/4985045 ;
outro sobre aplicabilidade do Identificador de Þ https://figshare.com/articles/
Objeto Digital (DOI, em inglês) ao PPEC.
Indexa_o_de_revistas_e_peri_dicos_cient_fi
Entre os assuntos abordados durante as
cos_dicas_pr_ticas_e_necess_rias/4985174 .
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Desde junho, está no ar o blog do Portal de
Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp
(PPEC), idealizado e desenvolvido pela equipe
do Portal em parceria com a Diretoria de
Tecnologia da Informação do SBU (DTI). Os
posts têm periodicidade quinzenal.

De acordo com o bibliotecário Gildenir
Carolino Santos, responsável pelo PPEC, o
blog dará visibilidade ao Portal, a temas
atuais abordados nos periódicos e aos artigos
de destaque, funcionando também como
instrumento de métrica alternativa para
esses artigos. Haverá ainda posts dos
editores, que serão convidados a falar sobre
os respectivos periódicos.
Gildenir ressalta que o blog tem código
ISSN e que, ao clicar sobre ele, o usuário é
direcionado a uma página com informações e
orientações sobre como registrar seu blog ou
periódico.
Visite o blog do PPEC em https://
periodicos.sbu.unicamp.br/blog/ ou através
de link na página do Portal, em https://
periodicos.sbu.unicamp.br/wp/.

PROGRAMA DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO SBU
Capacitação, Treinamento de usuário e Qualificação profissional
Tardes de Atualização do SBU

Na tarde do dia 04/04/17, no auditório da Biblioteca Central Cesar Lattes, Sílvia Celeste Sálvio (IFGW) e Marcelo Raimundo da Silva
(Espaço da Escrita) dividiram conosco suas experiências de estágio profissional em universidades do exterior. Ambos participaram do
Programa de Mobilidade de Funcionários 2016 da Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais (VRERI), edital 31/2016.
Estágio profissional internacional na Biblioteca Homer Babbidge
(Universidade de Connecticut): serviços e oportunidades
Sílvia Celeste Sálvio, bibliotecária de referência da Biblioteca
Prof. Marcello Damy do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW),
realizou estágio profissional de um mês, em setembro de 2016, na
Homer Babbidge Library, no campus de
Storrs da University of Connecticut, na
cidade de Mansfield (Connecticut/EUA). Ela
participou de reuniões, fóruns e visitas
técnicas não só às bibliotecas dos campi da
Universidade, mas também a uma
biblioteca pública local. Sílvia conheceu o
Library
Liaison
Program
(http://
lib.uconn.edu/services/subject-specialists/university-ofconnecticut-libraries-academic-liaison-program/) e apresentou
aos colegas do SBU vários serviços e ferramentas que podem ser
implementados ou adaptados às bibliotecas do Sistema.
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Iniciativas de formação permanente em habilidades acadêmicas
no mundo anglo-saxão: a experiência da Universidade de Bath
Marcelo Raimundo da Silva, funcionário do Espaço da Escrita da
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e doutorando em
Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências (IG),
esteve no Academic Skills Centre (Centro
de
Habilidades
Acadêmicas)
da
Universidade de Bath, no Reino Unido, em
julho de 2016. O Espaço da Escrita foi
criado em 2006 como parte do
planejamento estratégico da CGU para
tornar-se um writing center de referência
no Brasil, conforme explicou Marcelo.
Durante sua palestra, ele apresentou projetos oferecidos pela
biblioteca da Universidade de Bath relacionados ao conteúdo
principal de seu estágio, o ensino da escrita científica em língua
inglesa em nível de pós-graduação.
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Treinamento ORCID para bibliotecários,
editores e pesquisadores

Nas manhãs dos dias 5 e 7 de abril, o
SBU ofereceu treinamento sobre os
procedimentos básicos para criar e
alimentar o ORCID (Open Researcher
and Contributor ID - http://orcid.org/),
uma nova forma de identificação e
individualização
do
pesquisador
através do registro de um código
alfanumérico de 16 caracteres, que
possibilita
sua
vinculação
às
publicações de sua autoria ou
coautoria e a distinção de eventuais

homônimos. No dia 5, o público-alvo
foram os bibliotecários, e no dia 7, os
editores e pesquisadores.
Em ambas as datas, o treinamento
aconteceu na Sala de Pesquisa
Bibliográfica em Recursos Eletrônicos
da Biblioteca do Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL) e foi ministrado
pelo bibliotecário Gildenir Carolino
Santos, responsável pelo Portal de
Periódicos Eletrônicos Científicos da
Unicamp (PPEC).
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Na tarde do dia 5 de maio, na Sala de
Pesquisa Bibliográfica em Recursos
Eletrônicos da Biblioteca do Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL), os
bibliotecários Márcio Souza Martins e
Michele Lebre de Marco, da Diretoria de
Gestão de Recursos do SBU (DGR)
ministraram treinamento à comunidade
sobre o novo serviço de descoberta do SBU,
ferramenta que possibilita a pesquisa
integrada nas fontes de informação
disponíveis para a comunidade da Unicamp.

O Sistema de Bibliotecas da Unicamp oferece regularmente treinamentos para uso das diversas bases de dados e recursos
informacionais disponíveis à comunidade da Universidade. Informe-se sobre esses e outros eventos de capacitação,
treinamento de usuário e qualificação profissional na agenda do portal do SBU, em www.sbu.unicamp.br.

Ação Cultural e Eventos

As bibliotecas do SBU realizam em seus espaços ações culturais variadas, confira algumas.
Mulher Brasileira: apenas bela,
recatada e do lar?
Nos meses de março e abril deste ano, a
Diretoria de Coleções Especiais e Obras
Raras da Biblioteca Central Cesar Lattes
(BC-CEOR), no 3º piso, organizou
exposição de livros e documentos, obras
de mulheres que se destacaram na
história social, cultural e política brasileira,
em diferentes áreas, como ciências, artes,
literatura, etc. Além de homenagear as
mulheres pelo seu dia (8 de março), a
mostra foi elaborada visando contribuir
com a discussão sobre o papel da mulher
na sociedade.
África: memória e identidade
Trinta peças do acervo do Instituto
Cultural Babá Toloji, em Campinas,
estiveram expostas no saguão da
Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL) de
22 de março a 19 de abril. A mostra foi
organizada pela Coordenadoria de
Desenvolvimento Cultural
da Unicamp (CDC), e
contou com esculturas de
divindades do Candomblé,
máscaras, tecidos, pinturas
e objetos utilitários que
fazem parte de um acervo
Máscara ritual
com mais de onze mil
originária do Congo
peças, em sua maioria
COORDENADORA do SBU
Regiane Alcântara Bracchi
COORDENADORA ASSOCIADA do SBU
Valéria dos Santos Gouveia Martins
TEXTOS / DIAGRAMAÇÃO BOLETIM
Natália Elisabeth Marangoni Cosiuc

trazidas
da
África.
(www.sbu.unicamp.br/portal2/evento/exposicaoafrica-memoria-e-identidade/)
Olhares
Durante todo o mês
de maio, a Biblioteca
do Instituto de Biologia
(BIBLIB)
sediou a
mostra de trabalhos
das artistas plásticas
Cristina Credidio, Laure Em cada olhar um desejo, de
Gomes, Leila Accioli, Laure Gomes, ex-aluna do IB
Mariana Bufarah e
Sandra Palma T. São trabalhos que têm o
olhar como tema principal.
Territórios e Outros Trabalhos Cláudio Tozzi

Telas de Cláudio Tozzi - hall de entrada da biblioteca do IFCH

Desde o dia 6 de abril, estão expostos na
Biblioteca Octavio Ianni do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) alguns
dos trabalhos mais recentes do arquiteto
e artista plástico Cláudio Tozzi. A mostra
tem a coordenação do prof. Dr. Jorge Coli
e curadoria de Alexandre Pedro de
Medeiros. "Há nesses trabalhos – como há
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
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em grande parte da produção de Tozzi –
uma relação complementar com a
arquitetura, evidenciada pela observação
do modo como o artista constrói o espaço
pictórico, que se aproxima do tratamento
dado pelo arquiteto ao espaço
tridimensional." (www.ifch.unicamp.br/noticiaseventos/biblioteca/49895/Claudio%20Tozzi%20%20Territ%C3%B3rios%20e%20Outros%20Trabalhos)

A exposição pode ser visitada até o dia
20 de julho, no horário de funcionamento
da biblioteca.
Mais
informações
em
www.ifch.unicamp.br/ifch/biblioteca.
Darwin no Brasil: A viagem no
Beagle!
Mostra itinerante de objetos do Museu
de Zoologia da Universidade de São Paulo
(MZUSP), animais do acervo do Museu de
Zoologia da Unicamp, além de livros e
documentos relacionados à viagem do
cientista Charles Darwin no navio Beagle,
especialmente à sua passagem pelo litoral
brasileiro.
Organizada pelo Museu Exploratório de
Ciências da Unicamp em parceria com o
Museu de Zoologia do Instituto de
Biologia e com a Biblioteca Central Cesar
Lattes, a exposição pode ser visitada a até
11/08/17, das 9h às 22h, no térreo da
BCCL.
Para inclusão de eventos na
Agenda do SBU, entre em contato
pelo e-mail
qualisbu@unicamp.br.

