BOLETIM do SBU

Nº 4
AGOSTO/2017

BOLETIM INFORMATIVO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP
NOTÍCIAS DO SBU
WORKSHOP

DE ATUALIZAÇÃO DO

Na tarde do dia 10 de agosto, líderes e
membros das equipes do Planejamento
Estratégico 2015-2019 do Sistema de
Bibliotecas da Unicamp (Planes SBU)
reuniram-se na Casa do Lago para
compartilhamento de informações
atualizadas sobre suas respectivas
Ações
Estratégicas.
Cada
grupo
preparou slides para apresentar as
atividades já realizadas e aquelas
previstas para os próximos seis meses.
O evento contou com a presença de
Nelma Aparecida Magdalena Monticelli,

assessora de Projetos e
Processos/PLANES da
Coordenadoria Geral da
Universidade
(CGU),
que esteve à mesa de
abertura ao lado de
Regiane
Bracchi
e

PROGRAMA
Seis colegas do Sistema
de
Bibliotecas
da
Unicamp estão entre os
trinta selecionados pela
Diretoria Executiva de
Reprodução: pixabay.com
Relações Internacionais
(DERI), antiga Vice-Reitoria Executiva de
Relações Internacionais (VRERI), para
participar do Programa de Mobilidade de
Funcionários deste ano, Edital 61/2017.
Juliana Ravaschio Franco de Camargo,
diretora da biblioteca do Instituto de
Artes,
Maria
Graciele
Trevisan,
supervisora da Seção de Atendimento ao
Público da biblioteca do Instituto de

BIBLIOTECÁRIA

DA

DE

Valéria
Martins,
respectivamente
Coordenadora
e
Coordenadora
Associada do SBU.
Participaram também Eneida Rached
Campos e Maria Bernadete de Barros
Piazzon, orientadoras metodológicas do
Planes SBU em sua fase
de construção em 2015.
O próximo workshop de
acompanhamento está
previsto para o final de
março de 2018, em data
a ser definida.

MOBILIDADE INTERNACIONAL

Física, Mirian Clavico Alves, diretora da
biblioteca do Instituto de Economia,
Oscar Eliel, diretor da Diretoria de
Tratamento da Informação do SBU
(DTRI),
Rosaelena
Scarpeline,
bibliotecária do Centro de Memória da
Unicamp e Rosemary Passos, supervisora
de processos técnicos da biblioteca da
Faculdade de Educação tiveram suas
propostas aprovadas e contarão com
apoio
financeiro
do
convênio
Unicamp/Santander para realização de
visita
de
cooperação
técnica/administrativa em instituições
estrangeiras de ensino e pesquisa.

UNIVERSIDADE

No dia 14/07/17, o SBU recebeu Leah
Rae McEwen, química e bibliotecária
junto à Physics Library da Universidade
de Cornell (EUA). Ela foi recebida e
acompanhada na Unicamp por Sandra
Maria Carlos Cartaxo, diretora da
Biblioteca Prof. Marcello Damy do
Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW).
Leah e Sandra conheceram-se durante o
estágio de uma semana que esta realizou
na Universidade de Cornell, em outubro
de 2015, pelo Programa de Mobilidade
Internacional da Unicamp (Edital VRERI
051/2015).
Na ocasião da sua visita, Leah McEwen
conheceu as bibliotecas do IFGW, do
Instituto de Geociências (IG), do Instituto
de Matemática, Estatística e Computação
Científica (IMECC), do Instituto de

PLANES SBU

Da esquerda para
a direita: Valéria
Martins, Regiane
Bracchi e Nelma
Monticelli. Abaixo,
representantes das
equipes durante a
abertura do
evento.

DE

CORNELL

Química (IQ) e também a Biblioteca
Central Cesar Lattes (BCCL), incluindo aí a
Biblioteca da Área de Engenharia e
Arquitetura (BAE) e a Biblioteca de
Coleções Especiais e Obras Raras (BCCEOR).
Maria Helena
Segnorelli, diretora
das Coleções
Especiais e Obras
Raras, Leah Rae
McEwen (centro) e
Marcos Roberto
Grassi, assistente
técnico de direção
do SBU.

Na BCCL, Leah gentilmente conversou
conosco e contou que esta é sua primeira
vinda ao Brasil. Ela esteve na cidade de
São Paulo para uma conferência na área
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Os editais de mobilidade internacional
da DERI são parte do Programa de
Internacionalização da Unicamp, criado
pela Resolução GR-030/2014, em
conformidade com objetivos de estímulo
à cooperação internacional constantes
no Planejamento Estratégico (Planes) da
Universidade, período 2016-2020.
Fonte:
> http://www.internationaloffice.unicamp.br/
wp-content/uploads/2017/06/Edital-VRERI061-Funcionarios-2017.pdf
> http://www.internationaloffice.unicamp.br/
resultados-editais-de-mobilidadeinternacional-2017/

VISITA A

UNICAMP

de química, aproveitando para vir a
Campinas conhecer algumas bibliotecas
da Unicamp.
Além de falar um pouco sobre a
realidade, as práticas e de apresentar
alguns números referentes às bibliotecas
da
Universidade
de
Cornell,
Leah
pôde
conhecer um pouco mais
sobre o SBU e nossas
bibliotecas, de forma que,
apesar de rápida, a visita
representou uma rica
oportunidade de troca de
experiências.
Não foi possível conhecer todas as
bibliotecas, mas Leah aceitou o convite
do SBU para voltar à Unicamp em outra
ocasião.
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BCCL RECEPCIONA ATIVIDADES DO I ENCONTRO
NACIONAL DE CONTADORES DE HISTÓRIAS DA UNICAMP
"Na imaginação, a gente pode tudo."
(Rosana Mont’Alverne Neto)

O

dia 25 de agosto foi
especial para o Sistema de
Bibliotecas da Unicamp (SBU),
pois
a
Biblioteca
Central
Cesar Lattes (BCCL) teve a
oportunidade de acolher várias
atividades
ligadas
ao
I
Encontro
Nacional
de
Contadores de Histórias da
Unicamp. O evento aconteceu
entre os dias 24 e 26 de
agosto, e foi idealizado e
organizado por Elaine Cristina
Villalba de Moraes (Nani),
filósofa, psicanalista, atriz
e contadora de histórias, que
trabalha com eventos e ações
de
extensão
junto
à
Coordenadoria
de
Assuntos
Comunitários da Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários da
Unicamp (CAC/PREAC).
No período da manhã, no
auditório
da
BCCL,
Rosana
Mont’Alverne Neto, contadora
de histórias e autora de
livros infantis, ministrou a
palestra
"O
contador
de
histórias e a descoberta da
literatura na infância". Ela é
mestre
em
Educação
e
especialista em Arte-Educação
e, entre outras funções, é
presidente da Câmara Mineira
do Livro, conselheira junto ao
Conselho Estadual de Cultura e
Políticas Culturais de Minas
Gerais,
sócia-fundadora
e
professora
do
Instituto
Cultural Aletria, atuando no
Curso
de
Formação
de
Contadores
de
Histórias
e
Mediadores de Leitura.
Após
a
palestra,
houve
rodadas
de
contação
de
histórias em alguns pontos do
campus da Unicamp, sendo um
deles o espaço da BCCL, no 1º
andar.
O
evento
foi
acompanhado e registrado por
repórteres
da
imprensa
televisiva local.
No período da tarde, duas das
dez oficinas de contação de
histórias foram ministradas na
BCCL: "Da boca pra fora, na
ponta da língua", com José
Bocca (Zé Bocca), ator e

contador
de
histórias,
e
"Tecendo Olhares, despertar da
Narrativa", com Maria Lúcia
Neves (Malu Neves), contadora
de histórias e funcionária
aposentada da Galeria de Arte
do Instituto de Artes da
Unicamp (GAIA).

Nº 4

NOVO SISTEMA PARA
SOLICITAÇÃO DE
DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS DO

SBU

Nossas
bibliotecas
já
podem contar com uma
forma
mais
ágil
de
divulgação dos seus eventos
nos canais eletrônicos do
SBU.

Rosana Mont'Alverne Neto: Auditório da BCCL lotado.

Público atento
durante a contação
de histórias na
BCCL.
Abaixo, exposição
de Arte Naif de
Eliete Tordin.

Como parte da programação, a
BCCL recebeu a mostra de Arte
Naif
da
artista
plástica
Eliete
Tordin.
Os
quadros
estão no hall de entrada da
BCCL e a exposição pode ser
visitada até
15/09/17, no
horário de funcionamento da
Biblioteca - de 2ª a 6ª feira,
das 7h30 às 22h45.
Fonte:
> www.cac.preac.unicamp.br/?
page_id=3390
> www.cac.preac.unicamp.br/?
page_id=3510
> www.cac.preac.unicamp.br/?
page_id=3478
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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).
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BIBLIOTECAS DO SBU PRESTAM HOMENAGEM A ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA
Duas bibliotecas do SBU homenagearam
Antonio Candido de Mello e Souza, sociólogo,
escritor, crítico literário, ex-professor da Unicamp
e um dos mais importantes e respeitados
intelectuais do país, ao lado de nomes como
Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes.
O Sociólogo faleceu no dia 12 de maio deste ano,
aos 98 anos de idade.
Uma das homenagens foi prestada pela
diretoria de Coleções Especiais e Obras Raras da
Biblioteca Central (BC-CEOR), que organizou a
mostra de livros "Antonio Candido de Mello e
Souza (1918 – 2017)", na qual estiveram expostos,
entre junho e agosto, 27 livros do acervo local
contendo dedicatórias de autores ilustres a
Antonio Candido e também dele para renomados
intelectuais.
A BC-CEOR é detentora da coleção "Aristides
Candido de Mello e Souza", nome do médico e pai
de Antonio Candido. Nela, encontram-se as obras

das bibliotecas particulares do homenageado, de
seu pai e de sua mãe, Clarisse Tolentino de Mello
e Souza. Os livros foram doados por Antonio
Candido quando da criação da BC-CEOR, em 1989,
como uma forma de incentivo ao rico acervo que
se formava. Na ocasião, ele era professor no
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da
Unicamp, o qual ajudou a criar e que também o
homenageia.
Os parceiros do Rio
Bonito: livro especial da
coleção "Sérgio Buarque
de Holanda", com
dedicatória do autor,
Antonio Candido, ao
Intelectual.

No final de junho deste ano, a biblioteca do IEL
passou a se chamar Biblioteca Antonio Candido.
Segue trecho de comunicado da Diretoria do IEL à
comunidade, feito no dia 3 de agosto: "Com
satisfação, comunicamos que na última reunião da
Congregação do IEL, realizada no dia 29 de junho

de
2017,
foi
aprovada,
por
unanimidade, conforme Parecer 92/2017, a
proposta apresentada pela Biblioteca e pelo
Departamento de Teoria Literária para que nossa
Biblioteca passe a se chamar 'BIBLIOTECA
ANTONIO CANDIDO', em homenagem e
reconhecimento à fundamental importância do
Prof. Dr. Antonio Candido de Mello e Souza na
concepção e criação do Instituto de Estudos da
Linguagem – IEL/Unicamp. "
Fonte:
> www.sbu.unicamp.br/portal2/exposicaoantonio-candido-de-mello-e-souza/
> www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/06/19
/antonio-candido-dialoga-com-outrosintelectuais-em-exposicao-na-unicamp
> www.iel.unicamp.br/br/content/biblioteca-ielpassa-se-chamar-antonio-candido
> http://jornal.usp.br/universidade/professorantonio-candido-morre-aos-98-anos/

PROGRAMA DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO SBU
Capacitação, Treinamento de usuário e Qualificação profissional
Coordenadoria do SBU, em parceria com IFCH e NEPO,
organiza o curso de extensão universitária
"Utilização das Tecnologias Assistivas no Acesso aos
Recursos Informacionais"
A Coordenadoria do Sistema de
Bibliotecas da Unicamp (SBU) idealizou e
organizou o curso "Utilização das
Tecnologias Assistivas no Acesso aos
Recursos Informacionais", que está sendo
disponibilizado pela Escola de Extensão
da Unicamp (Extecamp) na modalidade
de difusão tecnológica. A realização será
em parceria com o Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) e com o Núcleo
de Estudos de População Elza Berquó
(NEPO); o responsável é o professor do
Departamento de Demografia do IFCH e
pesquisador do NEPO José Marcos Pinto
da Cunha.
As aulas, que ocorrerão entre 15/10/17
e 31/03/18, serão online e ministradas

pelos pesquisadores e pela equipe do
Laboratório de Acessibilidade (LAB), com
o apoio da equipe da Biblioteca Central
Cesar Lattes (BCCL).
Os três eixos sobre os quais o curso foi
formatado são:
· Visão sistêmica para acessibilidade e
inclusão;
· Recursos informacionais inclusivos e
acessibilidade na web;
· Conceitos do desenho universal.
As inscrições podem ser feitas até
01/10/17 pelo portal da Extecamp ou
através do link:
www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigl
a=%81a%D1%C2%5E%E2%DD%9B&of=%F7%
12%A8.

Agenda de
Treinamentos
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 e eventos variados.
Acompanhe pelo portal e pelo facebook do SBU:
www.sbu.unicamp.br e www.facebook.com/sbunicamp.
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
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Para divulgação de eventos no portal e
no facebook do SBU, solicite pelo
Sistema de Abertura de Chamados da
DTI: http://sau.sbu.unicamp.br/.

