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APRESENTAÇÃO 
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Em comemoração à 20ª Semana do Livro e da Biblioteca na USP, foi 

realizado de 23 a 27 de outubro de 2017, o seminário SIBiUSP 

"Conhecimentos e Práticas no Contexto da Informação Científica" o evento foi 

uma oportunidade para que as colaboradores  pudessem  compartilhar 

experiências, projetos, parcerias e estudos desenvolvidos no âmbito das 

Bibliotecas e do Departamento Técnico do SIBiUSP no último ano. 

Intensidade, diversidade e fluidez são características do momento que 

vivemos. Nunca antes na História da Ciência tantas informações científicas 

foram produzidas e partilhadas. Nesse contexto de rápidas mudanças e 

protagonismo digital, as bibliotecas universitárias têm buscado antecipar 

demandas, sem perder de vista seu papel tradicional: promover o amplo 

acesso à informação e garantir a preservação da memória científica e 

acadêmica. Renovação, inovação e trabalho conjunto têm sido palavras de 

ordem. É a partir dessa perspectiva que se propõe o Tema Geral da 20ª 

Semana do Livro e da Biblioteca: “Conhecimentos e Práticas no Contexto da 

Informação Científica“. 

Esta publicação reúne os resumos das principais iniciativas das 

bibliotecas do SIBiUSP enviados e revisados pelos próprios autores. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMOS
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Biblioteca digital de imagens da produção artística da ECA 

Autor(es) Marina Macambyra e Sarah Lorenzon Ferreira 

 

A Biblioteca da ECA possui um acervo de imagens de obras de arte dos 

professores, ex-professores e artistas que defenderam teses e trabalhos de 

conclusão de curso na Escola, reunindo produção de alguns dos mais 

importantes artistas brasileiros contemporâneos. Em muitos casos a imagem é 

o elemento predominante no trabalho, apresentado em forma álbum de fotos, 

ou, como ocorre com os livros de artistas, gravuras ou desenhos, a tese ou 

TCC é uma obra artística original.  A iniciativa, além de valorizar e dar 

visibilidade à produção artística no contexto acadêmico, deve contribuir para a 

preservação da memória institucional. Com o apoio da Divisão de Gestão de 

Tratamento da Informação do DT-SIBi, a Biblioteca está desenvolvendo o 

protótipo de uma biblioteca digital de imagens para registro e divulgação dessa 

produção, utilizando as seguintes ferramentas: software Omeka, metadados 

VRA Core, normas de catalogação Cataloging Cultural Objects e protocolos de 

visualização da International Image Interoperability Framework (IIIF). Os 

trabalhos de seleção, pesquisa e digitalização contarão com a participação dos 

cursos de Biblioteconomia e de Artes Visuais da ECA. O protótipo será 

apresentado 5º Seminário de Informação em Arte realizado pela Rede de 

Bibliotecas e Centros de Informação em Arte - REDARTE/RJ. 

Palavras-chave: Biblioteca digital, Imagens de arte, Produção artística 

 

Oportunidade de aprendizado utilizando o Mendeley 

Autor(es) Thais Cristiane Campos de Moraes 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da educação 

do usuário e apresentar a sistemática de capacitação no uso do Mendeley, 

ferramenta para gerenciamento e armazenamento de referências. O projeto 

teve início com o planejamento e a definição do escopo, desdobrado em ações 

que nortearam o desenvolvimento do trabalho. A efetividade do projeto foi 
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mensurada por meio da pesquisa aplicada ao término de cada oficina 

ministrada. Os resultados demonstraram a satisfação em relação à didática da 

capacitação e às funcionalidades da ferramenta, principalmente pela economia 

de tempo nas várias etapas da escrita científica. O novo serviço foi integrado à 

agenda de capacitação anual oferecida pela Divisão de Biblioteca da 

ESALQ/USP aos pesquisadores, contribuindo para o processo de ensino-

aprendizado e construção do conhecimento científico. 

Palavras-chave: Educação de usuário; Capacitação; Mendeley; Gestor de 

referência 

 

Parceria Biblioteca & Docentes na prática do letramento informacional 

acadêmico 

Autor(es) Ligiana Clemente do Carmo Damiano, Eliana Maria Garcia e Thais 

Cristiane Campos de Moraes 

 

Apresenta a prática de letramento informacional acadêmico na Divisão de 

Biblioteca da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo, através do projeto de implantação de disciplina obrigatória no 

curso de Engenharia Agronômica, compartilhando com docentes a 

responsabilidade pelo conteúdo programático para capacitação dos alunos nos 

temas relacionados à pesquisa bibliográfica e escrita científica. Estabeleceu-se 

a parceria Biblioteca - Docente, apresentando-se como uma oportunidade 

facilitadora para criação de competências devido aos excelentes resultados 

alcançados na disciplina LAN 0132 – Informação Científica também ministrada 

pela equipe da DIBD desde 2010 no curso de Ciências dos Alimentos. Com o 

objetivo de promover a utilização do conhecimento para implantação de novos 

serviços e proporcionar aos alunos habilidades para identificar e acessar as 

diferentes ferramentas disponíveis são descritas as etapas de implantação da 

disciplina LES 0216 – Conhecimento e Pesquisa, o planejamento contendo a 

definição do escopo do projeto, análise de riscos, requisitos, custos, 

metodologia, atribuições da equipe, além da elaboração dos programas de aula 

e documentos de apoio, aplicação dos métodos de avaliação e análise dos 



6 
 

indicadores de meta e resultados. A integração de treinamentos da Biblioteca 

no currículo da graduação e a atuação de bibliotecários em parceria com 

docentes nesta prática de letramento informacional contribuíram para a 

excelência dos serviços prestados à comunidade acadêmica, apresentando-se 

como uma oportunidade facilitadora que de fato atenderá aos cursos de 

graduação da ESALQ/USP em relação às demandas de pesquisa bibliográfica 

e ao rigor das técnicas de escrita científica. 

Palavras-chave: Competência em informação; Letramento informacional; 

Letramento acadêmico; Information Literacy; Capacitação de Usuários; 

Serviços ao Cliente; Bibliotecas Universitárias 

 

Highly cited papers e hot papers do Instituto de Física de São Carlos 

Autor(es) Maria Helena Di Francisco; Sabrina Di Salvo Mastrantonio; Luciana 

Aparecida Brasil Martinez; Gracielli Batista Pepe 

 

A vitrine da biblioteca do IFSC é um espaço onde mensalmente divulgamos a 

produção científica internacional dos docentes e funcionários do instituto, 

cadastrada no mês anterior. A exposição deste material é sempre apreciada e 

comentada por docentes, funcionários e alunos. Em 2016, surgiu a ideia (a 

partir dos treinamentos realizados sobre a Web of Science aos alunos da pós- 

graduação) de aproveitar o espaço da vitrine para a divulgação, também, dos 

artigos “mais citados” (highly cited papers) e “interessantes” (hot papers). Esta 

classificação é feita bimestralmente pelo Essential Science Indicators, um dos 

produtos de citação da Clarivate Analytics. Os artigos “mais citados” são 

aqueles que receberam citações suficientes para colocá-los como 1% dos 

principais naquela área do conhecimento, com base no limite dos mais citados 

para o campo e ano de publicação. A contagem é feita em um conjunto de 

periódicos categorizados em 22 campos gerais e os itens considerados são: 

artigos científicos, de crítica, de conferências e notas de pesquisa. O período 

de tempo para contagem é de 10 anos, incluindo as contagens parciais do ano 

atual, sendo contadas as citações acumuladas desde o ano de publicação. Já 

os artigos “interessantes” são aqueles que receberam quantidade significativa 
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de citações logo após sua publicação, quando comparados a outros da mesma 

área e ano de publicação. Geralmente, os artigos atingem seu pico de citações 

entre 2 a 4 anos após serem publicados, no entanto, um pequeno grupo de 

artigos é reconhecido logo após sua publicação, sendo considerados artigos 

chave em suas áreas. São analisados apenas os artigos publicados nos 2 

últimos anos e só são consideradas as citações recebidas nos 2 últimos 

meses. O acompanhamento destes artigos é feito pela equipe da biblioteca por 

meio de estratégia de busca, já utilizada para a recuperação de artigos a serem 

cadastrados, rodada assim que for identificada uma nova divulgação bimestral. 

Optamos por recuperar, não apenas artigos dos docentes e funcionários, mas 

também de alunos, de forma a valorizar a produção científica dos mesmos. Foi 

criada uma planilha para registro destes artigos, onde são armazenadas as 

seguintes informações: título, autores, campo (área) e observações (quanto à 

ausência de docentes e/ou funcionários). Estes dados são divulgados junto à 

diretoria, chefias, comissões de pesquisa, pós-graduação e de biblioteca. É 

enviado um e-mail ao(s) autor(es) do instituto, parabenizando-os pela menção 

recebida pelo artigo publicado. A exposição acontece 2 vezes por ano e é 

montada com a primeira página dos artigos, com destaque para os autores 

IFSC, junto com uma etiqueta, identificando: a classificação (“artigo mais 

citado” ou “interessante”), a área do conhecimento e o período abrangido. 

Acreditamos que o impacto com esta ação foi bastante positivo, pois, muitos 

autores agradecem o aviso, sendo que alguns desconheciam a classificação 

recebida pelo artigo publicado; outros, curiosos, apreciam a exposição e 

reconhecem colegas, vislumbrando fazer parte dela em um futuro próximo. 

Essa experiência foi compartilhada com o Instituto de Ciências Matemáticas e 

de Computação (ICMC) e Instituto de Física (IF). 

Palavras-chave: Indicadores produção científica. Produção Científica. Análise 

da produção científica 
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ResearcherID-IFSC 

Autor(es) Maria Helena Di Francisco; Gracielli Batista Pepe; Sabrina Di Salvo 

Mastrantonio; Luciana Aparecida Brasil Martinez 

 

A Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), responsável pelo 

levantamento, cadastramento, armazenamento, divulgação e elaboração de 

indicadores da produção científica produzida na Unidade, criou o 

ResearcherID-IFSC disponível em http://www.researcherid.com/rid/M-2664-

2016, que contempla os artigos indexados pela Web of Science (WoS) a partir 

de 1994, data de criação do Instituto. O ResearcherID é uma ferramenta criada 

pela Thomson Reuters (atual Clarivate Analytics) para solucionar o problema 

da ambiguidade em autores homônimos. Além disso, propicia visibilidade 

internacional ao pesquisador e seus trabalhos, identificando aqueles que 

possuem linhas de pesquisa similares. Permite, também, construir um perfil 

com seus trabalhos acadêmicos, visualizar o índice H e de citações, bem como 

o mapa de relacionamento de pesquisadores, instituições, países, anos de 

publicação, entre outros, praticamente em tempo real, desde que atualizado 

regularmente. Também é possível, através do identificador do perfil IFSC, 

realizar análise dentro do InCities. Estas possibilidades chamaram a atenção 

da equipe da Biblioteca, que mesmo utilizando softwares bibliométricos, não 

conseguia obter alguns dos indicadores acima, como por exemplo, o índice H e 

o índice de citação Institucional do IFSC. Estes indicadores são muito 

importantes para a direção da Unidade e também bastante utilizados pela 

Universidade e Agências de fomento. Para que o ResearcherID-IFSC 

retratasse, com margem bastante segura, apenas a sua produção científica, 

optamos pela sua alimentação ano a ano, a partir de comparativo realizado 

entre os dados existentes na WoS, recuperados pela afiliação IFSC, e os 

dados de publicações em periódicos indexados na WoS existentes no 

DEDALUS, uma vez que o acervo da produção científica do IFSC tem alto 

índice de completeza no Banco DEDALUS. Para este procedimento foi criada 

uma planilha com as informações acima, e quando encontrada uma informação 

divergente ou inexistente em um dos bancos, a mesma era analisada e 

registrada no campo de observação. Algumas inconsistências foram 
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encontradas, como documentos que constavam no DEDALUS e não estavam 

na WoS por problemas na afiliação, para os quais foram solicitadas correções 

junto a Thomson Reuters (Clarivate Analytics). Documentos que foram 

indexados na WoS e não constavam no DEDALUS, e que foram sendo 

incluídos no banco, entre outros casos. Documentos com afiliação IFSC sem 

participação de docente ou funcionários, também foram incluídos no 

ResearcherID-IFSC. A cada ano finalizado, a estratégia de busca era 

atualizada com as novas informações de afiliação levantadas no processo de 

comparação e os documentos recuperados eram adicionados no 

ResearcherID-IFSC. A sua atualização se dá a partir do recebimento dos 

alertas da WoS e se o documento não consta do perfil do ResearcherID-IFSC, 

já é adicionado e anotado em planilha de controle de importação, mantido pela 

equipe da Biblioteca. Este é mais um instrumento de análise da produção 

científica gerada no IFSC, que somado as estatísticas anuais e diferentes 

indicadores gerados a partir do uso de software bibliometricos, oferece maior 

subsídio para a Direção da Unidade, definir suas políticas relacionadas à 

pesquisa. Essa experiência foi compartilhada com o Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação (ICMC) e Instituto de Física (IF). 

Palavras-chave: Indicadores produção científica. Produção Científica. Análise 

da produção científica 

 

Google Scholar IFSC (GS/IFSC) 

Autor(es) Maria Helena Di Francisco; Gracielli Batista Pepe; Sabrina Di Salvo 

Mastrantonio; Luciana Aparecida Brasil Martinez 

 

Como as demais Bibliotecas da USP, a Biblioteca do Instituto de Física de São 

Carlos (SBI/IFSC) também é responsável pelo levantamento, processamento, 

armazenamento e divulgação da produção científica gerada na Unidade, a 

partir das pesquisas desenvolvidas por seus docentes, pesquisadores, alunos e 

funcionários. Com o objetivo de analisar e divulgar esta produção científica foi 

criado um perfil no Google Scholar (GS) disponível em https://goo.gl/caqqCw. 

Ao contrário da Web of Science (WoS), o GS tem uma abrangência mais 
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exaustiva, indexando outros documentos (além de artigos em periódicos), em 

outros idiomas, como o português; possui também conteúdos em “open 

access” e das áreas do conhecimento menos tradicionais. A definição da 

política, quanto aos tipos de materiais a serem incluídos no GS-IFSC, foi feita 

em conjunto com o presidente da Comissão de Biblioteca, levando em 

consideração a visibilidade e relevância, tendo sido contemplados os seguintes 

tipos: artigo de periódico, artigo de periódico-carta/editorial, parte de 

monografia/livro, trabalho de evento e trabalho de evento-anais periódico. A 

inclusão dos documentos no GS será retroativa até o ano de 1994, ano de 

criação do IFSC, e o controle de sua alimentação é feito em planilha Excel, a 

partir dos títulos dos trabalhos recuperados do Banco DEDALUS. A atualização 

periódica do GS será realizada nos mesmos moldes da inserção retroativa, 

através dos dados do DEDALUS e não automaticamente a partir de alertas ou 

indicações de coautoria do próprio GS, evitando desta forma possíveis 

inconsistências no perfil. Pretende-se utilizar o software Publish or Perish 

(http://www.harzing.com/pop.htm), que recupera automaticamente os registros 

do GS e possui um método de análise que fornece uma série de indicadores 

bibliométricos, dos básicos aos mais sofisticados, como o h-index, g-index, 

entre outros. O uso do GS propicia uma análise mais abrangente e cria a 

possibilidade de análises comparativas com a WoS, disponibilizando assim, 

aos dirigentes da Unidade mais uma ferramenta de controle e análise da 

produção científica. Estas informações também poderão ser utilizadas nos 

relatórios enviados à CAPES para avaliação dos programas da pós-graduação 

e também na apresentação de projetos de financiamento junto às Agências de 

Fomento. 

Palavras-chave: Indicadores produção científica. Produção Científica. Análise 

da produção científica. 

 

Portal de Eventos Científicos da EESC/USP 

Autor(es) Elenise Maria de Araujo, Teresinha das Graças Coletta, Flavia 

Helena Cassin, João Franciso Labela 
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A publicação da comunicação científica é atividade fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção da Sociedade da Informação e das atividades 

fins nas Universidades e Centros de Pesquisa. O Serviço de Biblioteca da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-

USP), atento às novas demandas informacionais, implementou o uso do 

Sistema Online de Acompanhamento de Conferências (SOAC) na versão 

traduzida realizada pelo IBICT, do Open Conference System (OCS). Visando 

racionalizar os esforços das comissões organizadoras, o Serviço de Biblioteca 

oferece apoio e treinamento na plataforma e gerencia os eventos científicos no 

“Portal de Eventos Científicos da EESC-USP”, que hospeda atualmente 15 

(quinze) eventos, com 10 (dez) anais eletrônicos publicados. O processo de 

inserção no Portal e os detalhes de customização da interface são 

desenvolvidos em conjunto com as comissões organizadoras que podem, a 

partir da plataforma, usufruir de uma variedade de facilidades como: 

gerenciamento das inscrições, submissão de trabalhos, processo de avaliação, 

credenciamento de avaliadores e publicação e atribuição de ISBN aos anais 

eletrônicos. Melhorias na estrutura do Portal e serviços foram propostos em 

projeto junto à Comissão de Qualidade da Unidade. Também está em estudo a 

atribuição do DOI aos trabalhos apresentados, e integração dos metadados à 

outras bases de dados institucionais. 

Palavras-chave: Eventos científicos. SOAC/OCS. Publicação científica. 

 

Capacitação em Libras - língua brasileira de sinais na Biblioteca da 

EESC/USP 

Autor(es) Elenise Maria de Araujo, Teresinha das Graças Coletta, Flávio A. 

Cortez, Carlos Alberto Fortulan, Andressa de Carvalho 

 

A Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 

Paulo (EESC/USP)  em parceria com a Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária da EESC/USP (CCEX) e Prefeitura do Campus USP São Carlos 

(PUSP-SC) ofereceu o curso de introdução a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras.  O projeto do curso foi aprovado no âmbito do 1º Edital 
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SANTANDER/USP/FUSP de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas da 

PRCEU/USP e visava subsidiar o convívio inclusivo dos surdos nos espaços 

das Bibliotecas Universitárias por meio da comunicação em Libras. Ministrado 

por um funcionário da PUSP-SC que possui capacitação em Libras, o curso 

teve 20 horas/aulas, em encontros semanais de 1(uma) hora durante 4 meses 

no primeiro semestre de 2017.  O planejamento do curso teve como base a 

cartilha do Instituto Federal de Santa Catarina (SILVA, et al. 2009) e envolveu o 

conteúdo programático, recursos didáticos, estratégias, dinâmicas e a 

execução do trabalho final, que consistiu da elaboração do roteiro de um vídeo 

instrucional, com tradução em Libras, sobre a Biblioteca da EESC e demais 

Bibliotecas do Campus. Além das aulas expositivas, foram realizadas palestras 

com professores e tradutores de Libras da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), sobre a educação, inclusão e atividades acadêmicas para surdos 

nas Instituições de Ensino Superior. Houve a participação de 32 alunos (14 

funcionários, 01 professor - Vice-Diretor da EESC, 13 alunos de graduação e 

pós-graduação, 2 externos e 2 funcionários da empresa terceirizada de limpeza 

da Biblioteca). Essa iniciativa motivou a realização de outro curso para os 

educadores do Centro de Convivência Infantil do Campus, desenvolvido nos 

dias de formação continuada e, no âmbito da Biblioteca, foi possível criar 

placas de sinalização em Libras, com o uso de QR Code. Verificou-se que os 

objetivos do curso foram atendidos, a partir dos resultados da avaliação 

realizada pelos alunos no Sistema Apolo,  dentre os quais destacam-se: a) 

conteúdo: 68,75% dos alunos consideraram "ótimo" a sua adequação à carga 

horária; b) docente: 87,5% consideram "ótimo" o atendimento do professor ao 

conteúdo proposto; c) infraestrutura:  87,5% consideram "ótimo" as instalações 

e equipamentos da sala de aula; d) autoavaliação: 62,5% apontaram como 

"ótimo" o nível de satisfação com o curso; d) avaliação: 62,5% declaram como 

"ótimo" o alinhamento do conteúdo cobrado nas avaliações em relação ao 

programa. Durante a avaliação oral os alunos sugeriram que, para as próximas 

edições, seja reformulado o cronograma para que as palestras sejam 

intercaladas com as aulas, além da ampliação do número de vagas ou abertura 

de 2 (duas) turmas, visto que as vagas foram preenchidas em dois dias. Esta 

ação, além de capacitar funcionários das Bibliotecas, alunos e professores foi 

um marco para efetivar ações de integração de surdos no Campus. E, espera-
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se que com o envio de uma cópia do vídeo para as demais Bibliotecas do 

SIBi/USP,  um maior número de pessoas tenham contato com a língua e isso 

incentive outras ações de inclusão de surdos na comunidade acadêmica. Nota-

se também que, além dessa capacitação, há a necessidade de formação de 

novos professores para ajudar a Universidade a cumprir a sua missão 

acadêmica e de inclusão. 

Palavras-chave: Libras – língua brasileira de sinais; Biblioteca Universitária – 

capacitação em Libras 

 

Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos 

Autor(es) Brianda de Oliveira Ordonho Sigolo (IAU), Eliana de Cássi Aquareli 

Cordeiro (IQSC), Gláucia Maria Saia Cristianini (ICMC), Maria Helena Di 

Francisco (IFSC), Marilza Aparecida Rodrigues Tognetti (PUSP-SC), Teresinha 

das Graças Coletta (EESC), Edmar Martineli (CeTI-SC/STI), Marcus Vinicius 

Cerrato (CeTI-SC/STI), Prof. Dr. Valtercir Zucolotto (IFSC), Prof. Dr. José 

Marcos Alves (EESC), Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior (IFSC), Profª 

Drª Salete Linhares Queiroz (IQSC), Prof. Dr. Afonso Paiva Neto (ICMC). 

 

O Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos é um espaço 

organizado por docentes e equipes das Bibliotecas do Campus da USP em 

São Carlos que há anos reconheceram a importância da Escrita Científica para 

a produção intelectual, científica e tecnológica. Lançado em 2012 reúne 

material informativo e didático relativo à produção científica gerada por 

pesquisadores do campus, material bibliográfico existente em suas bibliotecas, 

agendamento de cursos presenciais, cursos on-line, videoaulas, workshops, 

tutoriais, disciplinas, além de ferramentas computacionais de escrita. Fornece 

também conexões para outras fontes de material para a escrita e tópicos 

relacionados, e serve como um repositório para orientar alunos e 

pesquisadores interessados em aperfeiçoar suas habilidades na área. A 

estrutura do Portal foi definida pela Comissão de Criação do Portal, composta 

por docentes, bibliotecários e analistas de sistemas do Campus USP de São 

Carlos, e que também foram responsáveis pelo levantamento do seu conteúdo, 
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que é revisado anualmente pelas equipes das bibliotecas e atualizado sempre 

que identificados novos materiais. A divulgação do Portal tem sido uma ação 

constante em todas as Unidades de Ensino Superior, principalmente em início 

de semestre letivo, com resultado positivo, pois recebemos consultas via email 

de todo o Brasil. O Facebook, implementado no início desse ano, tem sido um 

canal eficiente na divulgação de eventos, treinamentos, cursos e matérias 

sobre escrita científica e mundo editorial. O acesso ao Portal tem se mostrado 

significativo como demonstram as estatísticas dos últimos doze meses, que 

ultrapassaram 366 mil visitas, oriundas de 113 países, principalmente os de 

língua portuguesa, além dos Estados Unidos (terceiro, em número de acessos, 

atrás de Brasil e Portugal, respectivamente). Em função da demanda de 

informação nas áreas de pesquisa e metodologia, a Comissão está 

trabalhando, nesse momento, na ampliação do escopo do Portal, que passará 

a cobrir essas áreas com inclusão de conteúdos mais específicos. Com foco 

nos avanços tecnológicos, será desenvolvida uma nova página para o Portal 

onde será adotada uma plataforma com design diferenciado e versão para 

equipamentos móveis. O Portal tem sido uma importante ferramenta para 

alunos e pesquisadores que buscam ampliar o nível de internacionalização de 

suas publicações por meio de redação qualificada e favorecimento da 

transferência do conhecimento em âmbito nacional e internacional. A partir de 

2018 o Portal passa a ser o responsável pela organização da “Escola de 

Pesquisadores e Semana da Escrita Científica do Campus USP São Carlos” 

que até então era um evento do Instituto de Física de São Carlos-IFSC. O 

Portal pode ser acessado em: www.escritacientifica.sc.usp.br/ 

Palavras-chave Escrita: Escrita Cientifica, Redação Cientifica   

 

 

A Biblioteca e a memória institucional da EESC/USP 

Autor(es)Teresinha das Graças Coletta, Elenise Maria de Araújo 

 

A Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São 

Paulo (EESC/USP) tem, dentre outras atividades, a preocupação com a 

http://www.escritacientifica.sc.usp.br/
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preservação da memória institucional. Nesse contexto, em 2011, por meio do 

Programa “Aprender com Extensão”, iniciou junto a Diretoria da Escola um 

projeto de busca de documentos sobre a sua memória denominado “EESC: 

acesso livre ao conhecimento de sua história”. Aquele projeto visava além da 

localização de documentos, equipamentos, etc., a criação de um espaço 

permanente de exposição física e uma mídia interativa para uma exposição 

virtual.  Em 2015 teve início outra atividade em conjunto com a Seção Técnica 

de Informática para identificar elementos que retratassem a memória do CPD – 

Centro de Processamento de Dados que neste ano de 2017 completou 50 

anos. Aquele trabalho teve como foco a busca e identificação de fotografias do 

CPD e a gravação de entrevistas com funcionários e docentes, em exercício ou 

aposentados, que exerceram atividades profissionais junto ao Centro. Daquele 

projeto foi concretizado um evento, em parceria com a IBM Brasil, fornecedora 

do primeiro computador para o Centro, realizado no último dia 17 de agosto, 

com organização conjunta Biblioteca, STI (Seção Técnica de Informática – 

antigo CPD), CAGQP – Comissão de Qualidade e Produtividade da Escola e 

SEP – Departamento de Engenharia de Produção. A partir da consolidação 

dessa etapa, dois outros projetos estão em andamento. Um coordenado pela 

STI, que visa à publicação de um e-book sobre o assunto e outro pela 

Biblioteca, que visa à digitalização e a inserção da coleção de fotografias 

históricas da Escola no Repositório Institucional. Essa ação tem como foco a 

preservação do material e a garantia de acesso livre ao conteúdo em formato 

digital. O trabalho compreende, além da digitalização, a execução da 

representação descritiva e temática bem como limpeza e armazenamento 

adequado. Os documentos passarão a integrar o acervo da Biblioteca como 

coleção especial. Parte dessas ações foi apresentada no 3º Integrar - 

Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e 

Museus, e o trabalho publicado em uma revista nacional, conforme referencia a 

seguir apresentada: 

SILVA, Casimiro Paschoal; SILVA, Eduardo Graziosi; Santiago, Edson; 

Cavalcanti, Nathan; Escrivão Filho, Edmundo. Memória da EESC/USP: 

funcionários que construíram a história do Centro de Processamento de 

Dados. RBBD. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São 
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Paulo, v. 12, p. 132-136, nov. 2016. ISSN 1980-6949. Disponível em: 

<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/602/514>. Acesso em: 26 set. 2017. 

 

A inserção da Biblioteca no processo de ensino-aprendizagem na 

EESC/USP 

Autor(es) Teresinha das Graças Coletta; Elenise Maria de Araujo 

 

A Biblioteca da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 

Paulo (EESC/USP) criou em 1997 o PEU - Programa de Educação de Usuários 

(COLETTA et al., 1998) para apoiar a capacitação de usuários no uso dos 

recursos de informação bem como para o oferecimento de disciplinas de 

graduação, pós-graduação stricto e lato sensu nos cursos da Unidade. Durante 

esses anos tem sido ministradas palestras e treinamentos para disciplinas de 

“Pesquisa Bibliográfica” e “Metodologia de Pesquisa Científica” de vários 

programas de pós-graduação e, mais recentemente, a partir de 2015, a 

Biblioteca assumiu a coordenação compartilhada da disciplina “Preparação 

Pedagógica” do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) da pós-

graduação em Engenharia Elétrica da EESC. Nesses dois anos mais de 90 

alunos participaram dessa disciplina, que visa contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à prática docente 

como pedagogia e didática. Em 2017, o programa de pós-graduação em 

Engenharia de Estruturas também solicitou o apoio da Biblioteca para 

orientação sobre os modelos de planejamento didático no contexto da 

disciplina PAE. A experiência e Know-how da Biblioteca em organizar palestras 

e treinamentos foram fatores decisivos para, em 2016 e 2017, assumir a 

colaboração no planejamento e execução das disciplinas “Palestras e 

Seminários em Iniciação Científica em Engenharia Aeronáutica” e “Metodologia 

de Pesquisa” nos cursos de graduação em Engenharia Aeronáutica e 

Engenharia  de Produção, respectivamente. A Biblioteca assume, nessas 

disciplinas, as seguintes responsabilidades: aulas e treinamentos sobre bases 

de dados referenciais e de acervo, uso dos gerenciadores de referencia 

(EndNote e Mendeley), normas técnicas da ABNT (citações, referencias 

https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/602/514
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bibliográficas, resumo, apresentação de projetos de pesquisa), divulgação de 

fontes de conhecimento de acesso livre, boas práticas científicas e orientação 

sobre o plágio. Para as disciplinas que utilizam o Moodle como gerenciador de 

conteúdo e de tarefas, a Biblioteca executa a configuração do ambiente virtual, 

colabora no processo de avaliação e de comunicação com os alunos. Em 

média, mais de 150 alunos cursam as disciplinas da graduação e pós-

graduação por ano. Com isso, durante esses 20 anos da implantação do PEU, 

mais 3 mil alunos foram atendidos pela Biblioteca em atividades educacionais 

formais desenvolvidas em sala de aula. Em 2017, a título de exemplo, esse 

total chegou a 175 (cento e setenta e cinco). Considera-se que a Biblioteca tem 

desenvolvido um trabalho de relevância no processo de ensino-aprendizagem 

na Unidade oferecendo produtos e serviços que auxiliam na pesquisa 

acadêmica e orientam no processo metodológico para elaboração de trabalhos 

e apresentação de resultados. Essas ações fazem parte da missão da 

Biblioteca e atendem à demanda das novas Diretrizes Curriculares da EESC, 

que visam construir um currículo interdisciplinar de graduação em engenharia 

que deverá impactar positivamente na pós-graduação, na carreira docente e na 

relação da EESC com a sociedade. A interação entre a Biblioteca, o corpo 

docente e discente da Unidade consolida o importante papel no processo 

educacional interdisciplinar e integrador que orienta, facilita e divulga os 

recursos de informação e de criação do conhecimento para a melhoria da 

sociedade contemporânea.  

Palavras-chave: Programa de Educação de Usuário-PEU. Ensino graduação. 

Ensino de pos-graduação. Preparação Pedagógica. Tecnologia Educacional. 

 

IBciência: divulgação científica do Instituto de Biociências da USP 

Autores Adriana Hypólito Nogueira, Elisabete da Cruz Neves, Orlando Gomes 

da Silva 

 

Diante do grande número de produções científicas que são geradas no Instituto 

de Biociências, em suportes tradicionalmente textuais, surgem agora nas 

mídias digitais (canais de divulgação, redes sociais, revistas científicas) vídeos 
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com depoimentos e entrevistas, entre outros, que ficam dispersos no mundo 

virtual, neste caso no YouTube. São principalmente vídeos com uma linguagem 

popular voltada ao público não acadêmico, que são muito importantes para 

oferecer um retorno à sociedade, das pesquisas desenvolvidas na 

Universidade. Para tornar acessível este material, a Biblioteca do IB/USP criou 

o IBciência, um Canal no YouTube que reúne em um único ambiente esses 

trabalhos. Para realização do Canal, inicialmente foram selecionados vídeos 

com a participação de docentes, alunos e funcionário do IB/USP, os quais 

foram indexados em seções criadas por Departamentos, grupos de pesquisas 

consolidados, canais com iniciativa de alunos e órgãos do Instituto. 

Posteriormente, foram feitas inscrições em canais oficiais da USP para 

acompanhamento de novos vídeos e, diariamente, são feitas inclusões no 

canal, todos de caráter científico e necessariamente com a participação da 

comunidade do IB/USP. Atualmente o Canal conta com um crescimento 

considerável de inscritos (150) e de visualizações (cerca de 2.523 desde a sua 

criação), inclusive de países como Angola, México, Estados Unidos e 

Argentina. Contamos também, com a participação da comunidade, que enviam 

suas produções para a Biblioteca com frequência. Com a criação do Canal 

espera-se, que além da divulgação, que a memória do Instituto seja 

preservada, a partir da propagação de suas pesquisas na plataforma, assim 

como, ampliar a visibilidade do Instituto de Biociências. 

Palavras-chaves: IBciência; Divulgação Científica; Produção Científica; 

Comunicação 

 

O Programa Educativo da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública 

Autor(es) José Estorniolo Filho, Maria do Carmo Avamilano Alvarez 

 

INTRODUÇÃO: O crescimento do volume da informação e do conhecimento 

que pode ser gerado a partir dela introduziu novos desafios aos pesquisadores.  

Essa expansão foi acompanhada de recursos tecnológicos para armazenar, 

organizar e acessar os documentos produzidos. Embora os dados disponíveis 

sejam abundantes, ou talvez em decorrência deste fato, os pesquisadores 
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precisam de maior habilidade para obter informações específicas, que 

respondam aos critérios de qualidade dos documentos, como validade, 

confiabilidade, precisão etc. A Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP/USP), especializada em saúde pública e 

nutrição, conta com uma equipe qualificada para atender as mais diversas 

demandas de seus usuários e adotou a prática da competência em informação 

como forma de capacitá-los no uso de bases de dados e gerenciador de 

referências, proporcionando-lhes maior autonomia. OBJETIVO: Apresentar as 

principais características e dados do Programa Educativo da Biblioteca da 

Faculdade de Saúde Pública. DESENVOLVIMENTO: A Biblioteca implantou o 

Programa Educativo em 1992, atualmente apresentado em 3 modalidades: 

treinamentos regulares, participação em disciplinas e treinamentos extras. O 

programa está integrado horizontalmente na estrutura administrativa da 

Biblioteca, com participação de bibliotecários e técnicos de todas as áreas. Os 

treinamentos são oferecidos em níveis diferenciados de necessidade dos 

usuários: a) nível básico, para uso do site da Biblioteca e dos catálogos dos 

acervos da USP – Dedalus e Portal de Busca Integrada, oferecido aos usuários 

em geral e com duração de 2 horas; b) nível intermediário, para uso da base de 

dados LILACS, que abrange a literatura científica e técnica da América Latina e 

Caribe na área da saúde, oferecido aos usuários em geral, carga horária de 3 

horas; c) nível avançado, destinado principalmente a pós-graduandos, 

docentes e pesquisadores inscritos na Biblioteca, para uso da PubMed (base 

de dados elaborada pela US National Library of Medicine na área de ciências 

da saúde), e de gerenciador de referências bibliográficas, abordando as suas 

principais funcionalidades, ambos com 4 horas de duração. A Biblioteca 

participa em disciplinas curriculares da FSP dos cursos de graduação em 

Nutrição e em Saúde Pública e de pós-graduação, e é responsável por uma 

das disciplinas do Curso de Especialização em Saúde Pública, oferecido na 

modalidade semipresencial. Também colabora com instituições públicas 

externas, aceitando convites para treinamentos específicos. RESULTADOS: 

Em 2017, a Biblioteca ofereceu 18 treinamentos regulares, participou em 4 

aulas de disciplinas de graduação, 3 aulas em disciplina de pós-graduação, 4 

aulas no curso de especialização e 2 aulas em disciplinas de pós-graduação 

em instituições externas, capacitando aproximadamente 650 usuários. 
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CONSIDERAÇÕES: O Programa Educativo já instruiu mais de 12 mil usuários 

ao longo de sua existência e constitui um serviço essencial nas atividades da 

Biblioteca. Todos os alunos dos 2 cursos de graduação são capacitados na 

recuperação de informações bibliográficas e seu uso adequado. Os 

treinamentos são formalmente avaliados pelos usuários e aperfeiçoados. A 

prática da competência em informação pelas bibliotecas é fundamental na 

formação de seus usuários (alunos, docentes, pesquisadores etc.), 

proporcionando habilidades necessárias para a localização, seleção, avaliação 

e uso efetivo e eficaz da informação. 

Palavras-chave: Programa Educativo. Competência Informacional. 

Treinamento de Usuários. Bases de Dados. Atendimento de Usuários. 

 

Retrospectiva das teses e dissertações dos docentes da Poli: do Dedalus 

à BDTD 

Autor(es) Maria Aparecida Gabriel, Elyde Mauricio de Souza, Manuela 

G.C.Reis,Silvia Regina S. Della Torre 

 

O prédio que abrigava a Biblioteca de Engenharia de Produção, apresentou 

rachaduras provocadas pelo desgaste na sua estrutura, e teve que ser 

reformado. Por esse motivo seu acervo precisava ser acomodado em outro 

espaço, de forma que não prejudicasse sua utilização pelos usuários. Com 

essa necessidade de encontrar um espaço adequado, a opção mais favorável 

foi usar parte do espaço da Biblioteca de Engenharia Civil considerando-se 

também a proximidade física. Para viabilizar a movimentação do acervo, 

iniciou-se um processo de desbaste da coleção. Uma das primeiras 

providências foi o descarte do exemplar 2 das teses e dissertações disponíveis 

apenas em formato impresso e dos dois exemplares quando a publicação já 

existisse em formato digital na BDTD. No desenvolvimento dessas atividades 

tomou forma a proposição da disponibilização, na BDTD, das 

teses/dissertações dos docentes da Poli/Civil que ainda não tinham seus 

trabalhos em formato digital. Dessa maneira, seria possível também o descarte 

do exemplar 1 da publicação, uma vez que a Biblioteca Central é depositária de 

todas as teses/dissertações defendidas através dos 15 Departamentos da Poli. 
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Essa decisão permitiu a liberação de espaço nas estantes para receber o 

acervo de livros/periódicos da biblioteca de engenharia de Produção. A DVBIBL 

iniciou uma campanha junto aos docentes da Escola, incentivando-os a 

aderirem a essa iniciativa. Os formulários de autorização de submissão, e a 

Folha de Dados já preenchidos foram encaminhados aos 454 docentes para 

assinatura e, a disponibilização tem se concretizado paulatinamente de acordo 

com o retorno de cada docente. 

Palavras-chave: Teses Digitais 

 

A participação da DVBIBL na submissão das teses e dissertações da Poli 

na BDTD 

Autor(es) Maria Cristina O.Villela, Manuela G.Cabrera Reis, Élyde Maurício de 

Souza 

 

De meados de 2007 até maio de 2016, as teses e Dissertações da Poli foram 

submetidas, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - DTD, por 

alunos/monitores alocados no Serviço de Informática sob a supervisão de um 

assistente. Foi uma solução encontrada pela diretoria da escola tendo em vista 

que, tanto o Serviço de Pós Graduação como a DVBIBL, não dispunham de 

pessoal para essa atividade. No entanto, gradativamente os contratos dos 

Monitores foram sendo encerrados sem a devida renovação o que prejudicou o 

desenvolvimento dessa atividade. Em decorrência disso, o Coordenador da 

Pós Graduação solicitou ajuda da equipe da Biblioteca para dar sequência à 

submissão dos trabalhos. Foi montado um grupo/tarefa com funcionários da 

Pós Graduação, Informática e Biblioteca para concluir a submissão dos 

trabalhos acumulados e, dar continuidade às teses/dissertações que estavam 

sendo defendidas. A partir daí o cadastramento no Dedalus e a disponibilização 

na Biblioteca Digital são feitos de forma simultânea pela equipe da DVBIBL. 

Palavras-chave: Teses Digitais, BDTD 
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Visibilidade da Produção Científica do IGc/USP 

Autor(es) Anderson de Santana, Antonio Orsi, Brenda Maria Mascarenhas 

Guimaraes, Celia Regina de Oliveira Rosa, Cintia Cristina Dias Oliveira, Fabiola 

Ferreira, Hellen Cristina Damaso, Maria da Silva Alves dos Santos, Maristela 

Prestes Severino, Roger Keiti  Kiyotani, Sonia Regina Yole Guerra, Thalita 

Vivianne de Almeida 

 

O Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc/USP), fundado 

no ano de 1969, possui dois cursos de graduação e três programas de pós-

graduação. Ao todo são 92 docentes produtivos, sendo 52 ativos, 24 seniôres, 

14 aposentados e 2 temporários. O IGc/USP possui um total de mais de 11 mil 

produções intelectuais registradas no banco Dedalus e mais de 1.300 teses e 

dissertações defendidas. No entanto, até este ano de 2017 não fazia parte da 

cultura do Instituto a análise do impacto gerado por sua produção e nesse 

sentido, o Serviço de Biblioteca iniciou um processo de identificação da 

inserção do corpo docente em redes de pesquisadores (Lattes, Biblioteca 

Virtual FAPESP e ResearchGate) e currículos baseados em identificadores 

únicos (ResearcherID, ORCID, ScopusID e Google Scholar). O intuito desse 

levantamento de dados era a identificação de um perfil dos pesquisadores na 

web e manutenção dos seus currículos. Além disso a biblioteca iniciou o uso da 

ferramenta SciVal para analisar o impacto da produção científica desses 

docentes. Foi criado no SciVal toda a instância do IGc/USP subdividida entre 

Departamentos e Programas de Pós-Graduação. Tal análise propiciou 

perceber os principais canais e parceiros internacionais do corpo docente. De 

posse de tais informações foram apresentadas ao Diretor do IGc/USP, ao 

Presidente do Conselho de Biblioteca e à Presidente da Comissão de Pós-

Graduação as possibilidades de possíveis resultados e extrações de dados. 

Todas as instâncias citadas demonstraram total apoio à continuidade de tais 

estudos e estão sendo planejadas ações de divulgação desses dados junto ao 

corpo docente. Paralelamente a estes estudos bibliométricos a Biblioteca, 

baseado no resultado de identificação dos perfis docentes, identificou a 

necessidade crescente de digitalização da produção intelectual do IGc/USP e, 

nesse sentido, desde abril desse ano a Biblioteca vem digitalizando 
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paulatinamente os documentos e fornecendo-os aos docentes, bem como 

preservando a produção registrada no Dedalus. Tais iniciativas têm ampliado o 

escopo de atuação da biblioteca, bem como o reconhecimento de seu 

importante papel para a comunidade científica do Instituto. 

Palavras-chave: Produção intelectual; produção científica; visibilidade; 

digitalização 

 

 

Indicadores sobre participantes e evento da BCRP-USP 

Autor(es) Robson de Paula Araujo 

 

Durante a 19ª Semana do livro e da biblioteca realizada de 24 a 27 de outubro 

de 2016 e promovida pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de 

São Paulo (SIBiUSP) com o tema “SIBiUSP 35 anos: estimulando o 

aprendizado, enriquecendo a pesquisa”, as bibliotecas da USP organizaram 

eventos em suas unidades. A Biblioteca Central USP Ribeirão Preto (BCRP-

USP) realizou “Treinamentos sobre o uso de gerenciadores eletrônicos de 

referências” para capacitação de usuários na utilização do EndNote e 

Mendeley. Foram oito sessões (quatro para cada ferramenta) durante quatro 

dias e em dois períodos (manhã e tarde), com capacidade total para 120 

participantes (15 vagas por sessão de treinamento). A partir dos dados das 

fichas de inscrições, identificaram-se alguns indicadores sobre o evento da 

BCRP-USP. Com 118 inscrições (94 antecipadas - via internet e 24 presenciais 

- no dia e local do evento), a taxa de presença foi de 59% (70 participantes) e o 

público predominante foi de alunos, principalmente de pós-graduação. Também 

foram analisados alguns dados sobre gênero e categorias dos participantes em 

relação à população do campus USP de Ribeirão Preto/SP. Identificou-se que 

o perfil dos participantes dos treinamentos foi de aluno de pós-graduação de 

nível mestrado, do gênero feminino, que se inscreveu pela internet e com 

preferência pelo período vespertino. 
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Palavras-chave: biblioteca; capacitação; perfil de usuário; indicadores; análise 

de dados. 

 

A Coleção de Publicações de Artistas da Biblioteca da Escola de 

Comunicações e Artes da USP 

Autor(es) Alessandra Vieira Canholi Maldonado 

 

A pluralidade do acervo da Biblioteca da ECA permite o contato com diversos 

tipos de documentação bibliográfica, audiovisual e artística. Um dos destaques 

são os Livros de Artista, as teses e dissertações do Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais, TCCs do Departamento de Artes Plásticas e 

produções artísticas dos docentes. Detectar as publicações de artistas no 

acervo da biblioteca, criar meios para disponibilização destas obras ao público, 

pensando no manuseio, preservação e conservação é um grande desafio para 

a equipe de Bibliotecários. Levando em conta a importância destes trabalhos 

artísticos, estamos desenvolvendo ações para dar visibilidade a este acervo. 

No XVIII SNBU, realizado em Belo Horizonte em 2014, assistimos a 

apresentação de um trabalho sobre a Coleção Livro de Artista da UFMG, e 

uma das bibliotecárias da ECA teve a oportunidade de visitar esta coleção. Em 

agosto de 2015, duas bibliotecárias participaram de um curso sobre o Livro de 

Artista na Biblioteca, com enfoque na pesquisa, catalogação e tratamento 

técnico deste tipo de obra. Neste curso tomamos conhecimento das fontes de 

informação para identificação deste material, como os catálogos de exposição 

e bibliografia sobre o tema. Ao retornarmos, fazendo usos destas fontes de 

informação, identificamos alguns livros no acervo da Biblioteca da ECA. 

Encontramos dificuldades ao nos depararmos com livros que não constavam 

nas fontes de informação, mas possuíam muitas peculiaridades próprias de 

livro de artista. Paralelamente, com a ajuda de uma artista e pós-graduanda da 

ECA, iniciamos o processo de identificação das teses e dissertações com 

características de publicações de artista. Porém o trabalho foi interrompido em 

2016 e ainda não foi retomado. Com os livros separados na Seção de 

Tratamento da Informação, começamos a discutir qual seria a melhor forma de 
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fazer a catalogação deste tipo de obra e como conservar suas características 

com o mínimo de intervenção possível. Onde abrigar a coleção devido ao 

pouco espaço disponível no acervo também era uma questão a ser resolvida. 

Apenas no início deste ano começamos a catalogação dos livros que 

conseguimos identificar e no começo do segundo semestre, após o término da 

reforma, conseguimos um local provisório para armazenar a coleção e 

disponibilizá-la para consulta. Percebemos que a utilização da CDD para 

ordená-los na estante não era uma boa opção, devido aos diferentes formatos 

e tamanhos destas obras. Então criamos um sistema de arranjo fixo utilizando 

como referência o tamanho dos livros e sua ordem na estante. Ainda temos 

que criar um manual de catalogação de publicações de artistas, para 

uniformizarmos a descrição destas obras no catálogo. Alguns livros, teses, 

dissertações e TCCs de artistas já foram expostos na biblioteca. Na Semana 

da Biblioteca a artista Lúcia Loeb Mindlin ministrará a palestra "O Livro 

Pensado Através", relatando sua experiência enquanto pesquisadora artista. 

Também na mesma semana, faremos a visita orientada a Coleção de Livro de 

Artista da Biblioteca da ECA. Planejamos montar uma exposição dos trabalhos 

acadêmicos artísticos no Espaço das Artes da ECA, com a curadoria do Prof. 

Dr Cláudio Mubarac, do Departamento de Artes Plásticas da ECA, com data 

ainda a ser definida.  

Palavras-chave:  Livro de artista; Livro-objeto; Catalogação; Desenvolvimento 

de coleções 

 

Mudanças na Biblioteca do IME-USP: um processo de transformação 

Autor(es)  Stela do Nascimento Madruga 

 

A Biblioteca do IME-USP está em processo de transformação, tanto em sua 

infraestrutura física quanto na gestão de seus serviços e produtos. Com a 

chegada da nova direção do IME-USP, em 2015, iniciou-se o processo de 

reforma da biblioteca, com o intuito de promover a adaptação de sua estrutura 

física e também gerencial. A primeira etapa foi a compactação do acervo de 

periódicos e parte do acervo de livros, com a aquisição e instalação de 
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estantes deslizantes, esta etapa foi concluída em 2016. Posteriormente, após 

diversas discussões com a comunidade acadêmica, composta por docentes, 

discentes e funcionários, criou-se um novo layout para a biblioteca. Atualmente, 

está em andamento a segunda etapa da reforma: reestruturação elétrica, 

readequação dos espaços de estudo e administrativos, e aquisição de novos 

mobiliários para os ambientes de estudo. Paralelamente ao processo de 

mudança da infraestrutura física, a biblioteca também está com uma nova 

gestão e todos os serviços estão sendo repensados de forma que atendam as 

expectativas da comunidade acadêmica. Tem-se buscado automatização e 

padronização dos processos de trabalho, estudo e uso de novas plataformas 

para o portal da biblioteca, implantação de novos serviços de informação, 

atualização e capacitação dos funcionários para as novas ferramentas de apoio 

à pesquisa e a promoção de treinamentos aos usuários. 

Palavras-chave: Biblioteca IME-USP 

 

Partituras no Dedalus: migração e interface de busca 

Autor(es) Sarah Lorenzon Ferreira, Marina Macambyra 

 

A base de dados Acorde, catálogo de partituras da Biblioteca da ECA,  foi 

migrado para o Banco de Dados Bibliográficos da USP – Dédalus neste ano de 

2017, após dois anos de trabalho do Departamento Técnico do SIBi e das 

bibliotecárias da ECA no planejamento e execução. Esse catálogo, criado pela 

Biblioteca da ECA em 1978, migrado para uma base em CDS-Isis no início dos 

anos 1990 e acessível pela internet desde o ano 2000, embora atendesse às 

necessidades específicas de busca do usuário do acervo, já estava obsoleta no 

aspecto tecnológico. A integração ao Dédalus veio possibilitar o acesso a 

serviços como reserva e renovação online, que a base Acorde não 

proporcionava. A migração foi realizada pelo DT-SIBi, após o mapeamento dos 

campos da base Acorde para o formato MARC, tratamento dos registros com 

utilização dos softwares Open Refine e MARC Edit e inclusão dos termos de 

gênero e forma na lista padronizada do Vocabulário USP. Concluído o 

processo de migração, foi desenvolvida, pela Divisão de Gestão de Tratamento 
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da Informação do DT-SIBi, uma interface de busca específica para acervos de 

partituras, com o software Omeka, que tem tido boa aceitação por parte dos 

usuários. 

Palavras-chave: Partituras, Catálogo de partituras 

 

Pacote USPSC: classe USPSC e modelos de trabalhos de acadêmicos em 

LaTeX 

Autor(es)  Marilza Aparecida Rodrigues Tognetti, Ana Paula Aparecida 

Calabrez , Brianda de Oliveira Ordonho Sigolo., Elena Luzia Palloni Gonçalves, 

Eliana de Cássia Aquareli Cordeiro, Flávia Helena Cassin, Maria Cristina 

Cavarette Dziabas, Regina Célia Vidal Medeiros  

 

As Bibliotecas do Campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), 

através de suas equipes de referência, oferecem serviços voltados à 

normalização de documentos científicos e capacitação de usuários, visando 

facilitar e auxiliar a comunidade acadêmica na produção normalizada de tais 

documentos. O uso do LaTeX é muito difundido nas instituições de ensino e 

pesquisa brasileiras para elaboração de trabalhos acadêmicos, principalmente 

na área de exatas. Mediante esta percepção e as demandas expressas pelos 

usuários, foi estabelecida uma equipe composta por pessoas vinculadas às 

Bibliotecas do Campus USP de São Carlos para o desenvolvimento de 

modelos em LaTeX para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O objetivo do 

presente trabalho é apresentar a classe USPSC e os Modelos teses, 

dissertações e TCCs em LaTeX utilizando a classe USPSC, em conformidade 

com a ABNT NBR 14724, mais as relacionadas a informação e documentação 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Diretrizes para 

apresentação de dissertações e teses da USP,  e as normas e padrões 

estabelecidos pelas Unidades. Para o desenvolvimento do Modelo para teses e 

dissertações em LaTeX para as Unidades do Campus USP de São Carlos, 

optou-se pela criação da classe USPSC mediante a customização da 

abntex2.cls, versão 1.9.5. Utilizou-se o MiKTeX 2.9, que provê as ferramentas 

necessárias para gerar documentos utilizando a linguagem TeX/LaTeX, a 
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classe abnTEX2 e o Modelo canônico de trabalho acadêmico com abnTEX2. A 

solução que compreende a classe USPSC e os referidos modelos visa atender 

inicialmente às Unidades de Ensino e Pesquisa do Campus USP de São 

Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Instituto de Arquitetura e 

Urbanismo (IAU), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), 

Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e Instituto de Química de São Carlos 

(IQSC). Os modelos são documentos cujo código fonte é um tutorial para o uso 

da classe USPSC e do pacote abntex2cite. O Grupo desenvolvedor da classe 

USPSC e dos Modelos teses, dissertações e TCCs em LaTeX utilizando a 

classe USPSC acredita que esta ferramenta propiciará o aprimoramento da 

qualidade dos trabalhos acadêmicos produzidos pelos alunos de graduação e 

pós-graduação das Unidades de Ensino e Pesquisa do Campus USP de São 

Carlos, e contribuirá para garantir a normalização e padronização 

estabelecidas, facilitando o trabalho de orientação e conferência das equipes 

de referência das Bibliotecas. A perspectiva é que os modelos atuais sejam 

amplamente utilizados e, em decorrência de novas demandas, sejam 

desenvolvidos outros, a exemplo do Modelo para Relatório Técnico em LaTeX 

utilizando a classe USPSC que já está sendo elaborado.  Acreditamos que tal 

solução seja adotada por outras Unidades da USP e outras instituições 

interessadas, sendo que a facilidade de customização fatalmente contribuirá 

para tanto. 

Palavras-chave:  LaTeX. abnTeX. Classe USPSC. Editoração de texto. 

Normalização da documentação. Trabalho acadêmico. Tese. Dissertação. 

Documentos (elaboração). Documentos eletrônicos. 

 

A atuação da DVBIBL no Ciclo de Palestras para os alunos do PAE-

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. 

Autor(es)  Maria Cristina Olaio Villela,Maria Aparecida Gabrie,Manuela Gea 

C.Reis 

 

O PAE - Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, destina-se exclusivamente 

a alunos de Pós-Graduação matriculados na Universidade de São Paulo nos 
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cursos de mestrado e doutorado. Seu principal objetivo é aprimorar a formação 

do pós-graduando para atividade didática de graduação e sua composição 

consiste em duas etapas: Preparação Pedagógica e Estágio Supervisionado 

em Docência. Dentre as etapas da Preparação Pedagógica, existe a opção do 

aluno participar de Conferências, com especialistas da área de Educação, 

condensadas num tempo menor, tendo como tema as questões do Ensino 

Superior. É nessa modalidade que a DVBIBL participa, todos os anos, a convite 

do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. O Departamento 

organiza um Ciclo de Palestras cujo tema principal é a educação, mas aborda 

também o ensino em geral e específico em engenharia. A Biblioteca oferece a 

palestra “Fontes de informação para trabalhos acadêmicos” como uma 

orientação aos alunos no uso dos recursos informacionais que as bibliotecas 

da Poli e da USP como um todo disponibilizam. O conteúdo da palestra é 

importante para o aluno que está elaborando sua dissertação e/ou tese e, 

serve de norte para que ele possa orientar os alunos que assessora. 

Palavras-chave: PAE - palestras; PAE- preparação pedagógica 

 

Omeka como plataforma para coleções digitais da FSP/USP 

Autor(es)  Maria Imaculada da Conceição, Tiago Rodrigo Marçal Murakami, 

José Estorniolo Filho 

 

Introdução: A biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (FSP/USP) produz e gerencia, entre outras, uma coleção de 

podcasts chamada Audioteca, cujo objetivo é transmitir em uma linguagem 

acessível à população em geral o conhecimento que é produzido na 

universidade. Um dos desafios para atingir esse objetivo é tornar o conteúdo da 

coleção “encontrável” no ambiente da internet, seja no catálogo da própria 

biblioteca (Dedalus) ou em outras bases de dados. Objetivo: Relatar a 

experiência na criação de um repositório de acesso aberto para abrigar a 

Audioteca e outras coleções digitais da FSP/USP. Metodologia: Inicialmente, 

optou-se pelo DSpace como plataforma para custodiar as coleções da 

FSP/USP. No entanto, a sustentabilidade dessa escolha mostrou-se inviável, 
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pois a biblioteca não dispunha de um analista na equipe para desenvolver as 

customizações necessárias ou mesmo garantir atualizações, e a contratação 

externa depende de recursos financeiros, cada vez mais restritos. Em 

discussão com a equipe do Departamento Técnico do Sistema Integrado de 

Bibliotecas da USP (DT/SIBiUSP) obteve-se a indicação do Omeka, plataforma 

de publicação gratuita e de código aberto como o DSpace, porém mais flexível 

e intuitiva, e com o apoio do DT/SIBiUSP na instalação e nas atualizações, 

ficando as customizações a cargo da biblioteca. Projetado para exibir coleções 

e exposições de bibliotecas, arquivos, museus e outros centros, o Omeka 

organiza objetos digitais em diferentes coleções. Assim, iniciou-se 

experimentações em um ambiente-teste para checar se as necessidades da 

biblioteca seriam atendidas. Em relação aos metadados, ambos os softwares 

utilizam como padrão o Dublin Core e os registros já iniciados no DSpace 

puderam ser migrados facilmente. Já a migração de registros do Dedalus 

(Aleph) em MARC 21 foi um pouco mais trabalhosa, mas com êxito no final. 

Para a Audioteca, optou-se pelo Dublin Core estendido, com acréscimo de 

metadados específicos para atender as demandas da biblioteca, porém é 

importante ressaltar que o Omeka permite a utilização de outros padrões de 

metadados, como o VRA Core, mais adequado a outros tipos de materiais. 

Resultado/Conclusão: Finalizada a fase de testes com resultados positivos, 

solicitou-se a instalação definitiva (http://colecoes.sibi.usp.br/fsp/) na qual as 

coleções foram criadas, com a inclusão de itens migrados ou novos, além de 

arquivos com os conteúdos. 

Palavras-chave:  Omeka, Softwares, Audioteca, Biblioteca digital, Coleção 

digital 

 

Tecidoteca da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH 

Autor(es)  Prof. Dr. Maurício Campos de Araújo, Yasmin Monteiro de Queiroz 

e Analúcia Recine 

 

A Biblioteca da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH implantou 

uma coleção artigos e suprimentos das indústrias têxteis e de confecção, para 
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servir de subsídio ao ensino e à pesquisa aos alunos do curso de Têxtil e Moda 

dessa Escola. A coleção é formada por bandeiras têxteis dividas entre malharia 

e tecido plano. Também possui catálogos de tecidos, roupas, beneficiamento 

têxtil e aviamentos tais como fios, zíperes, botões, etc. Para a concretização 

desse projeto, foi necessário reunir esforços de pesquisadores do curso de 

Têxtil e Moda e equipe da Biblioteca da EACH. O projeto abarca a coleta, 

armazenamento especial visando à conservação dos materiais, a catalogação, 

captação de imagens e divulgação do acervo em base de dados de livre 

acesso ao público em geral. Esse trabalho é complementado por pesquisas 

que tem a Tecidoteca como pano de fundo e aprofundam o conhecimento em 

desenvolvimento e manutenção de coleções de artigos Têxteis. 

Palavras-chave: Tecidoteca, Acervo têxtil, Teciteca 

 

Sala de Estudo 24 Horas do SBI/IFSC  

Autor(es) Ana Mara M. C. Prado; Maria Helena Di Francisco; Maria Cristina C. 

Dziabas; Natalina O. R. Ziemath 

 

A equipe da biblioteca do IFSC sempre esteve atenta às necessidades de seus 

usuários, assim como no atendimento das mesmas. O anseio de uma sala de 

estudo 24 horas era antigo, tanto que no final de 2009 foi feito um projeto para 

adequação de uma sala de estudo em grupo já existente com capacidade para 

20 alunos em sala 24hs. Para isso basicamente se fazia necessário à 

substituição de uma parede por uma porta de vidro, para que os usuários 

tivessem o acesso externo à entrada da biblioteca. Somente na gestão atual 

esse projeto se concretizou com as ações abaixo, agora fazendo parte de um 

projeto maior elaborado em 2012 para criação de um espaço interativo, mas 

que ainda não foi implementado devido aos problemas ocorridos com a 

liberação de espaço ocupado com as coleções de periódicos antigos. As ações 

compreenderam:  

-Substituição de uma parede por uma porta de vidro com acesso independente 

da entrada da biblioteca; 
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-Instalação de câmeras de segurança para monitoramento do ambiente; 

-Instalação de uma lousa branca; 

-Troca da fechadura da porta de acesso interno a biblioteca (agora só para uso 

dos funcionários); 

-Definição de Normas e Regras para uso do ambiente; 

-Divulgação do espaço para toda comunidade USP através dos meios 

eletrônicos locais e redes sociais; 

-Orientação para os vigilantes quanto aos procedimentos a serem tomados 

caso aja algum incidente ou mau uso do espaço; 

-Controle de uso após o fechamento da Biblioteca pelos vigilantes (quantidade 

de usuários dia/horário) 

Para que estas ações pudessem ser realizadas, tivemos que redirecionar 

alguns mobiliários para outras áreas. Esta movimentação nos motivou a 

readequar mais duas salas internas da biblioteca destinadas para uso de 

equipamentos audiovisuais, que estavam sendo pouco utilizadas. Os 

equipamentos que ficavam nestes ambientes foram instalados na sala de 

pesquisa e na sala de material especial, mantendo no local apenas mesas e 

cadeiras para estudo em grupo. 

As salas receberam pintura, instalação de dois aparelhos de ar-condicionado e 

seu uso é livre não havendo necessidade do usuário se identificar ou solicitar 

chave no balcão. 

Recebemos vários elogios dos usuários pela disponibilização da sala de estudo 

24 horas e temos recebido sugestões para aumentarmos mais o número de 

salas de estudo em grupo, o que só será possível com liberação de espaços 

hoje ocupados com acervos de periódicos mais antigos. 

Palavras-chave: Sala de estudo 24h. Satisfação do usuário. Espaço interativo. 
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Projeto Biblioteca Viva: revendo os conceitos e renovando os espaços. 

Autor(es) Juliana de Souza Moraes; Gláucia M. S. Cristianini; Regina Célia 

Vidal Medeiros 

 

Há alguns anos a Biblioteca Prof. Achille Bassi, do Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação - ICMC, iniciou uma reflexão sobre a sua 

atuação no contexto do ensino superior e da pesquisa diante das mudanças no 

perfil da nova geração de alunos e pesquisadores, nas formas de ensinar e 

aprender, na maneira de obter e acessar a informação técnico-científica e nos 

usos dos espaços da Biblioteca. O resultado dessa reflexão foi um conjunto de 

ações consideradas inovadoras para ambientes de bibliotecas, cujo objetivo foi 

o de ampliar o conceito de biblioteca e adaptá-la de fato às necessidades 

atuais e reais da comunidade. Além de manter e fortalecer a atuação como 

biblioteca acadêmica, a ampliação do conceito impulsiona a biblioteca a ser um 

espaço primordialmente de encontro, de integração, de convivência, de 

entretenimento e de cultura, inclusive sendo essas novas formas de aprender, 

ensinar e transmitir o conhecimento. Desse entendimento decorre o nome 

Projeto Biblioteca Viva. Esse conjunto de ações tem como base a compactação 

de acervos impressos, a ampliação de espaços de estudo e de convivência, a 

flexibilidade da função do espaço e a facilidade no uso desse espaço, que pode 

ser ilustrada, por exemplos, com a possibilidade de entrada com mochilas e 

bolsas e de fazer pequenos lanches enquanto se estuda ou se usa a Biblioteca. 

Essas ações foram colocadas em prática uma após a outra, distribuídas ao 

longo dos últimos cinco anos e culminaram em um projeto de renovação dos 

leiautes dos seus espaços. Assim, o projeto Biblioteca Viva não é tão somente 

a modernização de leiautes e móveis, mas a consequência natural de uma 

ampliação e atualização de conceito, com novas práticas e novos desafios. 

Palavras-chave: Bibliotecas acadêmicas; Leiaute para bibliotecas; Novos 

conceitos para bibliotecas acadêmicas; Renovação de bibliotecas acadêmicas 
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Revisão das metodologias para processamento de materiais no Serviço 

de Biblioteca e Documentação do MAE/USP 

Autor(es) Monica da Silva Amaral 

 

Contando com um acervo altamente valioso nas áreas de Arqueologia, 

Etnologia e Museologia, o Serviço de Biblioteca e Documentação do MAE/USP 

possui como responsabilidade basilar a tarefa de disseminar a informação, 

tornando-a acessível aos usuários através do Banco de Dados Bibliográficos 

da USP (DEDALUS). Para tanto, considerando a diminuição recente do quadro 

funcional, além do acúmulo diário das atividades diversas de uma Biblioteca, foi 

necessário criar rotinas que facilitassem a representação temática e descritiva 

dos itens, diminuindo, dessa forma, a quantidade de materiais pendentes para 

processamento técnico, cujos números eram de aproximadamente 5.000 obras 

em 2016, dentre títulos comprados, doados e permutados. As etapas para 

processamento adotadas consistem em pesquisas nos catálogos internacionais 

que utilizam a classificação LC (Library of Congress), alteração do 

procedimento manual para tombamento dos materiais, adoção do OCLC 

Dewey Cutter Program e revisão da classificação pela bibliotecária. As 

atribuições dos funcionários também foram revistas, de modo que toda a 

equipe estivesse envolvida com o processamento técnico, seja na etapa de 

recebimento do material, quanto na fase de etiquetagem e armazenamento. O 

processo de catalogação copiada de registros bibliográficos em formato MARC, 

permitindo a captação de dados de outras bases diminuiu consideravelmente o 

tempo despendido na inserção dos metadados, tornando o processo mais ágil 

e proveitoso. Os títulos não localizados nos catálogos internacionais são 

cadastrados pela equipe da Biblioteca no Sistema ALEPH e repassados para 

conferência e definição da classificação pela bibliotecária. O controle de 

qualidade tem sido realizado através de consultas por amostragens e 

acompanhamento de relatórios do Sistema ALEPH. Observou-se que a 

quantidade de registros inseridos e disponibilizados aos usuários foi 

notavelmente ampliada em relação aos anos anteriores, assim como a procura 

pelas coleções recém incorporadas ao acervo. 
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Palavras-chave: Representação descritiva - métodos, Representação 

temática, Fontes de informação. 

 

Praça Literária: Florescer da Leitura 

Autor(es)  SANTOS, Roselayne Laura; PAIVA, Cristina Aparecida Lino de;  

PINTO, Ana Lúcia Côrrea; OLIVEIRA, João Bosco Rodrigues 

 

A missão do profissional bibliotecário é melhorar a sociedade ao facilitar a 

criação do conhecimento nas comunidades, independente da tipologia da 

unidade informacional (pública, comunitária, universitária, escolar, empresarial, 

especializada). Assim, surge o Consórcio Cultural de Bibliotecas (CCB) 

idealizado pelas profissionais bibliotecárias das Instituições de Ensino Superior 

(IES) da cidade de Lorena/SP: Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP, 

Centro Universitário Teresa D´Ávila - UNIFATEA, Centro Universitário 

Salesiano São Paulo (UNISAL). Dentre as atividades culturais, o CCB 

consolida o projeto “Praça Literária: Florescer da Leitura” que difunde o 

incentivo à leitura em ambientes abertos diferenciados do espaço físico da 

biblioteca para a comunidade externa da Universidade independente da faixa 

etária. O evento é realizado durante 01(um) dia (períodos: manhã e tarde) nos 

meses Abril e Outubro. Os livros são adquiridos através de doações da 

comunidade acadêmica, do público em geral, de outras bibliotecas dos 

Sistemas de Bibliotecas e de autores, através de Campanhas de Arrecadação 

de Livros realizadas continuamente durante todo ano através da mídia social 

(Facebook), e-mail e contato pessoal. Posteriormente, os livros são preparados 

com processamento técnico personalizado. Conta-se com o apoio essencial de 

segmentos comerciais e empresariais para arrecadação de fundos (patrocínios) 

visando à estruturação do projeto (material de apoio, material de divulgação, 

material de identificação, material permanente) para possíveis brindes. Na data 

do evento, os livros são alocados de acordo com a classificação literária e de 

maneira atrativa aos leitores: pendurados em árvores, com as faces voltadas 

para frente, em estandes, em puffs, almofadas, dentre outras formas bem 

descontraídas. Para o empréstimo domiciliar, é solicitado um breve cadastro 
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para controle de saída das obras, visando o mapeamento do perfil do leitor e 

como meio de comunicação para divulgação de outras edições do evento. Para 

uma estratégia de marketing, os livros possuem filipetas sobre o evento e 

folhetos sobre dicas de leituras.  Para complementar, ocorrem 

simultaneamente várias atividades artísticas e culturais para o desenvolvimento 

humano e social: contação de histórias, varal de leitura, bate-papo com o leitor, 

exibição de filmes curta-metragem, cabine de fotos, oficinas, dentre outras. 

Espera-se que com esse evento, que a parceria das IES da cidade de 

Lorena/SP (EEL/USP – UNIFATEA – UNISAL) contribuem para formação de 

novos leitores e melhoria significativa nos índices de leitura do município 

através de análise da compilação dos dados e feedback do evento e que os 

munícipes percebam que tais instituições além de desenvolver seu papel de 

Ensino, de Pesquisa e de Extensão, apoiam seus profissionais bibliotecários 

comprometidos que desejam participar efetivamente com atividades em prol 

dos leitores e incentivo à leitura. 

Palavras-chave: Ação Cultura, Consórcio Cultural, Leitura 

 

 

Atuação da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite na reformulação da 

arquitetura da informação do site do Instituto de Psicologia da USP 

Autor(es) Carla Cristina do Nascimento, Aline Frascareli, Aparecida Angélica 

Z. Paulovic Sabadini, Elaine Cristina Domingues e Vanessa Cristine de Oliveira 

Martins. 

 

O Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) está em fase 

de construção de um novo site com o objetivo de ser mais moderno, amigável e 

intuitivo para os usuários. A plataforma escolhida foi o WordPress, devido à 

facilidade de gerenciamento, edição de páginas e variadas funcionalidades que 

poderão ser incorporadas. O IPUP formou uma comissão composta por 

diversas seções do Instituto para elaboração e estruturação das respectivas 

necessidades. A Biblioteca Dante Moreira Leite foi convidada a participar no 

que tange à reorganização dos menus e conteúdos. Para isso, formou-se, em 
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2017, um grupo de trabalho na Biblioteca que, através da compilação dos 

requisitos necessários para usabilidade, sistemas de organização, navegação, 

rotulagem e metodologias apontadas na literatura, está construindo a nova 

arquitetura de informação, definindo menus, submenus e formato dos 

conteúdos a partir da interação com os profissionais das diversas seções da 

Unidade. A Biblioteca, juntamente com a Seção de Informática do Instituto, 

pretende finalizar a reestruturação do site em 2018. 

Palavras-chave: Reformulação de site. Arquitetura da informação. Instituto de 

Psicologia. Universidade de São Paulo. 

 

Estudo de racionalização de periódicos impressos comuns às bibliotecas 

do IFSC e do IFUSP 

Autor(es) Ana Mara M.C. Prado; Natalina O.R.Ziemath; Célia Maria Diegues; 

Tania Ortin de Almeida 

 

A biblioteca do IFSC, em 2012, elaborou um projeto de criação de um espaço 

interativo, mas que ainda não foi implantado devido aos problemas ocorridos 

com a liberação do espaço ocupado com as coleções de periódicos antigos. 

Em virtude disso, em 2016 surgiu a ideia de um estudo de racionalização dos 

títulos de periódicos comuns com a biblioteca do IFUSP, cujo objetivo é a 

liberação de espaço e manutenção das coleções únicas em cada biblioteca. 

Fizemos então a proposta para a biblioteca do IFUSP que prontamente 

concordou, e ficou acordado que o espaço a ser liberado para as bibliotecas 

será, dentro do possível, igualmente dividido e que a definição dos títulos será 

feita de acordo com as áreas de pesquisa de cada Unidade. Esta análise 

contará com o apoio dos Presidentes das Comissões das Bibliotecas. 

Incialmente fizemos levantamento dos títulos comuns entre as duas Unidades 

através do Módulo de Catalogação do Banco Bibliográfico da USP – DEDALUS 

e com o apoio do DT/SIBi, que resultou em 311 títulos de periódicos comuns 

entre as duas bibliotecas. Em seguida começamos um trabalho conjunto, 

analisando as coleções, com o objetivo de identificarmos a duplicação do 

acervo e, a partir desta análise, fizemos a contagem geral do número de 
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fascículos e a medição de espaço (metros lineares) que estas coleções 

ocupam nas estantes. Estamos agora na fase de conferência dessas análises e 

depois iniciaremos o processo de transferência das coleções entre as 

Unidades, com o compromisso que a Unidade detentora da coleção mais 

completa irá conservá-la até que outros mecanismos de armazenagem e 

conservação sejam implantados em todas as bibliotecas USP. Os títulos 

remanescentes de cada biblioteca serão colocados à disposição por meio de 

doações primeiramente dentro da USP e posteriormente a outras Instituições. 

Terminado o prazo para as manifestações de interesse destes títulos os 

mesmos serão descartados. Acreditamos que com a liberação desse espaço 

hoje ocupado por periódicos antigos, poderemos disponibilizar mais áreas de 

estudo, interação e aprendizado para os alunos, além de garantirmos o acesso 

à informação e a preservação das coleções de periódicos impressos comuns 

entre as bibliotecas IFSC e IFUSP. 

Palavras-chave: Racionalização de coleções de periódicos. Espaço interativo. 

Preservação das coleções  

 

Apoio da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP 

em atividades de ensino e pesquisa 

Autor(es) Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Aline Frascareli, Carla 

Cristina do Nascimento, Lucila Borges Assis e Maria Marta Nascimento. 

 

Desde a fundação da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia 

da USP, em 1972, houve a preocupação em capacitar o usuário. Na década de 

1990, com a ampliação das bases de dados, impulsionadas pelas facilidades 

advindas das tecnologias, criou-se cursos para utilizar as fontes de informação. 

Em 2006, constatou-se que as referidas capacitações já não eram suficientes, 

era necessário inovar para a continuidade dos serviços com qualidade. Assim, 

surgiu o Curso “Como Preparar Artigo Científico”, com o objetivo de subsidiar 

os alunos da graduação, pós-graduação e profissionais da área da Psicologia e 

ciências afins quanto à elaboração e padronização de artigos científicos. Em 

2010, passou a chamar-se “Artigo Científico: dos Fundamentos à Submissão”, 
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englobando o treinamento em bases de dados e o gerenciador de referências 

EndNote. Desde a sua criação, o curso é apresentado à comunidade do 

IPUSP, comunidade externa e também em algumas disciplinas da graduação e 

pós-graduação do Instituto; tendo sido inclusive ministrado em vários eventos 

científicos no Brasil e em alguns países da América Latina. Da experiência na 

área, nasceu o livro “Publicar em Psicologia: um Enfoque para a Revista 

Científica”, com o objetivo de orientar autores, editores e demais interessados 

na matéria da escrita científica e editoração de revistas. Com a finalidade de 

capacitar alunos da graduação nos temas relacionados à pesquisa e escrita 

científica, a Biblioteca em parceria com o Departamento de Psicologia Social e 

do Trabalho criaram a disciplina optativa “Trabalho Científico em Psicologia: da 

Fundamentação Teórica à Formatação”, aprovada pela Comissão de 

Graduação em 2010 e ministrada pela equipe de bibliotecárias. Em 2017, o 

curso sobre o artigo foi reformulado e transformado nos minicursos “Artigo 

Científico: dos Fundamentos à Submissão”, acrescido em seu conteúdo de 

identificadores digitais e “Bases de Dados: Onde Pesquisar”, acrescido do 

gerenciador de referências Mendeley. Outra inovação foi o minicurso 

“Indicadores Bibliométricos de Pesquisa”, que aborda os recursos 

bibliométricos disponíveis nas bases de dados e ferramentas disponíveis para 

análise de dados. Formulários de avaliação para todos os minicursos passaram 

a ser utilizados, gerando relatórios com o objetivo de mensurar a satisfação dos 

usuários e a qualidade das informações prestadas. Ainda em 2017, o conteúdo 

da disciplina “Trabalho Científico em Psicologia” foi reformulado. 

Palavras-chave: Minicursos. Artigo científico. Fontes de informação. 

Bibliometria. Biblioteca Dante Moreira Leite. Instituto de Psicologia da USP. 

 

Atuação da Biblioteca Dante Moreira Leite no resgate, preservação e 

divulgação da memória da Psicologia na USP 

Autor(es) César Ades (in memoriam), Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

(Coord.), Aline Frascareli, Vanessa Cristine de Oliveira Martins, Maria Marta 

Nascimento, Carla Cristina do Nascimento, Wanderley Correia de Moraes e 

Renato dos Passos. 
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Com o objetivo de resgatar, preservar e divulgar a memória da trajetória da 

Psicologia na Universidade de São Paulo (USP) o Instituto de Psicologia da 

USP (IPUSP) em parceria com a Biblioteca Dante Moreira Leite criaram o 

Centro de Memória do IPUSP (CM-IPUSP). Inaugurado em 2001 e com sede 

na Biblioteca, o CM-IPUSP foi coordenado pelo Prof. Dr. César Ades (período 

de 2001 a 2012) e pela bibliotecária Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini. 

As atividades do CM-IPUSP foram desenvolvidas pelos funcionários e 

estagiários da Seção de Preservação Histórica, com o apoio e a colaboração 

da então chefe técnica, Maria Imaculada C. Sampaio, da equipe da Biblioteca, 

da Comissão Executiva do CM e dos diretores e assistências do IPUSP. Em 

virtude da evolução dos trabalhos e dos produtos do CM-IPUSP, em outubro de 

2015 a Congregação aprovou transformar o Centro de Memória em Museu de 

Psicologia, proposta apresentada pelo diretor Prof. Dr. Gerson Tomanari 

(Gestão 2012-2016) e pela chefe técnica da Biblioteca. Em 6 de maio de 2016 

o Museu foi inaugurado. As principais iniciativas da equipe que trabalha com a 

preservação da memória na Biblioteca, no período de 2016-2017, foram: 1) 

Organização dos eventos: a) Inauguração do Museu de Psicologia do IPUSP; 

Exposição Prof. César Ades; b) Conversando com a Profa. Margarida Hofmann 

Windholz sobre Fred S. Keller; c) Exposição Profa. Maria Helena Souza Patto; 

d) Exposição Profa. Sylvia Leser de Mello; 2) Execução dos projetos: a) 

Criação de Infraestrutura para o Museu de Psicologia do IPUSP; b) 

Organização e Restauração de Equipamentos Históricos da Área de Psicologia 

Experimental para o acervo do Museu de Psicologia do IPUSP, contemplados 

pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU-USP); 

3) Projeto para organização do acervo fotográfico da Biblioteca do IPUSP; 4) 

Iniciativas em parceria com os docentes do Instituto, nos projetos: a) A 

Memória Institucional do IPUSP e de seu Laboratório de Psicologia 

Socioambiental e Intervenção, contemplado pela PRCEU-USP; b) Resgate e 

Organização do Acervo da Profa. Lígia Amaral para o Museu de Psicologia do 

IPUSP; c) Entrevistas com Professores do IPUSP. Ressalta-se que o Plano 

Museológico do Museu de Psicologia faz parte das metas da atual diretora do 

IPUSP, Profa. Dra. Marilene Proença R. de Souza, e de seus gestores. 
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Palavras-chave: Preservação. Resgate. Memória. Psicologia. Instituto de 

Psicologia. Universidade de São Paulo. 

 

A produção científica do Dedalus na Plataforma Sucupira da Capes: uma 

nova parceria da Biblioteca com a administração do ICMC. 

Autor(es) Juliana de Souza Moraes; Regina Célia Vidal Medeiros; Adriana 

Bueno Balsani; Irene Lucinda; Ana Quintina de Oliveira Fernandes; Gislene 

Fracolla 

 

No início deste ano, quando a avaliação quadrienal da Capes foi finalizada e os 

principais programas de pós-graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e 

de Computação (ICMC) receberam a nota máxima (sete), a diretoria do ICMC 

entendeu que a tarefa de coletar os dados envolvidos nessa avaliação deveria 

ser compreendida como uma tarefa institucional e não apenas da seção de 

pós-graduação e dos seus programas, justamente pelos resultados que a 

avaliação trouxe e traz para a unidade, inclusive financeiramente. A avaliação 

da Capes é realizada por meio da plataforma Sucupira, um banco de dados 

onde são inseridos os dados de pesquisadores, alunos, colaboradores 

externos, recursos financeiros, projetos financiados, teses, dissertações e 

produção científica resultantes dos projetos, entre muitos outros tipos de 

dados. No ICMC, a inserção de dados na plataforma passa a ter a colaboração 

de várias áreas dependendo do tipo de dado a ser inserido. No tocante à 

produção científica, a Biblioteca colabora com a inserção dos dados da 

produção científica que já estão no Dedalus, isto é, o Dedalus passou a ser a 

base da plataforma Sucupira para a produção científica e não o Lattes, como 

ocorre comumente. Esse novo processo conta com a colaboração de dois 

técnicos-administrativos da Biblioteca, que recebem periodicamente relatórios 

por tipos de publicação gerados pela equipe de cadastramento da produção 

científica no Dedalus, e se dedicam algumas horas por semana a inserir tais 

dados na referida plataforma. O impacto negativo desse novo processo para a 

equipe e para as suas tarefas parece ser pequeno por ora, tendo em vista o 

início recente desse trabalho e considerando as mudanças percebidas no 

cotidiano das bibliotecas, com a diminuição do volume de algumas tarefas 
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técnicas. Há, porém, um compromisso da diretoria em oferecer um estagiário 

para a Biblioteca, caso seja observado prejuízo nas tarefas dos funcionários 

envolvidos. Por outro lado, os impactos positivos são nítidos: inserção da 

Biblioteca em um processo considerado estratégico para as unidades de 

ensino e pesquisa, maior integração da equipe da Biblioteca com outras áreas 

do ICMC e diretamente com os pesquisadores, maior visibilidade do Dedalus 

como fonte oficial da produção científica da universidade e a valorização dos 

dados nele contidos. Paralelamente, a equipe de TI está envidando esforços 

para analisar a possibilidade de migração automática dos dados da produção 

científica do Dedalus para a plataforma Sucupira e, ainda, um compromisso da 

diretoria em levar a questão da migração automática às instâncias superiores. 

Essa é uma experiência iniciada recentemente e outros desdobramentos 

poderão surgir com o exercício dessa nova tarefa. 

Palavras-chave: Produção científica; Dedalus; Plataforma Sucupira. 

 

 

Plano de modernização e reorganização dos espaços físicos da Biblioteca 

Dante Moreira Leite do IPUSP 

 

Iniciado em 2016, o Plano de Modernização e Reorganização dos Espaços 

Físicos da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, tem como objetivo melhor 

aproveitamento dos espaços, assim como propiciar novas interações e 

atividades. No piso superior organizou-se o auditório antigo, sala Fred Keller 

(acervo e mobiliário), auditório Maria Amelia Matos, copa, almoxarifado e salas 

de trabalho. As principais ações foram voltadas à baixa patrimonial de bens 

(mobiliário, equipamentos de informática) em desuso, limpeza, redistribuição 

dos móveis e descarte de documentos de acordo com as normas da tabela de 

temporalidade do Sistema de Arquivos da USP. No piso térreo, houve 

remanejamento de aproximadamente 39.000 títulos de livros, com a finalidade 

de acrescentar novas aquisições; mudança dos testes psicológicos para uma 

nova sala, que possibilitou a liberação de mais espaço para apoio 

administrativo. O local onde estava a Referência (Setor de Atendimento) foi 



43 
 

liberado e transformado em um ambiente para leitura e interação, incluindo 

pufes e uma lousa como espaço aberto e livre para os usuários registrarem 

suas mensagens. O bibliotecário de referência passou a atuar com o pessoal 

do balcão de empréstimo, o que resultou no melhor uso do espaço e mais 

conforto para os frequentadores da Biblioteca. Constatou-se muita 

receptividade por parte dos alunos e docentes do Instituto, conforme 

mensagens registradas na lousa e no Facebook da Biblioteca, assim como 

várias manifestações orais. 

Palavras-chave *Espaços físicos. Biblioteca. Instituto de Psicologia. 

Universidade de São Paulo. 

 

Diagnóstico e planejamento na Biblioteca Dante Moreira Leite (2017-2018) 

Autor(es) Aline Frascareli (Coordenação), Aparecida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini (Supervisão), Carla Cristina do Nascimento, Elaine Cristina 

Domingues, Maria Marta Nascimento, Lucila Borges Assis, Ana Rita Junqueira 

Linguanotto, Cristiane de Almeida Camara, Sandra Teixeira Alves, Silvana 

Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio e Luzia Franco do Nascimento. 

Diante das mudanças no quadro funcional da Biblioteca Dante Moreira Leite do 

Instituto de Psicologia da USP, foram necessárias a redefinição de atividades, 

processos e responsabilidades. Em fevereiro de 2017, para uma compreensão 

adequada da dimensão do trabalho realizado pela Biblioteca, elaboraram-se 

diagnósticos das seções, elencando problemas, fluxos de atividades a serem 

redefinidos ou documentados, planejamento de curto, médio e longo prazo, 

além do registro de rotinas. Os pontos identificados foram discutidos com a 

equipe, sistematizados e compartilhados em arquivos online (Drives de equipe 

do Google), permitindo a todos manterem-se atualizados. A atividade realizada 

já garantiu resultados que podem ser notados tanto internamente, pela 

otimização do tempo de trabalho da equipe, por exemplo, com a 

implementação de programa de geração de ficha catalográfica automática; bem 

como pelas melhorias para os usuários: reorganização do espaço físico, plano 

de gestão para o Facebook e reformulação do Boletim lnformativo da 

Biblioteca. A readequação das atividades e responsabilidades, a redefinição de 
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métodos e técnicas e as soluções encontradas estão sendo paulatinamente 

incorporadas à rotina de trabalho, a fim de garantir a continuidade de 

resultados e novos projetos para 2018. 

Palavras-chave Planejamento. Biblioteca. Instituto de Psicologia. Universidade 

de São Paulo. 

 

Produção científica da FOB-USP: acompanhamento na Web of Science, 

SciELO Citation Index, ResearcherID e Scopus 

Autor(es) Rita de Cássia Paglione,  Milene Andriguetti de Souza e Cybelle de 

Assumpção Fontes 

 

O acompanhamento da produção científica das Unidades é uma atividade 

constante das Bibliotecas da Universidade de São Paulo. Com o 

desenvolvimento das bases de dados, diferentes sistemas passaram a fornecer 

métricas, dentre elas o Relatório de Citações. Ao mesmo tempo, novos 

recursos permitiram a divulgação da produção científica. Os dados disponíveis, 

bem como as análises geradas, foram adotados em avaliações institucionais. O 

Serviço de Referência e Informação do Serviço de Biblioteca e Documentação 

da FOB-USP (SBD/FOB-USP) realiza o acompanhamento da produção 

científica da Unidade em diferentes serviços: Web of Science (Principal 

Coleção e SciELO Citation Index), ResearcherID e Scopus. A Biblioteca 

registrou-se na Web of Science e criou, para cada docente, uma estratégia de 

busca, com os campos autor (AU), título (TI) e fonte (SO). Em 2012, a FAPESP 

incorporou a Súmula Curricular em suas exigências, com a inclusão do link do 

ResearcherID (número único de identificação do pesquisador). A Biblioteca, 

que desde 1998 atua como Ponto de Apoio da FAPESP, passou a contatar os 

docentes, informando sobre a exigência da FAPESP e a possibilidade de dar 

visibilidade à produção científica no âmbito internacional. Disponibilizou, assim, 

mediante autorização dos docentes, a criação do perfil no ResearcherID, com a 

incumbência de atribuir login e password. Os perfis foram criados, tendo como 

base as estratégias de busca salvas e já existentes na Web of Science. 

Atualmente, os alertas criados na Web of Science são utilizados tanto na 
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atualização das pesquisas salvas, para cada docente, no registro da Biblioteca, 

quanto no perfil do ResearcherID. Posteriormente, a Biblioteca trabalhou com 

os perfis quanto à padronização dos campos e na inclusão dos links para o 

Currículo Lattes e do site da Unidade no ResearcherID. Com a inclusão do 

SciELO Citation Index , em 2014, na plataforma Web of Science, a Biblioteca 

adotou o mesmo procedimento da Principal Coleção de criação de estratégias 

de busca, adicionando os artigos do SciELO Citation Index ao ResearcherID de 

cada docente. Para o gerenciamento da produção na Scopus, foram criados 

seis diferentes perfis na base de dados, correspondentes aos Departamentos 

da Unidade respectivamente. Em cada perfil, criaram-se listas de referências 

individuais para os docentes do Departamento. A atualização destas listas 

ocorre a partir de alertas mensais enviados pela Scopus e do Currículo Lattes. 

Atualmente, a Biblioteca trabalha na busca e registro da produção de 127 

docentes, dos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia, sendo 111 ativos e 16 

inativos. Com base nas pesquisas salvas, compilou-se uma planilha Excel, 

contendo, o número de artigos e Índice-h de cada docente, com dados 

provenientes da Principal Coleção Web of Science, SciELO Citation Index e 

Scopus, contendo ainda o somatório total de publicações da Unidade. Estes 

dados são disponibilizados, anualmente, aos programas de Pós-Graduação da 

FOB-USP e demais interessados. Assim, o Serviço de Referência e Informação 

do SBD/FOB-USP atende à necessidade dos docentes quanto ao acesso e uso 

das bases de dados, contribuindo na divulgação da produção científica e dos 

recursos informacionais e apoiando as atividades de avaliação e gestão da 

unidade.   

Palavras-chave Produção científica. Bases de dados. Serviço de Referência. 

Web of Science. SciELO Citation Index. ResearcherID. Scopus. 
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Critérios de raridade: um estudo sobre a coleção de periódicos da 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

Autor(es) Jessica Ribeiro Rodrigues 

 

A Biblioteca Brasiliana Mindlin (BBM), foi criada em 2005 para acolher a 

coleção brasiliana doada à USP pelo bibliófilo José Mindlin e sua esposa Guita, 

sendo considerada uma das mais importante coleção sobre o Brasil. Seu 

acervo possui aproximadamente 60 mil volumes, dentre eles uma vasta 

coleção de periódicos brasileiros e estrangeiros do século XIX. Este estudo tem 

por objetivo desenvolver critérios de raridade para a coleção de periódicos da 

BBM. A criação de critérios de raridade para publicações seriadas serve para 

facilitar o gerenciamento, o tratamento, a recuperação, o uso, a preservação e 

principalmente possibilitar a disseminação das informações presentes no 

acervo de jornais e revistas presente na coleção da BBM. A metodologia 

utilizada durante a pesquisa será dividida em três etapas: a primeira etapa 

consiste no mapeamento dos periódicos nacionais, periódicos estrangeiros e 

periódicos especiais; a segunda será realizada por uma equipe multidisciplinar 

e consiste na definição dos critérios de raridade por meio de análise 

documental; a terceira etapa será baseada na aplicação dos critérios de 

raridade na coleção de periódicos da BBM. Buscamos ao final desta pesquisa 

definir os critérios de raridade para a Biblioteca Brasiliana Mindlin e também 

elucidar as dificuldades encontradas na elaboração destes critérios, já que a 

literatura especializada em Obras Raras traz pouquíssimo enfoque em 

periódicos. 

Palavras-chave: periódicos brasileiros. critérios de raridade. obras raras. 

periódicos raros  
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Política de desbaste: reunião dos acervos das bibliotecas de Engenharia 

Civil e Engenharia de Produção 

Autor(es) Márcia Regina Franguelli; Silvia Regina Saran Della Torre;Maria 

Cristina Olaio Villela 

 

Em virtude da reforma na parte estrutural do prédio da biblioteca de engenharia 

de Produção, necessitávamos acomodar o seu acervo junto ao acervo da 

biblioteca de engenharia civil. Nessa oportunidade, para manter as obras no 

espaço existente ("nova" biblioteca), verificamos que poderíamos aplicar a 

política de desbaste na coleção. Usamos os seguintes critérios para manter 

nesse espaço, as obras efetiva e comprovadamente usadas: 

Constatação de uso (empréstimo/consulta) pelo módulo circulação: 

1.obras usadas ficam no acervo da “nova” biblioteca; 

2.obras não usadas são repassadas para o Serviço Centralizado ( aquisição e 

processamento técnico)  para análise; 

3.obras adquiridas como Reserva Técnica são mantidas no acervo da “nova” 

biblioteca; 

4.obras adquiridas num período de até 5 anos também são mantidas no acervo 

da “nova” biblioteca; 

5.obras não usadas na Civil/Produção, existentes em outra biblioteca setorial 

da Poli e com uso comprovado, são transferidas; 

6.obras retiradas do acervo Civil/Produção por falta de uso são transferidas 

para o acervo da biblioteca Central, com todo o processo de tratamento técnico 

necessário. 

Palavras-chave: Política de desbaste; Desenvolvimento e formação de 

coleção 
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Serviço de Biblioteca e Informação do IQSC adota novo conceito de 

Biblioteca 

Autor(es) Bernadete L C B Figueiredo Filho; Cibele Cristina David Baldan, 

Clelia Junko Kinzu Dimário, Eliana de C Aquareli Cordeiro; Eunice Aparecida 

Benini Bocuto; Solange Maria Simões Puccinelli; Sonia Alves; Vitória Atra 

Gonçalves; Wilneide do Carmo Marchi Maiorano 

 

Este relato de experiência, visa compartilhar ações desenvolvidas no Serviço 

de Biblioteca e Informação do Instituto de Química de São Carlos e demonstrar 

como a mudança para uma nova postura de gestão pode transformar a 

biblioteca universitária em um espaço de socialização da vida acadêmica, com 

ambientes e recursos que favoreçam a criação do conhecimento e o apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem. Todas as ações inovadoras, foram 

realizadas através de pesquisa de opinião com os usuários e o apoio da 

Diretoria, Comissão de Biblioteca e dos Amigos da Biblioteca (grupo formado 

por alunos da graduação, pós-graduação, funcionário da Unidade e uma 

funcionaria da Biblioteca eleita por seus pares). Tivemos como primeira ação a 

criação do espaço de leitura com livros de vários gêneros literários. 

Readequamos o espaço físico para melhor distribuição do mobiliário. Outra 

ação que deu muito certo foi a divisão dos três pisos da biblioteca por nível de 

ruído, possibilitou o atendimento aos usuários de acordo com suas 

necessidades de estudo. Ficando assim: primeiro piso, é interativo com nível 

de ruído liberado. É de fácil mobilidade para atividades como seminários, aulas 

com docentes, atividades extraclasse ou mesmo como um ponto de encontro. 

Neste piso também acontecem atividades de extensão cultural e de lazer com 

o objetivo de favorecer a socialização da vida universitária com a comunidade 

local e externa a Universidade de São Paulo. Há um espaço diferenciado para 

o acervo de Literatura, revistas semanais, jornal diário e um jogo lúdico de 

estratégia. No segundo piso, o nível de ruído é moderado. As salas de estudo 

estão disponibilizadas para estudo individual ou em grupo, algumas inclusive 

com lousas. Estas salas têm sido utilizadas também para reuniões de 

professores, treinamentos para defesas, aulas de idiomas, entre outros. Foi 
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criada uma sala multiuso para atender e oferecer a comunidade local e 

principalmente do IQSC um espaço para acesso a tecnologia e inovações 

atuais para treinamentos, aulas, cursos de capacitação tanto para alunos 

quanto para funcionários docentes e não docentes. Ficando a disposição dos 

alunos, que também pode ser utilizada como sala de informática quando outras 

atividades não estiverem sendo realizadas. Para este fim, as salas 

administrativas deste piso foram remanejadas para um local menor para que 

fossem liberados mais locais de estudo. O terceiro piso, foi estruturado para 

que os alunos pudessem estudar individualmente e em silêncio. Os usuários 

que precisam escrever artigos, redigir dissertações e teses têm utilizado com 

frequência este piso. Constatou-se que após essas mudanças, a utilização dos 

espaços da biblioteca aumentou consideravelmente e o relacionamento dos 

usuários com a equipe tornou-se muito mais amigável.   

Palavra-chave: Biblioteca universitária-inovação; Biblioteca universitária-

revitalização 

 

Lições aprendidas com a implantação do repositório institucional 

da produção científica na Biblioteca da Faculdade de Medicina 

 

Autor(es) Eidi Raquel Franco Abdalla, Rosa Maria Fischi 

 

O Observatório da Produção Intelectual do Sistema FMUSP-HC (OPI) foi 

lançado em 2014, com o objetivo de dar visibilidade à produção científica 

gerada na Faculdade e no Hospital das Clínicas, fomentando o acesso às 

pesquisas desenvolvidas e promovendo o contato entre essas instituições e a 

sociedade. O OPI é constituído por cinco comunidades, noventa 

subcomunidades e três coleções. Conta com aproximadamente 14.200 artigos, 

150 livros, 5.000 capítulos de livros e 4.000 trabalhos de eventos. 

Lições aprendidas. Tomadores de decisão precisam de informação consistente, 

de qualidade e instantânea; Apenas os trabalhos de relevância internacional 

são coletados, com indexação nas bases de dados Web of Science, Scopus, 

PubMed e SciELO.Fornecedores não empacotam a informação da forma 
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necessária e desejada pelos dirigentes; Desafios da coleta: a Biblioteca 

possuía a produção docente da Faculdade, mas não a da equipe médica do 

Hospital das Clínicas e de seus oito institutos, também não contemplava os 62 

LIM (Laboratórios de Investigação Médica) e seus mais de 200 grupos de 

pesquisa; as bases de dados da produção científica internacional indexam a 

Universidade e não a Unidade e, há muita repetição e inconsistência nos 

registros, resultando em estatísticas incompletas. Aproximar-se do público alvo 

é essencial no desenvolvimento do repositório institucional; Quando o OPI 

forneceu os dados da produção científica de 2015 do Sistema FMUSP-HC, a 

instituição passava por uma mudança de paradigma. Já existia o critério de 

publicar em revistas de alto fator de impacto e o fornecimento do número de 

citações dos artigos causou um impacto na forma como essa produção era 

vista. Suporte e envolvimento da T.I. da instituição são indispensáveis; A maior 

complexidade tem sido na criação de um sistema de autoridade controle para 

verificação de vínculo profissional, uma vez que os autores do Sistema 

FMUSP-HC podem estar representados em três ou mais subcomunidades ao 

mesmo tempo, além do fato de se deslocarem, isto é, num ano estão num 

laboratório e noutro ano figuram em outro(s). Padronização da nomina 

institucional é uma meta a ser alcançada; Observou-se que, em apenas uma 

das bases de dados internacionais, o nome da instituição aparecia de 147 

formas diferentes, dificultando a recuperação dos dados. Diante disto, 

elaborou-se uma proposta para padronização da afiliação institucional que foi 

aprovada no Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas em 2016 (Ordem 

Conjunta de Serviço nº 29/2017) e na Congregação da Faculdade, no início de 

2017 (Portaria nº 2.309/17). Quanto ao pesquisador, o OPI trabalha com seu 

CPF, possibilitando a união de sua produção, independente das variações 

nominais. Relatórios customizados – ainda uma deficiência a ser superada; 

O software utilizado no repositório institucional é o DSpace, sem uma interface 

amigável para geração de relatórios, contudo a Biblioteca vem fornecendo 

dados gerenciais para os LIM e para as Fundações Zerbini e Faculdade de 

Medicina, os quais informam a Secretaria de Estado da Saúde. Os indicadores 

desejados – uma construção coletiva. As bibliotecas reúnem, 

concomitantemente, um conhecimento global e especializado. Mas de que 
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adianta fornecer dezenas de indicadores se não há um propósito institucional 

para isto? Normalmente os pesquisadores conhecem as realidades nacional e 

internacional em que se inserem e estar ao seu lado e fornecer a informação 

desejada à medida que ela pode ser útil, cria um processo conjunto de 

construção. 

Palavras-chave: Repositório Institucional; Indicadores de Produção Científica; 

Publicações; Bases de Dados Bibliográficas. 

 

 

Migração da bibliografia básica do curso de Medicina para o 

formato digital: uma experiência 

 

Autor(es) Maria Adelaide Alves Mestriner, Eidi Raquel Franco Abdalla 

 

Desde 2011 a Faculdade de Medicina vem trabalhando na reestruturação 

curricular. Em meados de 2014, uma proposta foi aprovada pela Congregação 

e implementada a partir dos ingressantes de 2015. Aspectos fundamentais do 

novo currículo: Maior integração entre conceitos básicos e clínicos, permitindo 

ao aluno verificar a importância da prática clínica e sua aplicabilidade nas 

etapas posteriores de sua formação; 20% da carga horária do curso destina-se 

às atividades não presenciais, de estudo em livros texto, artigos científicos ou 

realização de atividades como preparação de seminários e trabalhos. Ter mais 

tempo livre é uma estratégia do novo currículo, onde o aluno é coparticipe de 

sua formação e assume responsabilidades sobre ela, como acontece em 

muitos países e a estrutura e os conteúdos do novo currículo (incluindo as 

próprias aulas filmadas, apresentações dessas em PDF, acesso à bibliografia) 

estão disponíveis eletronicamente numa plataforma educacional para alunos e 

professores. Em consonância com essas diretrizes a Biblioteca adquiriu, em 

2015, livros eletrônicos da bibliografia básica. Após análise das plataformas e 

dos modelos de negócio existentes no mercado, optou-se pela E-volution, da 

editora Elsevier, que melhor atendeu aos critérios de seleção do currículo novo, 

permitindo o acesso aos 1.440 alunos, simultaneamente. No início, foram 
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assinados 21 títulos e, considerando a grande aceitação por parte dos alunos, 

na renovação do contrato, passaram a 35 títulos e, posteriormente, 41 títulos. 

Foi solicitado à Editora que abrisse a sua base na área de ciências da saúde, 

pelo prazo de 60 dias, para que alunos e docentes indicassem os títulos de 

maior interesse, além daqueles já selecionados; com base nesse critério foram 

adquiridos outros títulos. A Plataforma permite acesso online, por senha e off-

line, se o conteúdo é baixado quando o usuário está conectado em sua conta. 

O cadastro deve ser feito em equipamentos da instituição e, após o primeiro 

acesso, o conteúdo fica disponível em qualquer computador, tablete ou 

smartphone. Durante todo o ano, são realizadas capacitações para os alunos 

dos cursos de Medicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 

assim como campanha de divulgação. A avaliação do acesso ao conteúdo é 

realizada por meio de estatísticas mensais no módulo administrativo a que a 

Biblioteca tem acesso. No início do processo, das cerca de 100 disciplinas, a 

Biblioteca contava com 68 livros online da bibliografia básica, 21 da E-volution 

e o restante proveniente de livros de acesso aberto ou aquisições sistêmicas, 

como o Access Medicine (4 títulos). Em 2017, passou para 86 livros.O uso do 

livro eletrônico tem aumentado na comunidade e o acesso às plataformas 

nacionais Minha Biblioteca (29 títulos) e Lectio (7 títulos) seria de grande valia, 

pois mais títulos da bibliografia básica estariam disponíveis para os alunos de 

graduação. 

 

Palavras-chave: Bibliografia de Medicina; Livros; Bibliografia; Currículo. 

 

 

 


