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Resumo
A Universidade Federal de Uberlândia é uma importante instituição de ensino para Uberlândia e região.
Está localizada no Triângulo Mineiro e atualmente possui sete campi universitários, distribuídos nas cidades
de Monte Carmelo, Patos de Minas, Ituiutaba e Uberlândia, envolvendo com as suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão a alunos, professores e diversos profissionais das múltiplas áreas do conhecimento.
Inserida neste contexto encontra-se o Sistema de Bibliotecas, que tem a sua importância enfatizada pelo
objetivo de contribuir para a formação de pessoas bem informadas, críticas e atentas às novas tecnologias
e descobertas da atualidade. Para tanto, desenvolve projetos que visam uma formação mais abrangente
para os seus alunos e servidores. E, foi com base nesta perspectiva que surgiu a ideia da elaboração deste
projeto, que recebe o nome de “Vamos comemorar.”
Palavras-chave
- Bibliotecas. Universidade Federal de Uberlândia. Sistema de Bibliotecas.
Justificativa
A sociedade, em suas várias culturas, periodicamente homenageia, através de dias festivos, os eventos que
considera importante. Sendo assim, ao observar que o calendário anual possui um dia comemorativo para
cada profissão, nos propomos a desenvolver, em parcerias com os cursos e suas coordenações, eventos
comemorativos que valorizem o tripé educacional, citados anteriormente, e almejados pela Universidade
Federal de Uberlândia.

1

Universidade Federal de Uberlândia
Sistema de Bibliotecas
BIBLIOTECA SETORIAL – CAMPUS UMUARAMA

Principais contribuições da proposta
a) Divulgar os serviços das bibliotecas do SISBI;
b) Valorizar e homenagear os profissionais;
c) Aproximar os usuários potenciais, aumentando os nossos usuários reais.
Objetivos
Objetivo principal:
O objetivo deste projeto é propor atividades que busquem valorizar e demonstrar os vários benefícios que são
disponibilizados a todos os usuários do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia
Objetivos secundários:
a)
Ter como base a data comemorativa da profissão para desenvolver atividades de aproximação com
os usuários que utilizam os serviços da biblioteca;
b)
Organizar eventos específicos para estes dias em parceria com as coordenações e representantes
estudantis;
c)
Divulgar livros do acervo e novas aquisições;
d)
Homenagear os profissionais e futuros profissionais.
Operacionalização/ metodologia
Na medida em que surgirem às datas comemorativas, a biblioteca irá parabenizar em sua página eletrônica,
redes sociais, lista UFU e cartazes, através de mensagens parabenizando o dia do profissional, e os futuros
profissionais de cada área do conhecimento. Além disso, também convidará os alunos e professores a
visitarem a biblioteca na semana da homenagem para que possam conhecer serviços disponibilizados a eles,
tais como:
 SIGAMI – Serviço que possibilita o acompanhamento da compra e aquisições de novas obras para o
acervo da biblioteca juntamente com seu projeto pedagógico e ementas de seu curso ou disciplina;
 PESQUISA on-line – Serviço que auxilia aos usuários a pesquisarem nas bases de dados diversas
artigos e documentos que são de seus interesses enquanto pesquisadores e estudantes.
 VISITA ORIENTADA – Possibilita aos usuários uma melhor compreensão da forma que está
organizado o acervo e as normas de uso da biblioteca.
 NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS – São as correções bibliográficas, dos trabalhos acadêmicos,
realizados por uma bibliotecária do setor de Referência.
Também desenvolverá algumas atividades que serão efetuadas especificamente para o curso que estiver
sendo homenageado, tais como:
 Exposição de novas aquisições de livros da área de conhecimento em destaque;
 Exposição de livros mais antigos para que possam fazer uma comparação entre os mais antigos e os
atuais;
 Disponibilização da sala de treinamento para palestras específicas do curso;
A semana da homenagem ocorrerá da seguinte forma: se o dia do homenageado for em uma quartafeira,(meio da semana) começaremos as atividades na segunda-feira e finalizaremos na sexta, caso esse
dia seja nos finais de semana, realizaremos as atividades na semana que antecede o dia da homenagem.
Quando coincidir mais de uma data comemorativa em uma mesma semana, as mesmas serão
preparadas em conjunto.
.
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Equipe organizadora
O projeto conta com a coordenação da equipe responsável apresentada no início deste documento e descrita
abaixo.
Coordenação: Fabiana de Oliveira Silva , Maria Cristina Sagário e Guilherme Augusto da Silva Gomes
Equipe executora: Patrícia de Oliveira Portela e Valéria Resende Teixeira (SEREF) , Joilsa Fonseca de
Oliveira (SEBPA), Fabiana de Oliveira Silva e Maria Cristina Sagário (SERET), Yara Ribeiro de Moura Silva
(SEBIP), Sarah Cristina Ferreira (SEBMC), Marcos Ferreira Silva ( SEBEF).
Divulgação e marketing: Guilherme Augusto da Silva Gomes – SECOM – Fabiana de Oliveira Silva –SERET
Patrícia de Oliveira Portela - SEREF
Parceiros: Toda equipe dos Setores de Referência do SISBI
Cronograma e descrição das atividades
É pretensão do SISBI-UFU que o projeto seja permanente, porém deverá ser avaliado a cada final de
semestre para aperfeiçoamento.
Atividade
Divulgação
do
projeto
internamente
Elaboração do material de
divulgação e confecção de
material didático
Divulgação
do
projeto
externamente
Aplicação do projeto
Avaliação do projeto

Data
Dezembro /2013
Novembro /2013

Responsável
Fabiana, Maria Cristina e
Guilherme
Guilherme Gomes

Novembro e Dezembro/2013

Equipe envolvida

Janeiro a Dezembro /2014
Janeiro /2015

Setores de referência
Equipe envolvida

Relação campus X cursos X datas comemorativas:
Campi Uberlândia:
Biblioteca Campus Santa Mônica
Abril
07/04 – Comunicação social (jornalismo)
25/04 – Contabilidade
29/04 – Dança
Maio
06/05 – Matemática
08/05 – Artes visuais
19/05 – Física - Física médica - Física de materiais
21/05 _ Letras
20/05 _ Pedagogia
29/05 – Estatística – geografia
Junho
05/06_ Gestão ambiental
18/06 – Química - Química de materiais – Química industrial
Julho
22/07 – Ciências sociais
Agosto
13/08 _ Economia
16/08 – Filosofia
19/08 – História
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Setembro
09/09 – Administração
19/09 – Teatro
20/09 – Engenharia química
26/09 – Relações internacionais
30/09 –Tradução
Outubro
19/10 – Ciência da computação _ gestor da Informação _ sistemas de informação
26/10 – Direito
28/10 – Engenharia aeronáutica
30/10 – Designer de interiores
Novembro
20/11– Engenharia biomédica
22/11– Música
23/11 – Engenharia elétrica
Dezembro
11/12 – Engenharia civil – Engenharia mecânica – Engenharia mecatrônica
15/12 – Arquitetura e urbanismo
Biblioteca Campus Umuarama
Janeiro
31/01 – Engenharia ambiental
Maio
12/05 – Enfermagem
13/05 – Zootecnia
Junho
30/06 – Biotecnologia
Agosto
27/08 – Psicologia
31/08 – Nutrição
Setembro
03/09 – biologia
09/09 – Veterinária
Outubro
12/10 – Agronomia
18/10 – Medicina
25/10 – Odontologia
Novembro
20/11 – Biomedicina
Campus Rondon Biblioteca Educação Física
Setembro
01/09 – Educação física
Outubro
13/10 – Fisioterapia
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Campus Ituiutaba:
Abril
25/04 – Contabilidade
Maio
06/05 – Matemática
15/05 – Serviço Social
19/05 – Física
20/05_ Pedagogia
29/05 – Geografia
Junho
18/06 – Química
Agosto
19/08 – História
Setembro
03/09 – Biologia
09/09 – Administração
Dezembro
17/12 – Engenharia da produção
Campus Monte Carmelo:
Junho
04/06 – Engenharia de agrimensura e cartografia
Outubro
19/10 – Sistemas de informação
12/10 – Agronomia
Campus Patos de Minas
Junho
30/06 – Biotecnologia
Outubro
16/10 – Engenharia de alimentos
Novembro
23/11 – Engenharia eletrônica e telecomunicações
Materiais necessários por Bibliotecas
Para concretização do projeto será necessário:
Recursos Materiais: Confecção de cartazes e elaboração das mensagens =SECOM
Disparar e-mail com as mensagens homenageando os profissionais na lista UFU, página da biblioteca e
redes sociais = SEREF
Contato com coordenador do curso = Setores de referência;
Exposições de novas aquisições, de aquisições mais antigas e livros restaurados = Setor de referência;
Treinamentos sobre SIGAMI e PESQUISAS on line = Setor de referência
Recursos Humanos: Bibliotecários e Técnicos Administrativos e Auxiliares Administrativos dos Setores de
Referência do SISBI-UFU.
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Orçamento
O investimento será a aquisição de cartazes ( Material informativo) que serão distribuídos nas coordenações
e expostos no mural das bibliotecas de acordo com as datas comemorativas.

Fornecedor
Gráfica UFU

Tabela 1– Material Informativo
Por
Qtd.
Valor
data
Unitário
10
620
0

Valor Total
0

Serão 62 homenagens SISBI
Enviar pedido para SECOM/gráfica 15 dias
anteriores a semana de comemoração

Avaliação
A cada final de semestre a coordenação agendará uma reunião com a equipe executora para avaliar o
andamento e aperfeiçoar para o semestre seguinte..
Forma de difusão dos resultados do projeto
 Divulgação na lista de discussão do SISBI;
 Divulgação nas redes sociais do SISBI;
 TV universitária;
 Jornal da UFU;
 Informativo SISBI.
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