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1 APRESENTAÇÃO
A II Semana do Bibliotecário 1(SEBIBLIO) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
tem como objetivo principal reunir e propiciar maior integração entre estudantes, bibliotecário(a)s
e demais profissionais ligados à Biblioteconomia e às Bibliotecas Universitárias das Instituições
Públicas de Ensino Superior (IPES) da Paraíba.
A promoção de uma semana de atividades (ciclo de palestras, treinamentos, oficina), se
configura em uma oportunidade de promover formação, capacitação e também a valorização do
profissional bibliotecário do Sistema de Bibliotecas/UFPB.
Dentre as atividades que serão promovidas, o Colóquio “Sistema de Bibliotecas: o olhar
do profissional”reunirá profissionais bibliotecários com o objetivo de socializar e compartilhar
informações, conhecimentos e experiências com seus pares, através da apresentação oral de
trabalhos que tenham sido desenvolvidos ao longo de sua trajetória acadêmica e/ou profissional.
Já a Oficina de Planejamento 2do Sistema de Bibliotecas/UFPB irá discutir a importância
do planejamento na gestão participativa das Bibliotecas Setoriais/UFPB, com vistas a introduzir e
desenvolver a cultura do “planejar e monitorar”, por meio da elaboração, implementação e
aperfeiçoamento de diferentes ações integradas e sustentáveis para as bibliotecas do sistema.

2 CRONOGRAMA DE ETAPAS/ATIVIDADES

1
2



21 a 28/02 – Inscrições na IISEBIBLIO/UFPB;



21 a 23/02 – Submissão de trabalhos para o Colóquio;



24 a 26/02 – Análise dos trabalhos submetidos;



27/02 – Comunicação aos autores dos trabalhos selecionados para o Colóquio;



02/03 – Divulgação da Programação Final, com horários das apresentações.

Programação disponível no Anexo 1
Programação disponível no Anexo 2

3 INSCRIÇÕES NO EVENTO

As inscrições se destinam a estudantes do Curso de Biblioteconomia/UFPB, profissionais
bibliotecários do Sistema de Bibliotecas/UFPB, e demais Bibliotecas Universitárias de IPES da
Paraíba. Deverão ser realizadas clicando aqui entre os dias 21 e 28/02/2018.

4 SUBMISSÃO DE TRABALHOS

A submissão se destina a bibliotecários integrantes do Sistema de Bibliotecas/UFPB, que
poderão submeter trabalhos - Monografia – graduação ou especialização, Dissertação ou Tese realizados ao longo da vida acadêmica.


A cada participante é permitida a submissão de, no máximo, dois trabalhos no evento;



Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão apresentá-los dia 13/03 ou 15/03,
conforme calendário do evento, podendo ser nos turnos manhã, tarde ou noite;



As apresentações dos trabalhos selecionados serão apenas na modalidade oral;



O auditório contará com equipamento de projeção eletrônica/multimídia, softwares MS
Power Point e Acrobat Reader instalados;



O tempo para exposição será, no máximo, de 20 minutos. Ao término das apresentações
será aberto um espaço de tempo para o debate.

4.1 Tema

Deverão ser abordadas questões que perpassem as Bibliotecas Universitárias, com ênfase
às integrantes do Sistema de Bibliotecas/UFPB.

4.2Inscrições de Trabalhos

Deverão ser realizadas aqui, entre os dias 21 e 23/02/2018. No momento da inscrição,
deverá ser encaminhado resumo informativo do trabalho e palavras-chave, conforme NBR ABNT
6028/2003.

4.3 Seleção dos Trabalhos

Os trabalhos deverão atender aos critérios de pertinência à temática do evento,
abrangência e pertinência do conteúdo, originalidade, relevância, mérito e clareza de ideias.

5 CERTIFICADO

Receberão certificado da II SEBIBLIO/UFPB os participantes com 75% de frequência,
bem como os autores que tiverem seus trabalhos aprovados e apresentados receberão o certificado
de apresentação. Àqueles que apresentarem mais de um trabalho, será concedido certificado por
trabalho apresentado, com indicação do título e nome do autor.

6 DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos ou não previstos serão solucionados mediante apreciação dos Diretores
da Divisão Desenvolvimento de Coleções (DDC), da Divisão de Processamento Técnico (DPT) e
da Divisão de Serviço ao Usuário (DSU).

REALIZAÇÃO
Biblioteca Central/UFPB
Sistema de Bibliotecas/UFPB
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ANEXO 1 – PROGRAMAÇÃO II SEBIBLIO
12/03 – Abertura Oficial da II SEBIBLIO/UFPB
Local: Auditório do CEDESP


08h00 – Credenciamento



09h00 - Conferência de Abertura- Palestra: (In)Visibilidade na Sociedade do Espetáculo
Palestrante: Vice Reitora Profª Drª Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira



12h00 - Almoço por adesão3. Local a definir.

13/03 – Colóquio4 “Sistema de Bibliotecas: o olhar do profissional”
Local: Biblioteca Central


08h30 às 11h30– Apresentações Orais de Trabalhos:

- Apresentação Cultural do Grupo de Dança da Bengala (Instituto dos Cegos da Paraíba
Adalgisa Cunha)
Ordem de apresentação dos trabalhos:
1. A biblioterapia e leitura crítica para a formação da cidadania com os alunos do
Instituto dos Cegos da Paraíba "Adalgisa Cunha"- Marília Pereira


13h30 às 16h30 - Apresentações Orais de Trabalhos:

Local: Auditório do CEDESP
Ordem de apresentação dos trabalhos:
1. Políticas Públicas, Avaliação e a Biblioteca Universitária no Contexto do
Planejamento Institucional da UFPB – Amanda de Luna
2. Avaliação da educação superior: o Sistema de Bibliotecas da UFPB e a evolução dos
seus indicadores de desempenho - João Henrique da Costa
3. A cultura informacional no processo de implementação da nova estrutura
organizacional do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba - Josélia
Oliveira
4. Potencialidades e limitações na gestão do Plano Individual de Trabalho em Bibliotecas
Setoriais da Universidade Federal da Paraíba – André Domingos
Mediadora: Gilvanedja Mendes
14/03 – Treinamentos em Bases de Dados5
3
4

Cada participante fica responsável por arcar com suas despesas.
O horário das apresentações dos trabalhos está condicionado ao número de trabalhos submetidos.

Local: Auditório externo (bolo de noiva) do Centro de Tecnologia


09h00 às 10h30 - Treinamento sobre o Uso de Bases de Dados Digitais;



10h30 às 12h00 - Base Technology Collection;



14h00 às 15h15 - Treinamento “Minha Biblioteca”;



15h30 às 18h00 - Bases Ebook Central e Research Library.

15/03 – Colóquio “Sistema de Bibliotecas: o olhar do profissional”
Local: Auditório do CEDESP


08h30 às 12h30– Apresentações Orais de Trabalhos:

Ordem de apresentação dos trabalhos:
1. A mediação da informação em bibliotecas universitárias brasileiras: estudo de
avaliação e proposta de modelo para serviços de referência digital – Ana Roberta
Mota
2. Relato de experiência Biblioteca Central da UFPB: a inovação e renovação dos
serviços, produtos e ambientes internos- Márcio Maia
3. A representação temática da informação em TCC do curso de direito da UFPB: análise
do vocabulário controlado no Repositório Eletrônico Institucional da UFPB - Vânia
Ramos
4. Gestão da segurança da informação em bibliotecas: elementos para elaboração de uma
política de segurança da informação na Biblioteca Central da Universidade Federal da
Paraíba- Fernando Souza
5. Estágio supervisionado: relato de experiência de supervisão em uma biblioteca
universitária – Tahis Gomes
16/03 – Oficina de Planejamento do Sistema de Bibliotecas/UFPB6
Local: Auditório do CEDESP
Público alvo: Bibliotecários das Bibliotecas Setoriais da UFPB
17/03 –BiblioFantasia (2ª Edição). Tema: Animais.


20h00 às 00h00 - Festa por adesão. Venda de ingressos. Valor R$25,00.
Local: ADUF/UFPB

OBS: Programação sujeita a alterações.
5
6

Aberto à Comunidade Acadêmica da UFPB, mediante inscrição prévia. Vagas limitadas!
Programação completa no Anexo 2

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO OFICINA DE PLANEJAMENTO

16/03 - Oficina de Planejamento do Sistema de Bibliotecas/UFPB

Manhã


8h00 - Boas-vindas e apresentação dos objetivos e metodologia da Oficina de
Planejamento;



8h15 - O que é planejamento? Representante da Codeplan;



8h40 - A importância do planejamento para o Sistema de Bibliotecas /UFPB
Docente DCI/UFPB - Profª Drª Joana Coeli Ribeiro Garcia



9h15 - Diagnóstico participativo das Bibliotecas Setoriais;



10h30 - Apresentação oral do diagnóstico de cada Biblioteca Setorial;



12h00 - Encerramento das atividades do turno manhã.

Tarde


13h30 - Apresentação dos objetivos e metodologia da Oficina de Elaboração de Plano de
Trabalho para as Bibliotecas Setoriais;



13h45 - O que é plano de trabalho? Como está estruturado? Para que serve?;



14h00 - Elaboração dos planos de trabalho para cada Biblioteca Setorial;



16h00 - Apresentação oral dos planos de trabalho;



16h40 - Apresentação do modelo de relatório de gestão para as Bibliotecas Setoriais;



17h00 - Encerramento da Oficina. Orientações e informes.

