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EDUCAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E 

CULTURA 

No último dia 10 de maio, profissionais 
das bibliotecas do IFB – entre 
bibliotecários e auxiliares – realizaram 
um treinamento prático para reparo em 
livros. 

Trabalho de paciência e zelo com o 
bem público 

De acordo com a bibliotecária, Gracielle 
Ribeiro, profissional que ministrou a 
oficina, este é um trabalho de paciência, 
que também passa por zelo ao bem que é 
público. Ao todo, ao longo dos 3 anos em 
que está trabalhando no IFB, Gracielle já 
fez restauração completa de 15 
exemplares, além de pequenos reparos 
como folhas soltas ou rasgadas, sem 
qualquer custo para administração 
pública. No dia do treinamento, 
compareceram 1 (uma) bibliotecária, 
Laura Cecília do campus Brasília e 1 (um) 
auxiliar de biblioteca, Daniel, também do 
campus Brasília. Para Gracielle, repassar 
este conhecimento é fundamental, pois o 
os benefícios são inúmeros para as 
bibliotecas: os cursos desta natureza são 

muito caros e a contratação de serviços 
neste âmbito também. 

Treinamento e livros restaurados 
 

 

 

 
 

Profissionais das bibliotecas do IFB participam 

de capacitação para reparos em livros 
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Coordenação Geral de Bibliotecas 
realiza visita a duas bibliotecas do 
IFB 

Uma das metas da Coordenação neste 
ano é diagnosticar a situação das 
Bibliotecas do IFB quanto aos seguintes 
aspectos: 

- Espaço Físico; 

- Aquisição de Livros; 

- Processamento Técnico; 

- Inventário;  

- Gestão;  

- Recursos Tecnológicos; 

- Usuários;  

- Ações culturais e de incentivo à leitura; 

- Ações de fortalecimento da Rede -
Sistema de Bibliotecas do IFB (SIBIFB). 

Esta ação visa embasar a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento das 
Bibliotecas, além de garantir uma melhor 
visualização da situação das atividades 
desempenhadas por essas. Diagnósticos 
dessa natureza favorecem a tomada de 
decisão que, por sua vez, torna mais 
eficiente e racional a aplicação dos 
recursos. 

 

 

 

Campus Planaltina. Em: 20/05/2016 

Campus Taguatinga Centro. 
Em: 03/06/2016 

As Bibliotecas do campus Planaltina e do 
campus Taguatinga Centro foram as 
primeiras a serem visitadas. O 
cronograma de visitas prevê que todas as 
bibliotecas recebam esta visita de 
diagnóstico até meados de agosto. 

 

 

 

 

 

E vem por aí... O Conecta IF 

 

 

Você sabia? 
Curiosidades sobre livros e 

bibliotecas 
 

Biblioteca de Alexandria 

Foi erguida por Ptolomeu I no século 3 
a.C. Ptolomeu era um dos generais de 
Alexandre, a quem coube a 
administração do recém-conquistado 
Egito. Calcula-se que a biblioteca tenha 
começado com apenas 200 manuscritos 
em papiro. Em seu apogeu (século 2 a. 
C.), ela chegou a abrigar mais de 700.000 
papiros. Todos os papiros eram escritos à 
mão. Cada um deles media 25 
centímetros de largura e até 11 metros de 
comprimento. Foi o poeta grego 
Calímaco quem ordenou os manuscritos 
da biblioteca. As obras foram catalogadas 
em oito assuntos: teatro, oratória, poesia 
lírica, legislação, medicina, história, 
filosofia e miscelânea. Até hoje não existe 
consenso sobre quem teria destruído a 
biblioteca. A nova biblioteca de 
Alexandria foi inaugurada em 2002 e 
conta com 6 bibliotecas especializadas, 4 
museus, 15 exposições permanentes e 4 
galerias de exposições temporárias. 

Fonte: Hierophant.com.br 

 

 

 

 

De 03 a 07 de outubro, o IFB irá promover o evento Conecta IF e, nesta 
oportunidade, as bibliotecas desenvolverão uma série de atividades, 
oficinas e palestras: Oficinas de Origami, de ABNT (trabalhos 
acadêmicos), de garrafas decoradas com papel reciclado, de pintura 
em tela, de pesquisa em bases de dados e estratégias de busca 
avançada no Google. Além de palestras em prol do acesso aberto a 
documentos científicos e direitos autorais, ainda terá Sarau Literário. 
Todas essas atividades estão sendo organizadas em parceira com a 
Editora do IFB, através do stand Vitrine dos Saberes. 
Em breve, as inscrições estarão abertas no site conectaif.ifb.edu.br. 

 

 

http://www.conectaif.ifb.edu.br/


  

 

 

Política de Desenvolvimento de 
Coleções 
 

Foi criada a Comissão para elaboração da 
Política de Desenvolvimento de 
Coleções, documento norteador para a 
formação do acervo das Bibliotecas. 

 

A consolidação e implementação deste    
documento sistematiza as políticas de 
ampliação dos acervos das bibliotecas, 
regulamenta as formas de aquisição 
através de compra, doação e permuta, 
além de prever ações de descarte e 
remanejamento dos materiais 
bibliográficos. Um documento deste 
porte busca garantir o desenvolvimento 
das bibliotecas no que diz respeito ao 
crescimento e atualização dos acervos, 
além de prever ações para aquisição de 
documentos digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

Site das Bibliotecas 

 
Será criado site para o Sistema de 
Bibliotecas (SIBIFB) com o objetivo 
de se ter um espaço virtual de 
informações sobre os produtos e 
serviços oferecidos aos usuários. 

A ideia é que se reúna neste site o 
acesso ao Sistema de Automação 
SIABI, links para bases de dados, 
como a CAPES, para sites de 
conteúdo científico aberto, às 
normas de utilização das bibliotecas, 
ao manual de trabalhos acadêmicos, 
além de ser um canal de comunicação 
com os usuários através de notícias. 

  

 

Troca de Livros nas Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibliotecas de vários campi do IFB, 
como São Sebastião, Riacho Fundo e 
Samambaia, estão realizando troca 
permanente de livros. Funciona assim: o 
leitor deixa um livro e leva outro de seu 
interesse. A ideia é altamente 
sustentável e favorece a interação entre 
as pessoas no campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal da Capes 

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 
pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo 
de mais de 38 mil títulos com texto completo, 123 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

 

O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas 
brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria 
demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para 
cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi desenvolvido ainda 
com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa informação no 
Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no mundo, pois é 
inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa do gênero com a 
maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o território nacional. 

Fontes: Periódicos Capes 

Acesso através: www.periodicos.capes.gov.br 


