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BU NAS REDES SOCIAIS
Nos dias atuais, verifica-se que as redes
sociais fazem parte do dia a dia de grande
parte da população. Como instrumentos de
comunicação, elas influenciam e ao
mesmo tempo recebem influências, nos
modos das pessoas se comunicarem e se
relacionarem. Para as organizações, as
redes sociais têm se configurado também
como veículo de promoção de serviços e
produtos, bem como de comunicação e
proximidade
com
clientes
e/ou
público-alvo.
A respeito das redes sociais mais
utilizadas no Brasil, pode-se afirmar que
Facebook, Twitter e Instagram estão em
posições de destaque. A Biblioteca
Universitária (BU) está presente nessas
três redes. Criado em 2004, e por ser mais
antigo, o Facebook pode ser considerado a
rede mais "populosa". Em consulta aos
dados registrados, em novembro de 2017,
a página da BU no Facebook contava com
4.056 seguidores e 4.082 curtidas; em
setembro de 2019,
possui 4.485
seguidores e 4.457 curtidas. Em 2006, há
o surgimento do Twitter. Nesta rede, o
perfil da BU, em novembro de 2017,
possuía 1.158 seguidores; em setembro de
2019, verifica-se o total de 1.562
seguidores. Considerada a rede com maior
crescimento, pelo menos dentre as três
aqui citadas, o aparecimento do Instagram
data de 2010. Em novembro de 2017,
eram 21 seguidores no perfil da BU; em
setembro de 2019, são 2.540.
Ao longo dos anos, a presença digital da
BU,
assim
como
das
bibliotecas
integrantes do Sistema, nessas redes e em

LIVRO SOBRE OS 70 ANOS DA BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE É LANÇADO NO CAMPUS DO PORANGABUÇU
O livro Biblioteca de
Ciências da Saúde da
Universidade Federal do
Ceará: 70 anos foi
oficialmente lançado no
dia 30 de abril de 2019,
no
Campus
do
Porangabuçu.
O
lançamento ocorreu no
salão de leitura da
Biblioteca de Ciências da
Saúde
Prof. Jurandir
Marães Picanço (BCS) e
reuniu bibliotecários, servidores técnico-administrativos, professores
e autoridades universitárias.
A edição da obra foi realizada em parceria com o Memorial da UFC
e a Imprensa Universitária, tendo sido produzida em conjunto com
uma exposição fotográfica e um vídeo institucional, no contexto dos
70 anos da Faculdade de Medicina, comemorados no ano passado.
A publicação teve como organizadores: Adeli Gomes Moreira,
Rafael de Farias Vieira, Gislene Soares Guerra, Eliene Gomes
Vieira Nascimento e Joaquim Melo de Albuquerque. A obra
homenageia postumamente a primeira bibliotecária e diretora da
BCS, Cleide Ancilon de Alencar Pereira (1934-2018), fundadora do
Curso de Biblioteconomia da UFC e Professora Emérita da
Instituição.
MEMÓRIA – Na abertura do evento, a diretora da Biblioteca de
Ciências da Saúde (BCS), Nicácia Lina do Carmo, agradeceu a
presença de todos e assumiu o compromisso de levar adiante o
trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores. "Quero continuar
construindo a história dessa unidade de informação, e também
fazer jus à obra de todas as bibliotecárias e de todos os
funcionários que contribuíram com esta biblioteca", afirmou.
Representando os organizadores da publicação, a ex-diretora da
BCS, Eliene Nascimento, destacou a relevância do livro para a
memória institucional da Universidade. "A obra traz uma visão geral

outras plataformas, tem colaborado para a
promoção de serviços e produtos,
divulgação de eventos promovidos pelas
bibliotecas, difusão de notícias e avisos,
esclarecimentos de dúvidas dos usuários,
etc. Esse crescimento, de forma paulatina,
é resultado de várias ações desenvolvidas
no Sistema de Bibliotecas, as quais
fomentam e dão vigor à produção de
conteúdo no site e nas redes sociais.
__________________________________
BU É MENCIONADA POR BOAS
PRÁTICAS DIGITAIS
Em busca de manter os públicos interno e
externo bem informados acerca das ações
promovidas nas bibliotecas da UFC, a BU
busca manter seu site e perfis nas redes
sociais constantemente atualizados. Este
empenho foi reconhecido pela página
especializada Somente Biblio, presente no
Facebook com objetivo de destacar
práticas de marketing em bibliotecas. Em
maio, foi mencionado o perfil da BU no
Twitter: “O perfil do Twitter deles é bem
atualizado e com temas bem relevantes
para a comunidade acadêmica”. Mais
recentemente, em julho, o destaque foi o
site: “Sites são âncora [sic]. Um site
atualizado é extremamente útil para
bibliotecas complexas, que precisam dar
acesso fácil a um número grande de
informações muito consultadas”.
__________________________________
GESTÃO 2015-2019
No decorrer da atual gestão, a Direção da
Biblioteca Universitária, juntamente com
todos os servidores, prestadores e
bolsistas do Sistema de Bibliotecas,
conseguiu concretizar grandes objetivos.
As realizações corroboram fortemente para
que a gestão 2015-2019 seja considerada
bastante exitosa, a exemplo do trabalho já
realizado em anos anteriores. Para
conhecer
as
principais realizações,
consulte o Relatório de Gestão da
Biblioteca 2015-2019.
__________________________________
ACERVO DO ESCRITOR CEARENSE
RECEBE ARQUIVO DE GILMAR DE
CARVALHO

da evolução da estrutura física da biblioteca, dos serviços
prestados ao seu usuário, e, o mais importante, registra um pouco
da história das pessoas que deixaram suas impressões e
contribuições, que constituem viva fonte de inspiração para outros
profissionais e pesquisadores", explicou.
A tarde foi histórica e memorável para o diretor do Sistema de
Bibliotecas da UFC, Jonatan Soares, pois foi ali onde ele começou
a trabalhar como bibliotecário e servidor técnico-administrativo.
Como ex-aluno de Cleide Ancilon, Jonatan ressaltou a didática
extraordinária e a generosidade da homenageada. "A biblioteca é
um dos baluartes do Campus do Porangabuçu. Sem a biblioteca, o
Campus não teria chegado ao êxito de hoje, e ela esteve sempre
na vanguarda. Lembro quando cheguei aqui, não tinha Internet
ainda, mas esta biblioteca já estava conectada aos melhores
mecanismos da época para ajudar a salvar vidas", compartilhou.
ACESSO AO SABER – "Constatamos que a Faculdade de
Medicina e a Biblioteca de Ciências da Saúde estão intimamente
ligadas, nasceram juntas e se ampliaram pari passu". Assim se
expressou a diretora da Faculdade de Medicina (FAMED) da UFC,
Valéria Góes, a qual fez uma retrospectiva de fatos históricos desde
a década de 1940, a partir do sonho de um grupo de pioneiros em
estabelecer o ensino médico no Estado do Ceará. Valéria
reconheceu a função estratégica da biblioteca em facilitar o acesso
da comunidade de usuários ao conhecimento científico, em
particular estudantes, professores e profissionais da saúde.
"Mesmo com todas as limitações financeiras impostas às
universidades públicas, a biblioteca se mantém atualizada e ligada
às principais bases de dados mundiais. Ocupa um lugar de
destaque no coração do Campus, com seu papel mediador do
processo de ensino-aprendizagem, fornecendo valioso suporte de
informações, através do acervo, dos serviços e do corpo técnico
altamente qualificado e dedicado", avaliou a diretora da FAMED.
Nesse mesmo sentido, concordou a diretora da Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) da UFC, Lidiany
Karla Gerage, ao celebrar a história septuagenária da BCS. Em
tempos de informação acelerada e de conteúdos digitais, para a
diretora da FFOE, a biblioteca segue desempenhando uma
importante missão de democratizar o acesso a livros e publicações
especializadas no campo da saúde. "As bibliotecas das
universidades possuem um caráter universal, como instâncias
privilegiadas de preservação do saber. A biblioteca é o principal
agente de construção sociocultural de um país, preservando a
experiência dos livros, contando as nossas histórias. São lugares
para as pessoas explorarem, interagirem, lerem e também
apresentarem suas ideias", ponderou a Profª Lidiany.
LEGADO – Ao final dos discursos, Arnóbio Machado Pereira
agradeceu pelo tributo prestado à memória da homenageada.
Bastante emocionado, definiu como "justa e merecida" a lembrança
ao legado de Cleide Ancilon, expressando gratidão em nome de
familiares e amigos. Além do livro, desde 2010 a sala de Obras
Raras da BCS recebeu o nome de sua primeira bibliotecária e
diretora. "Com a criação do Curso de Biblioteconomia, Cleide reuniu
todo o conhecimento e sua experiência, e, como professora,
participou da formação de várias gerações de bibliotecários no

O Acervo do Escritor Cearense (AEC) da
Biblioteca de Ciências Humanas (BCH) da
UFC acaba de receber o arquivo pessoal
do escritor e pesquisador aposentado da
UFC Gilmar de Carvalho. Veja os detalhes
no vídeo.
Ficha técnica
Produção: Mayra Pontes
Reportagem e edição de texto: Lia
Aderaldo
Imagens: Álvaro Graça Jr.
Edição de imagens: Lamonier Rodrigues
Janela
de
Libras:
Secretaria
de
Acessibilidade UFC Inclui
Fonte: Notícia publicada no Portal da UFC
(http://www.ufc.br/noticias/noticias-ufctv/13
652-acervo-do-escritor-cearense-recebe-ar
quivo-de-gilmar-de-carvalho).
__________________________________
MOVIMENTAÇÕES
Ingresso de servidores:
Francisco das Chagas Mesquita de
Queiroz, Fernando Antonio Ferreira de
Souza, Raquel da Silva Nascimento e
Luana Teixeira Cavalcante, lotados na
Biblioteca Central do Campus do Pici Prof.
Francisco José de Abreu Matos (BCCP);
Alanna Larisse Saraiva de Freitas,
Geisiane Cristina Pereira da Silva e
João Bosco Ferreira Júnior, lotados na
Biblioteca de Ciências Humanas (BCH);
Eduardo Xavier Ary Andrade, lotado na
Biblioteca
das
casas
de
Cultura
Estrangeira;
Ada Pricilla Batista Freire Rodrigues,
lotada na Biblioteca da Faculdade de
Direito;
Marcelo Rodrigues Ponte, lotado na
Biblioteca do Curso de Arquitetura;
Maria de Jesus Silva dos Santos e
Rafael Teixeira de Amorim, lotados na
Biblioteca do Curso de Física (BCF);
Maria de Fátima Carvalho de Castro,
lotada na Biblioteca do Campus de
Crateús (BCCR).

Ceará. Conquistou respeito e admiração de docentes, discentes e
funcionários. Era uma profissional de excelência, e sua humildade e
simplicidade faziam dela uma pessoa muito querida por todos
aqueles que puderam conviver com ela", declarou.
SAIBA MAIS – De 1948 a 1957, a Faculdade de Medicina funcionou
em um prédio na Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza,
hoje ocupado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN). No final dos anos 1950, os cursos de saúde da
recém-criada Universidade do Ceará foram transferidos para o
Campus do Porangabuçu, e a biblioteca ocupou uma sala no então
Instituto Evandro Chagas, atual Departamento de Patologia e
Medicina Legal.
A sede da Biblioteca de Ciências da Saúde Prof. Jurandir Marães
Picanço foi construída em 1970 e se localiza na Rua Alexandre
Baraúna, nº 1019, no bairro Rodolfo Teófilo.
Leia também: O Jornal da UFC nº 89 (http://bit.ly/2xj9Abb), de maio
de 2018, publicou uma reportagem especial sobre os 70 anos da
Faculdade de Medicina da UFC.
Fonte: Notícia publicada no Portal da UFC
(http://www.ufc.br/noticias/12872-livro-sobre-os-70-anos-da-bibliotec
a-de-ciencias-da-saude-e-lancado-no-porangabucu).
______________________________________________________
CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO
O Sistema de Bibliotecas da UFC lançou em 2019 a 11ª edição da
Campanha de Preservação do Acervo. Mantendo o lema “Cuide do
Livro, Preserve o Saber”, neste ano, conforme consta no Calendário
Universitário, as ações foram planejadas para serem desenvolvidas
nos dois semestres, visando ampliar o incentivo à preservação do
material bibliográfico abrigado nas bibliotecas, e assim prolongar a
vida útil dos volumes e favorecer o acesso à informação.
No primeiro semestre foram divulgadas através de e-mail e das
redes sociais peças digitais destacando alguns cuidados básicos
que se deve ter com os acervos, pois os livros oferecem percursos
para nossas vidas, trilhas para conhecer o mundo e a nós mesmos.
Sempre que um livro é danificado, dificulta-se o conhecimento e a
compreensão do trajeto feito por outras pessoas. É necessário
portanto que a passagem pela aventura da leitura seja feita sem
deixar rastros, mas levando consigo anotações, ideias e novas
concepções.
Houve também uma entrevista com o diretor da Biblioteca
Universitária, Francisco Jonatan Soares, na Rádio Universitária,
divulgando a Campanha de Preservação do Acervo.
Já no segundo semestre, foi lançada uma cartilha apresentando, de
forma clara e objetiva, algumas práticas que os usuários podem
adotar e assim colaborar com a preservação dos acervos, bem
como foi produzida uma exposição, que está acontecendo no 2º
andar do prédio da Biblioteca Universitária (local onde também
funciona a Biblioteca Central do Campus do Pici Prof. Francisco
José de Abreu Matos), desde o dia 11 de setembro e que deve se

estender até o final de outubro. A exposição tem como objetivo
demonstrar o que acontece ou o que pode acontecer com os
acervos das bibliotecas, em virtude da ausência de cuidados
simples com o acervo. E ainda foram enviadas por e-mail e
divulgadas nas redes sociais peças digitais com informações sobre
esses cuidados.
______________________________________________________
ARQUIVO PESSOAL DE GILMAR DE CARVALHO:
10 ANOS NO AEC

Servidor Fernando Souza
Remoção de Maria Carlizeth da Silva
Campos.
Aposentadoria de servidoras:
Amélia Landim Barrocas, bibliotecária
(Biblioteca do Curso de Física);
Guaracy Araújo Santiago Martins,
bibliotecária (Divisão de Acervo e
Representação da Informação).
Joana
D’Arc
Cabral
Figueiredo,
assistente em administração (Biblioteca de
Ciências Humanas);
Nadja Maria de Morais Soares, auxiliar
em administração (Divisão de Acervo e
Representação da Informação);
Nadsa Maria Araújo Cid, bibliotecária
(Biblioteca do Instituto de Ciências do
Mar);
Raimunda Lúcia Vieira da Silva,
assistente em administração (Biblioteca do
Curso de Física;
Rosa Maria Ribeiro Silva, assistente em
administração (Biblioteca de Ciências
Humanas);
Servidores que mudaram de lotação:
Joana Darc Páscoa Bezerra Fernandes,
da Biblioteca Central do Campus do Pici
Prof. Francisco José de Abreu Matos para
a Divisão de Preservação do Acervo.
Giordana Nascimento de Freitas e Silva,
da Biblioteca do Curso de Física para a
Seção de Atendimento a Pessoas com
Deficiência, instalada na Biblioteca de
Ciências Humanas.
Aline Rodrigues de Lima Mendes, da
Biblioteca Central do Campus do Pici Prof.
Francisco José de Abreu Matos para a
Biblioteca do Curso de Física.
Eliene Maria Vieira de Moura, da

O Acervo do Escritor Cearense, da Biblioteca de Ciências Humanas
da UFC (AEC), comemorou 10 anos de doação do Arquivo Pessoal
do escritor, jornalista, pesquisador e professor Gilmar de Carvalho.
O evento ocorreu no dia 23 de setembro de 2019, das 9h às 12h, no
Auditório José Albano, Centro de Humanidades - área I, Campus do
Benfica. O evento mostrou à comunidade as realizações do AEC,
com destaque para o arquivo do referido professor, cuja doação se
iniciou em agosto de 2009. Criado em 2004 pela Profa. Dra. Maria
Neuma Barreto Cavalcante, professora do Departamento de
Literatura da UFC, o AEC é formado pelos arquivos pessoais dos
escritores Moreira Campos (1914-1994), Natércia Campos
(1938-2004), Gilmar de Carvalho (1949-) e Antonio Girão Barroso
(1914-1990), este sob custódia.
Na ocasião, estiveram presentes: Profa. Dra. Maria Neuma Barreto
Cavalcante, curadora do AEC; Francisco Jonatan Soares, Diretor do
Sistema de Bibliotecas da UFC; Ana Elizabeth Albuquerque Maia,
Diretora da BCH; Professora Lídia Barroso Gomes Castro, curadora
do Arquivo Pessoal de Gilmar de Carvalho; Profa. Dra. Odalice de
Castro Silva, do Departamento de Literatura da UFC e
pesquisadora do AEC; Maria Ilania de Lima Soares, estudante do
curso Design e Moda - UFC e Vanessa Sousa dos Santos,
estudante do curso de Enfermagem – UFC, ambas bolsistas de
Iniciação Acadêmica que realizam o trabalho de catalogação da
coleção de jornais doados por Gilmar de Carvalho. Estiveram
presentes também a jornalista e artista Mona Gadelha, além do
próprio homenageado.
O momento foi marcado pela emoção, pois comemorou-se também
os 70 anos de vida de Gilmar de Carvalho. No hall da BCH, entre os
dias 23 de setembro a 01 de outubro, o público pôde apreciar uma
exposição em homenagem ao escritor, com documentos que
compõem o seu arquivo pessoal. Dentro deste período festivo, Lídia
Barroso Gomes Castro defendeu sua dissertação de mestrado pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras, no dia 26 de setembro, às
15h, pesquisa realizada a partir da documentação doada por Gilmar
de Carvalho ao AEC. A mesma também ministrou um minicurso
sobre a trajetória intelectual do escritor, dentro do evento Jornadas
Literárias: diálogos com o contemporâneo, iniciativa do Grupo de
Pesquisa Espaços de Leitura: Cânones e Bibliotecas, coordenado
pela Profa. Dra. Odalice de Castro Silva.
Texto: Lídia Barroso Gomes Castro.
______________________________________________________
BIBLIOTECÁRIOS DA UFC APROVAM TRABALHOS EM
CONGRESSO DE BIBLIOTECONOMIA

Biblioteca
das
Casas
de
Cultura
Estrangeira para a Biblioteca de Ciências
Humanas.
Eliene Gomes Vieira Nascimento, da
Biblioteca de Ciências da Saúde para a
Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar.
__________________________________
PALAVRA DO USUÁRIO
“Gostaria de cumprimentar Vossa Senhoria
pelos serviços prestados nas Bibliotecas
Universitárias da UFC. São de amplo valor
os diversos serviços que essas Bibliotecas
oferecem ao público fortalezense. De
minha parte, é sumamente importante o
serviço da Sala de Estudos e Leitura. De
fato, não fosse esse serviço, eu ficaria
completamente desprovido de ambiente de
estudo e teria ainda mais dificuldades em
alcançar o intento de ser aprovado em
concurso público.”
(Vinícius de Souza, em e-mail para o
Diretor da Biblioteca Universitária)

“Olá Marlene,
Hoje a noite já recebi o certificado da
Reitoria do diploma. Agradeço muito sua
ajuda, foi fundamental. Parabéns pelo seu
trabalho e sua solidariedade. O Brasil
precisa de pessoas como Você.
Providenciarei este fim de semana as
alterações da tese para seu e-mail.”
(Ana Flávia Paiva Rodrigues, discente do
curso de doutorado em Teleinformática)

“Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito
obrigado e parabéns pelo excelente trabalho
todos vocês, pois foi uma grande iniciativa!”
(Francisco Márcio Braga Freitas)
Elogio recebido por ocasião do Treinamento
sobre Normalização de Trabalhos
Acadêmicos, realizado em julho, no
auditório da Prograd. O treinamento foi
ministrado pela bibliotecária Weslayne
Nunes de Sales.
___________________________________
PARA REFLETIR
Há campeões de tudo, inclusive de perda
de campeonatos.
Carlos Drummond de Andrade

Bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal
do Ceará tiveram cinco artigos aprovados no XXVIII Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação, o qual ocorreu em Vitória, Espírito Santo, no período
de 01 a 04 de outubro de 2019.
Confira a lista de títulos e autores dos trabalhos que foram
apresentados:
a) A audiodescrição como recurso de acesso à informação na
produção de acervo para pessoas com deficiência visual / Clemilda
dos Santos Sousa e Soraya Ferreira Alves (orientadora);
b) Acessibilidade informacional no Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal do Ceará: relato de criação e implantação da
Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência / Clemilda dos
Santos Sousa, Giordana Nascimento de Freitas e Silva, Francisco
Jonatan Soares, Ana Elizabeth Albuquerque Maia e Alanna Larisse
Saraiva de Farias;
c) Análise de medidas acessíveis na Biblioteca Universitária da
UFC Campus Quixadá / Kauane Lysien Costa Ferreira, Antônia
Cláudia Barroso Dias, Maria Kamila da S. Freitas, Kaio Alves Farias
e Eandro Cleiton A. Brasil;
d) Gestão de bibliotecas universitárias: em foco a compreensão dos
aspectos afetivos do comportamento informacional / Giordana
Nascimento de Freitas e Silva e Maria de Fátima Oliveira Costa
(orientadora);
e) O papel social da biblioteca universitária no auxílio à busca do
emprego digno: uma proposta para o município de Crateús-CE /
Felipe Ferreira da Silva, Jackson Sousa Serra e Maria de Fátima
Carvalho Castro;
f) Proposta de Programa de Mediação Técnica da Informação para
o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará / Ana
Rafaela Sales de Araújo e Jonathas Luiz Carvalho Silva.
Fonte: Notícia publicada no website da Biblioteca Universitária
(https://biblioteca.ufc.br/bibliotecarios-da-ufc-aprovam-trabalhos-emcongresso-de-biblioteconomia/).
______________________________________________________
GENTE QUE FAZ A BU
Clemilda dos Santos Sousa
Nasci em Fortaleza, fiz o curso de
Biblioteconomia em minha cidade natal,
ingressei na Universidade Federal do Ceará
em 2008. Iniciei minhas atividades laborais na
Biblioteca de Ciências Humanas na Seção de
Atendimento ao Usuário. Com o passar do
tempo, por minhas vivências na militância de
acessibilidade e inclusão de pessoas com
deficiência,
comecei
a
trabalhar
no

Há livros escritos para evitar espaços
vazios na estante.
Carlos Drummond de Andrade
O livro traz a vantagem de a gente poder
estar só e ao mesmo tempo
acompanhado.
Mario Quintana
Cada pessoa pensa como pode...
Mario Quintana
___________________________________
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atendimento a essas pessoas. Por conta de uma parceria entre
Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui e o Sistema de Bibliotecas,
trabalhei na primeira por sete anos nessa parceria, iniciando a
construção de um acervo acessível científico para pessoas com
deficiência visual. Coordenei a Comissão de Acessibilidade do
Sistema de Bibliotecas da UFC, onde foram realizadas várias ações
no sentido de fomentar uma política de inclusão. Em 2018, foi
criada a Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência (SAPD),
da qual sou coordenadora. Essa Seção se constitui de uma rede
formada por nove Bibliotecas, no Sistema de Bibliotecas. O trabalho
que realizo é muito gratificante, visto que sou uma pessoa com
deficiência física desde a infância, amante dos livros, que
“adubaram” minhas ideias, raízes e valores, e muito contribuíram
para ressignificar minha vida após a deficiência. De forma
semelhante, o trabalho com pessoas com deficiência me ajuda a
ressignificar minha profissão, compreendendo os usuários com
deficiência, como fontes de crescimento, aprendizagem e inovação
para a Biblioteconomia.

