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MENSAGEM DE NATAL

A cada Natal novas esperanças...
A cada ano novas etapas...
Que em 2006 as esperanças
Se concretizem, trazendo para
Todos, muita paz, felicidade
E muitos sorrisos.

BOAS FESTAS e um FELIZ ANO NOVO!!!!
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PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SDO EM EVENTOS
5º.Forum Paulista de Preservação do
Patrimônio Histórico – Fogo e Água: perdas
e impactos na preservação do patrimônio
cultural, realizado em São Paulo, SP no dia
18/11/2004.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves
Otto Franco.
Objetivo: Debater os problemas relacionados com
a preservação do patrimônio, nos quesitos
emergências com fogo (incêndios) e água
(inundação e acidentes) e a legislação existente
para protegê-los. O evento foi elaborado pela
Associação Paulista de Conservadores e
Restauradores de Bens Culturais.

Encontro Comemorativo do Dia do
Bibliotecário , realizado em São Paulo, SP no dia
10/03/2005.
Participaram do evento os funcionários, Aguida
Feliziani C. da Silva, Solange Alves Otto Franco,
Telma de Carvalho, Valter Arino Arruda Pompeu.
Objetivo: Palestras com assuntos relacionados com
a profissão do bibliotecário, em comemoração à
data “Dia do Bibliotecário”, como forma de
atualização e confraternização.

12º. Encontro de Qualidade e Produtividade da USP,
realizado em São Paulo, SP no dia 17/08/2005.
Participaram do evento os funcionários, Fábio Jastwebski
Maria Aparecida Pinto, Maria Isabel N. Odina, Marlene F. de A.
Mateus, Rita Diná M. Pires, Solange Alves O. Franco, Suely
Cafazzi Prati, Telma de Carvalho, Valter Arino Arruda Pompeu.
Objetivo: Apresentar um balanço do que se tem feito dentro
da USP na aplicação da qualidade e produtividade nesses anos
desde a criação da Comissão. Também algumas unidades
foram homenageadas pelo desempenho na aplicação do
programa, entre elas o SDO.

Workshop sobre Métodos Atômico-Nucleares
para Análise não Destrutiva em Arte,
Arqueologia e Conservação, realizado em São
Paulo, SP no dia 06/06/2005, no Instituto de
Física/USP.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves
Otto Franco.
Objetivo: Apresentação de técnicas de análise de
estruturas de materiais, utilizando a física, sem
danificar as obras.

8º. Seminário de Qualidade e Produtividade
da FCF/USP, realizado em São Paulo, SP no dia
24/08/2005.
Participaram do evento os funcionários, Eduardo
Varjão de Lima, Eunice Maria Vieira, Renato
Alves de Moraes, Rita Diná M. Pires, Solange
Alves Otto Franco. Suely Cafazzi Prati.
Objetivo: Evento elaborado pela Faculdade de
Ciências Farmacêuticas/USP, onde os presentes
participaram de uma simulação de acidente com
a aplicação da brigada de incêndio na
desocupação dos prédios. A operação contou
com a colaboração da polícia estadual, do corpo
de bombeiros e de médicos do HU. Foi discutido
intensamente protocolos de emergência que
deveriam ser utilizados em instituições como
prevenção de acidentes.
Palestra sobre Conservação de Acervo de
Projetos de Arquitetura – Caso de Estudo:
coleção Samuel e Christiano das Neves,
realizado em São Paulo, SP no dia 12/09/2005.
Participou do evento a bibliotecária Solange Alves
Otto Franco.
Objetivo: Palestra elaborada pela FAU/USP,
promovendo o tratamento especial desenvolvido por
restauradores na coleção de plantas arquitetônicas de
Samuel e Christiano das Neves em diferentes
materiais, sua organização e exposição. As técnicas
apresentadas são inovadoras, uma vez que esse
material é único.

VI Congresso de Arquivologia do Mercosul, realizado em Campos do Jordão, SP, no período de 17
a 20/10/2005.
Participaram do evento as bibliotecárias Luzia Marilda Zoppei Murgia e Moraes e Maria Isabel Neves da
Silva Odina.
Objetivo: Proporcionar a todos os palestrantes dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai) América Latina e convidados da Espanha e Portugal, um confronto e troca de conhecimentos
sobre a gestão de documentos, racionalização administrativa, preservação da memória, na qual a
responsabilidade dos arquivos históricos na guarda de documentos permanentes tem um papel e
responsabilidades fundamentais, discussão sobre temas específicos de Arquivística.
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Mini-Curso sobre Preservação de Fotografias,
realizado em Campos do Jordão, SP, no período de 18 a
20/10/2005, durante o VI Congresso de Arquivologia do
Mercosul.
Participou do mini-curso a bibliotecária Maria Isabel
Neves da Silva Odina.
Objetivo: Observar as peculiaridades da análise
documentária da fotografia, com vista à conservação e
restauração, apontando sua importância como
documento e versando sobre as dificuldades e soluções
surgidas durante o processo de identificação e
organização da coleção fotográfica.

Mini-Curso sobre Gerenciamento Eletrônico de
Documentos na Perspectiva da Arquivística,
realizado em Campos do Jordão, SP, no período de 18
a 20/10/2005, durante o VI Congresso de
Arquivologia do Mercosul.
Participou do mini-curso a bibliotecária Luzia Marilda
Zoppei Murgia e Moraes.
Objetivo: Gerenciamento de informações arquivísticas
como uma premissa básica para a correta
disponibilização da informação orgânica e a gestão do
negócio da instituição e sua ferramenta primordial de
trabalho, a “informação’ e os vários usos que se pode
fazer dela.

22o Reunião Anual da SBPQo, realizado em Águas
de Lindóia, SP no dia 03/09/2005.
Participaram do evento: Lúcia Maria S. V. C. Ramos,
Vânia M. Bueno O. Funaro e Telma de Carvalho.
Objetivo: As revistas brasileiras de Odontologia
disponíveis em formato eletrônico.
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7º. Congresso Regional de Informação em
Ciências da Saúde (CRICS 7), 9th.
International Congress on Medical
Librarianship (ICML 9), 4ª. Reunião de
Coordenação Regional da Biblioteca Virtual
em Saúde, realizado em Salvador, BA nos dias
19 e 20/09/2005.
Participaram do evento as bibliotecárias Telma
de Carvalho, Lúcia Maria S.V. Costa Ramos e
Vânia Martins B.O. Funaro.
Objetivo: Atualizar os profissionais da informação
e os especialistas em saúde com a apresentação
dos desenvolvimentos mais recentes em
tecnologia da informação demonstrando sua
aplicação para melhoria da capacitação de
recursos humanos em ciências da saúde para o
aperfeiçoamento e desenvolvimento de suas
funções, visando o fortalecimento dos programas
nacionais de pesquisa e inovação, no
desenvolvimento de recursos humanos.

3º. Encontro de Editores e Autores de
Periódicos Científicos de Odontologia, realizado
em Belo Horizonte, MG, no período de 7 a
9/11/2005.
Participaram do evento as bibliotecárias Telma de
Carvalho e Lúcia Maria S.V. Costa Ramos.
Objetivo: Desenvolvimento e aplicação dos
periódicos eletrônicos, as redes e sistemas de
informação, a normalização e padronização dos
trabalhos científicos, a parceria como caminho para
consolidação das revistas científicas e a própria
produção desses periódicos.

Workshop sobre LibQUAL: metodologia de avaliação sobre a qualidade dos serviços em
bibliotecas, realizado em São Paulo, SP, no dia 28/11/2005, no Instituto de Geociências/USP.
Participaram do evento as bibliotecárias Glauci Elaine Damazio Fidelis, Luzia Marilda Zoppei Murgia e Moraes,
Suely Cafazzi Prati e Vânia Martins B.O. Funaro.
Objetivo: Busca estabelecer um programa de avaliação dos serviços oferecidos pelas bibliotecas, sob a
perspectiva do usuário. O programa LibQUAL desenvolveu um rigoroso instrumento de pesquisa para ser
aplicado via Web , que promove nas bibliotecas o acesso à qualidade na prestação de serviços, mudando
comportamentos na cultura organizacional.

Seminário Nacional de Bibliotecas Braille (IV SENABRAILLE) Inclusão Social, realizado em
São Paulo, SP, no período de 30/11 a 03/12/2005, no Centro de Convenções do Centro Universitário
Senac – Campus Santo Amaro
Participação: Tec. Doc. e Informação - Maria Aparecida Pinto
Objetivo: Promover o acesso de pessoas com deficiência visual à informação, enfatizando a inclusão
social do deficiente visual: educação, digital e emprego.
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SDO INFORMA
LANÇAMENTO DE LIVRO
Foi lançado no dia 18/10/2005 às 20:00 horas,
no VI Congresso de Arquivologia do Mercosul,
em Campos do Jordão, SP, o livro “Manual de
Conservação Preventiva de Documentos:
papel e filme”, publicado pela EDUSP, como
resultado do diagnóstico realizado em conjunto
com Bibliotecárias da USP, em 2003 e 2004,
num total de 159 arquivos, campi e interior,
sobre a conservação de documentos, tendo
como uma das autoras da obra e integrante do
Grupo de Conservação e Preservação do
SAUSP, a bibliotecária Maria Isabel Neves da
Silva Odina, da Faculdade de Odontologia da
USP.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

UMA REALIDADE CADA VEZ MAIS PRÓXIMA

com cara emburrada tentando fazer o mundo parar de girar, nos
escondermos debaixo da mesa fingindo que fomos viajar ou
encaramos isto de maneira positiva e receptiva. Aqueles especialistas
com fama internacional que eu mencionei antes concordam que a
terceira opção é a que menos causa gastrite nervosa, pressão alt a e
outras patologias.
O Sistema de Gestão vem, portanto, tentar mudar a forma de
trabalhar das Bibliotecas do Sistema, otimizando processos, mudando
a forma de gerenciamento do trabalho, e juntamente com o conceit o
de Sistema de Gestão, vem uma ferramenta de fundamental
importância: O SISTEMA DE INFORMAÇÃO. E o que vem a ser isto?
Conforme definição do criador do Sistema, a Biblioteca da ESALQ, ele
visa comprovar com fatos e dados, toda a produção realizada pelos
diversos setores.
Resumo, o Sistema de Informação se compõe por diversas planilhas e
gráficos que serão alimentados diariamente com os dados de cada
UGB, ou seja, todos os funcionários deverão colocar na planilha o que
realizou no seu dia de trabalho, por exemplo: o responsável pelo
cadastro das revistas no banco de dados DEDALUS, deverá informar
ao sistema quantas revistas ele cadastrou naquele determinado
período, a partir daí a planilha irá gerar um gráfico demonstrativo
(figura 1), com estes dados será possível identificar se a meta de
cadastro de revista esta sendo cumprida, não cumprida ou superada.
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UGB,
Folha de Verificação, Mapeamento de
Processos, Procedimento Operacional (o famoso PO),
todos fazendo parte de algo maior: o SDG (Sistema
de Gestão). Muitas siglas, muitos termos e agora
mais um, o Sistema de Informação!
Pois é meu caro amigo, a nossa Biblioteca está
mudando, e mudanças causam muitas vezes
apreensão e um certo incômodo. Segundo muitos
especialistas da área do comportamento humano, o
medo do novo é natural, pois criamos em torno de
nós a chamada zona de conforto, ou seja, nos
acostumamos com as coisas do jeito que elas estão e
esta acomodação natural impede que busquemos na
mudança uma oportunidade de crescimento pessoal.
Imagine então mudar algo que estamos habituados a
fazer a tantos anos: a nossa rotina de trabalho, o frio
na barriga é inevitável!
Pesquisei durante meses em todos os sites de busca,
tentando encontrar o responsável pela lei que diz que
mudanças não fazem bem ao ser humano, e
adivinhem:
Não
consegui
encontrar
nenhum
deputado, senador ou qualquer outro que tenha dado
a luz a este filhote, muito menos os seus argumentos
e teses que provem que ele estaria certo, aliás,
acabei
encontrando
um
grupo
enorme
de
especialistas com fama internacional que dizem
justamente o contrário: a mudança, quando visa à
melhoria, é um fator que motiva o crescimento
pessoal.
Muitas vezes a mudança não parte de nós, vem de
um fator externo e completamente alheio a nossa
vontade, pois a vida é assim, ela nos impulsiona para
frente, nós muitas vezes é que nos recusamos a
seguir adiante, e o que acontece então? Muitas vezes
ficamos para trás! Quando a mudança é inevitável
temos três opções, podemos sentar numa cadeira
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Figura 1 – Gráficos demonstrativos

Com estes dados em mãos a direção da biblioteca poderá planejar de
maneira mais precisa os rumos e decisões que terá que tomar, pois
todo problema detectado irá gerar uma ação corretiva, podendo então
aquele determinado serviço conquistar melhorias ou o apoio de outras
UGB´s para que consiga melhorar o seu desempenho.
Fará parte da implantação do Sistema de Informação, um treinamento
do Aplicativo Excell para os funcionários do SDO, possibilitando assim
que todos possam se familiarizar com este sistema. O próximo passo
então, será a criação das planilhas e gráficos, que será feita pelo
Gerente do Sistema juntamente com cada UGB.
As mudanças estão acontecendo, elas dependerão unicamente da
nossa competência para implementá-las, a partir do próximo ano,
iremos nos reunir sempre para que o Sistema de Informação não seja
mais um negócio chato que não dará certo, mas que venha trazer
melhores condições de trabalho, melhorando o desempenho de todos.
Eduardo Varjão de Lima
Técnico de Documentação e Informação
Gerente do Sistema de Informação - SDO
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Folha de S.Paulo

São Paulo, quarta-feira, 12 de outubro
de 2005 URBANIDADE
A reinvenção da biblioteca

GILBERTO DIMENSTEIN COLUNISTA DA FOLHA
A professora de português Alda Beraldo nem se deu
conta de que estava inventando um novo tipo de
biblioteca: no lugar de estantes numa sala fechada,
cestas amarradas num jegue estacionado debaixo de
uma árvore. “É uma sensação entre as crianças e
seus pais“.
Alda veio de Americana para morar em São Paulo
atraída pela chance de cursar letras na USP e pela
sedução da noite paulistana. “Sempre adorei a
efervescência noturna“. Formada, dedicou-se a
ensinar poesia para estudantes e a fazê-los escrever
versos. Uma tarefa árdua. Mas ela aprendeu a
mostrar as palavras como peças de um jogo. "A
poesia é quase uma brincadeira de esconde-esconde,
na qual se
revelam sentimentos universais e
profundos”. No ano passado, ela recebeu uma
proposta para disseminar os encantos da literatura
numa cidadezinha de 24 mil habitantes espalhados
em comunidades rurais, bem longe do agito cultural
paulistano. A maioria das casas é de taipa, cobertas
com ramos de babaçu. Teria de passar alguns dias
todos os meses em Alto Alegre do Pindaré, ao sul do
Maranhão, onde quase não existem livros, treinando
professores e diretores. "O índice de analfabetismo é
altíssimo. Nem os estudantes, nem seus pais, nem
Universidade de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Suely Vilela
Vice-Reitor: Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz
Faculdade de Odontologia
Diretor: Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Suzana Cantanhe Orsini M. de Sousa
Comissão de Biblioteca
Presidente: Prof. Dr. Antonio Carlos de Campos
Serviço de Documentação Odontológica
Diretora T écnica: Telma de Carvalho – telmac@usp.br
Serviço de Tratamento da Informa ção
Suely Cafazzi Prati – prati@usp.br
Serviço de Informação Documentária e Circula ção
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro – vaniamar@usp.br
Serviço de Assistência e Divulga ção T écnico-Científica
Lúcia Maria S. V. Costa Ramos – ferpau@usp.br

__________________________________

Serviço de Documentação Odontológica – FOUSP
Elaborado por: Luzia Marilda Z. M. Moraes –
luziam@usp.br
Formatação: Maria Aparecida Pinto – mcida@usp.br
Colaboraram neste número: Luzia Marilda Z. M. Moraes,
Maria Aparecida Pinto, Lúcia Maria S. V. C. Ramos, e
Eduardo Varjão de Lima
Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cidade Universitária
05508-000 São Paulo - SP - Brasil
Fone: 0055-011- 3091-7816/3091-7836/3091-7837/30917861/3091-7413
Fax: 0055-011- 3032-4409
E Mail: bibfo@fo.usp.br
http://www.fo.usp.br/bibfo/

002

seus professores têm o hábito de
leitura. Fora dos livros didáticos, só a
Bíblia“. Como é grande distância
entre os povoados que formam Alto
Alegre do Pindaré, Alda percebeu
que
teria
que fazer uma
biblioteca móvel. Mas a prefeitura
não dispunha de um carro para esse
tarefa. "Mas sobravam jegues."
Capacitou estudantes mais velhos
para conduzir o jegue e contar
as
histórias
de
baixo
da
árvore - a "bibliojegue", como foi
apelida, começou a se locomover no
mês passado. “Quando o jegue
carregado de livros vai chegando, as
crianças, animadas, parecem que
estão atrás do circo”. Ela precisou ir
muito longe de São Paulo para que
pudesse, embaixo da árvore, ao lado
de um jegue, reaprender os
encantos das letras. “Vi mulheres
analfabetas que choraram ouvindo
pela primeira vez uma poesia“.
Leia mais sobre o Programa Escola Que Vale:

http://www.escolaquevale .org.br/cid.altoalegre/altoale .01.htm

MÊS DO PROFESSOR
Uma homenagem a
esses dedicados
profissionais
Outubro é o mês de
quem acredita na
educação, é o mês de
quem vê em cada criança
alfabetizada uma
possibilidade de mudança
social, é o mês de quem
se assume educador,
mesmo consciente dos
espinhos da tarefa.
Outubro é o mês de
quem tem convicção de
que sua matéria é o ser
humano.
“O educador é a vela e a
educação é a luz”. (Prof.
Dr. Jadyr Demenato)

A ESCOLA DO ESCRITOR
Chega a você a oportunidade
de se tornar um escritor
ou aperfeiçoar seus
talentos literários. A
Escola do Escritor , uma
Célula literária dos
Parceiros do Livro, pode
direcionar
a realização desse
sonho. Sabemos que
ao exercitar a leitura
crítica provocamos
mudanças internas e
identificamos situações
que nos motivam. Segundo
o escritor português José
Saramago, "todos nós somos
escritores, a diferença é que
alguns escrevem e outros não."
Então, se escrever ou melhorar
suas aptidões literárias é um
objetivo, chegou o momento de
concretizá-lo. A Escola do
Escritor oferece a você a

oportunidade de desenvolver
suas capacidades de criação,
argumentação,
estética, formato,
conteúdo literário,
entre diversas outras
possibilidades. Basta
tomar a decisão! Os
passos seguintes serão
acompanhados por
profissionais
experientes do
mercado editorial, que
então esperando por você para dar
o direcionamento correto aos seus
talentos. Venha (re)descobrir, na
Escola do Escritor , a arte de
escrever e publicar um livro.
A Escola do Escritor promove
também Cursos e Palestras.
(http://www.escoladoescritor.com.br)

