


02 03C
on

ex
ão

.B
ib

lio
te

ca

C
on

ex
ão

.B
ib

lio
te

ca

Direitos Humanos

Dose de Literatura

Na estanteConvite ao leitor

Raquel Miranda Vilela Paiva 

Bibliotecária-chefe do Centro Pedagógico

O ano de 2020 dificilmente será esquecido por quem passou por 

ele. Foi o momento em que o Sars-Covid-19 mudou totalmente nosso 

jeito de viver e de pensar. Nesse turbilhão de mudanças, álcool em 

gel, distanciamento social, máscara e quarentena se tornaram temas 

constantes em todas as conversas e no dia a dia. Pensando nisso, 

Daniela Goes escreveu e lançou o “Diário da Quarentena: crônicas do 

confinamento”. O texto leve do livro nos faz ver que não foi apenas a 

Daniela, ou eu, que passou por situações nunca imaginadas.

Como assim que compraram todo estoque de papel higiênico? 

As situações descritas pela autora nos mostram como as coisas mais 

simples da vida cotidiana se tornaram difíceis. Sair de casa, em muitos 

momentos, e para muitos, se tornou uma operação de guerra.

Nesse momento de tanta angústia, a tecnologia se mostrou uma 

aliada valiosa! Além de ajudar tantos cientistas nos laboratórios, nos 

ajudou a diminuir a distância, a estudar e trabalhar. E os brasileiros, 

criativos como são, inventaram novas formas de comemorar os eventos 

familiares: videochamada de parabéns pro neném e pra vovó, carreata 

do chá de fraldas da prima, Natal com cada um brindando em sua casa...

Percebemos que nossas próprias lembranças podem complementar 

o Diário, mostrando que a pandemia nos modificou para sempre. 

Agora, é esperarmos para ver como será o fim da história da quarentena 

da autora e de cada um de nós!

No início deste ano, foi lançada a diretoria Universidade dos 

Direitos Humanos (UDH), para formalizar a atuação da UFMG no 

fortalecimento da política institucional nessa área e no apoio à construção 

de uma cultura de defesa dos direitos humanos, em diálogo com a                                            

sociedade. Dar visibilidade ao conteúdo adquirido pela Universidade 

e ao conhecimento produzido pela UFMG sobre esse tema – no ensino, 

pesquisa, extensão e gestão – é uma das prioridades da nova diretoria.  

À frente da UDH, a professora Maria Aparecida Moura explica que, 

por meio de parceria com o Sistema de Bibliotecas, será possível identificar 

o conhecimento produzido, bem como as terminologias adotadas por 

movimentos sociais, organismos nacionais e internacionais, gestores 

públicos e pesquisadores, na agenda social e em publicações especializadas 

sobre os direitos humanos.

A ‘Coleção de Direitos Humanos’, importante etapa desse projeto, será 

disponibilizada no catálogo on-line, no Repositório Institucional da UFMG 

e no site do Centro de Referência e Informação dos Direitos Humanos 

(CRIDH), desenvolvido com a Web Cedecom. A previsão é que esse site 

seja lançado no mês de dezembro.

Criatividade e esperança são destaques 
deste número do ‘Conexão’. Essas palavras 
moveram não só bibliotecas durante a 
pandemia – como mostrado na matéria de capa 
– mas também pessoas. É o que conta o “Diário 
da Quarentena: crônicas do confinamento”, 
disponível na plataforma de leitura digital 
Árvore Livros. Três outras plataformas de 
e-books também foram disponibilizadas pela 
Biblioteca Universitária. Em ‘Fique por dentro’, 
veja como acessá-las. 

Livros eletrônicos foram fundamentais 
durante o distanciamento social, mas os 
espaços de estudo das bibliotecas ainda são 
imprescindíveis. Pensando nisso, a Biblioteca 
Central iniciará, em outubro, agendamento 
desses espaços. Divisão de Coleções Especiais 
e Obras Raras também agendará consulta 
ao acervo. Tudo isso está ‘Em Destaque’                     
na página 7.

‘Especial’, na página 6, apresenta site 
com livros e materiais didáticos em chinês 
e português, resultado de aliança lusófona 
integrada pela UFMG. Ainda nessa página, o 
‘Cinema pra ler’ mostra como uma epidemia 
pode escancarar o pior lado da humanidade. 
Nesses momentos obscuros, fica ainda mais 
evidente ser necessário dar visibilidade aos 
direitos humanos. Matéria da página 3 destaca 
iniciativa da UFMG que facilitará a busca 
por materiais científicos da Universidade            
sobre essa temática. 

E, na última página, o destaque é o 
Repositório Institucional da UFMG. Nele, são 
disponibilizadas milhares de pesquisas que 
evidenciam a importância dos investimentos 
em ciência e educação.

Boa leitura!

Carla Pedrosa
Jornalista da Biblioteca Universitária

“A peste que nos assola é, sobretudo, a do vírus do ódio 
e da indiferença aos pobres. O flagelo que nos açoita é 
a morte como projeto político, o caos e o obscurantismo 
visando restaurar um regime político de terror.”

Esse é um dos emblemáticos trechos do clássico “A peste”. Publicado em 1947 
pelo escritor franco-argelino Albert Camus, o livro utiliza uma doença letal 
como alegoria para os horrores da ocupação nazista. Inclusive o nome da 
obra é uma metáfora para todas as formas de flagelo e opressão, como as 
guerras e pandemias, que se repetem ao longo da história e deixam, 
cada uma a seu modo, algum ensinamento. Qualquer semelhança
com o que vivemos ao redor do mundo, nesses quase dois anos 
da pandemia de Covid-19, não é mera coincidência.

Esse é o seu espaço! 
Compartilhe uma sugestão de leitura 
enviando um e-mail para:  
comunicacao@bu.ufmg.br

A vida na quarentena
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autora:
Daniela Goes

indicação:
“Diário da Quarentena: 

crônicas do confinamento”

editora:
Chiado do Brasil

Disponível na plataforma de 

leitura digital Árvore Livros.

“Nossa maior ambição é construir 
uma espécie de ‘Google’ voltado 

para pesquisar materiais que 
auxiliem a ter uma compreensão 
histórica ampliada das agendas, 
movimentos e demais questões 
que envolvem a defesa desses 

direitos, em perspectiva nacional 
e internacional”, destaca.

“Em tempos de desinformação, 
enfatizamos o papel da Universidade 

e de suas bibliotecas na garantia 
do direito à informação e ao 

conhecimento plurais e qualificados.  
Ao divulgar amplamente a ‘Coleção 
de Direitos Humanos’, pretendemos 
chegar aonde as frentes de trabalho 
e os defensores desses direitos estão, 
e aos contextos nos quais a sociedade 

precisa ter maior compreensão 
sobre o alcance, as emergências e 

as especificidades dessa temática”, 
conclui Maria Aparecida Moura.

‘Google’ dos direitos humanos
Nova diretoria da UFMG visa criar metabuscador especializado 
em direitos humanos

Carla Pedrosa
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    bibliotecas 3.0

No momento em que o mundo virou do avesso, além de tomar todas 

as precauções para sobrevivência, foi necessário se reinventar. Foi assim 

com as pessoas e com as instituições. No âmbito educacional, escolas 

passaram, durante quase dois anos, de uma realidade presencial para uma 

completamente virtual. 

Nas bibliotecas não foi diferente. Em um primeiro momento, elas 

foram fechadas no mundo inteiro. Para Marília de Paiva, professora 

da Escola de Ciência da Informação da UFMG e membro do Conselho 

Diretor da Biblioteca Universitária, o grande diferencial foi que, aquelas 

que tinham relacionamento mais próximo com os usuários, tentaram se 

manter conectadas com as necessidades deles.

Assim aconteceu com a Biblioteca Universitária da UFMG 

(BU). Em março de 2020, o Sistema de Bibliotecas iniciou, no                                                         

IG @bibliotecaufmg, o compartilhamento de informações científicas sobre 

o novo coronavírus, para ajudar a combater diversas fake news divulgadas 

sobre o tema. Além disso, equipes de bibliotecários foram mobilizadas, 

tanto na criação do protocolo sanitário das bibliotecas, como na análise da 

melhor forma de disponibilizar livros eletrônicos para os usuários.

“Após detalhado estudo, 
investimos mais de dois 

milhões de reais na aquisição 
de plataformas de e-books que 

atendem todos os cursos de 
graduação, além das demandas 

de livros literários e conteúdo 
jornalístico do Espaço de Leitura 

da UFMG”, afirma Kátia Lúcia 

Pacheco, diretora da BU.

Layla Magalhães, aluna do oitavo período de Biblioteconomia da 

UFMG, afirma que ler e-books se tornou mais comum durante a pandemia. 

Ela passou a utilizar a plataforma Minha Biblioteca durante esse período. 

“Tenho predileção por livros físicos – coisa de bibliotecária talvez –, mas a 

experiência com e-books foi grata surpresa e hábito que pretendo manter 

em coexistência com minha minibiblioteca física”, revela.

E as plataformas de e-books fizeram parte do dia a dia não só dos 

alunos da graduação. Valquiria Ferreira concluiu, recentemente, doutorado 

no curso de História da Fafich. “Na etapa final da pesquisa, 
tanto a plataforma Pearson, quanto a Minha 
biblioteca, foram de suma importância para que 
eu pudesse terminar minha tese. Não encontrei, 
apenas, uma ou duas obras. Os demais livros 
que procurei estavam lá”, destaca.

Para além do conhecimento científico, os e-books, sobretudo literários, 

trouxeram entretenimento. “Tenho o hábito de ler bastante para meu filho 

de 5 anos. A plataforma Árvore Livros foi instrumento importante durante 

esse período desafiador de fechamento das escolas e mudanças para todos 

nós. Juntos, lemos muitos livros infantis, o que nos ajudou como distração”, 

contou Mônica Larucci, professora do Departamento de Microbiologia 

do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela e o filho estão entre os 

maiores leitores da plataforma Árvore livros dentro da Universidade.

Assim como na UFMG, bibliotecas de outros lugares do país e do 

mundo também se reinventaram, criando podcasts, canais de contação 

de histórias, clubes de leitura e outras atividades on-line de aproximação 

com os usuários. Temos como exemplo, em Minas Gerais, a Biblioteca 

Municipal Professora Lêda Rodrigues Silva, da cidade de Andrelândia, que 

ganhou prêmio nacional com a criação de protótipo de site que facilita a 

busca pelo acervo, além de promover clubes virtuais de leitura e emprestar 

livros no sistema “delivery”. Para conhecer mais esse projeto, assista ao 

vídeo “Desafio Bibliotecas em Casa: Biblioteca Municipal Professora Lêda 

Rodrigues Silva” no YouTube. 

“Algumas bibliotecas, principalmente as comunitárias, passaram 

a oferecer livros de porta em porta. Outras participaram de grandes 

movimentos no Brasil de doações de livros para compor cestas básicas 

entregues em comunidades em vulnerabilidade social. Compunham as 

cestas, por exemplo, revistinhas em quadrinhos para crianças”, afirma a 

professora Marília de Paiva. 

E, para preservar a memória desse momento pandêmico, foram 

criados arquivos digitais detalhando como o COVID-19 impactou a vida 

das pessoas. “Relatos criados durante a pandemia 
podem ajudar gerações futuras a entender 
melhor como é aprender, trabalhar e viver 
durante esses tempos de incerteza”, explica o arquivo 

digital das Bibliotecas da Eastern Washington University. Nele, estão 

reunidos diários, memórias, escrita criativa e fotografias enviadas pela 

comunidade de lá. Todo esse conteúdo está disponível no link: https://

dc.ewu.edu/covid/

A professora Marília observa que as bibliotecas voltaram a agir como 

preservadoras da história e instituições cada vez mais entrelaçadas com a 

comunidade de usuários.

Além da adquirir livros eletrônicos, a BU adaptou vários serviços, 

como o treinamento de usuários para cadastro no Sistema de Bibliotecas, 

que passou a ser realizado virtualmente. Os serviços de nada consta, 

ficha catalográfica, quitação de débito e multa também passaram a ser 

feitos totalmente on-line. Informações detalhadas sobre o passo a passo 

de cada um deles podem ser obtidas no site da Biblioteca Universitária                         

- www.bu.ufmg.br -, no menu Serviços e submenu Atendimento               

on-line. O site do treinamento para cadastro também pode ser conferido 

nesse mesmo lugar. Já os treinamentos on-line, sobre as plataformas 

de e-books e bases de dados do Portal Capes, estão disponíveis no                                  

canal do YouTube Suporte à Pesquisa UFMG.

A bibliotecária Fernanda Almeida pontua que esse formato virtual 

dos treinamentos permitiu maior alcance, além de diminuir os custos com 

energia elétrica e manutenção das salas equipadas, dos computadores e 

data-show. Também ampliou as possibilidades de orientação dos usuários, 

que passou a ser realizada via Google Meet, WhatsApp e Skype Suporte 

à Pesquisa UFMG. 

“Ainda não temos equipamentos adequados – computadores, 

câmera, microfone e internet –, principalmente para transmissões ao 

vivo. Contudo, consideramos que, após retomada do trabalho presencial, 

atividades on-line devem ser mantidas e intensificadas, com o devido 

melhoramento dos recursos disponíveis. Acho que é um caminho sem 

volta”, pondera Fernanda.

Serviços On-line

Carla Pedrosa

Na pandemia, bibliotecas saíram do casulo presencial e alçaram 
voo no mundo on-line com dose extra de criatividade

“Se as bibliotecas continuam 
ligadas às comunidades que 

atendem e às memórias delas, 
essas instituições cumprem, de 

maneira maravilhosa, aquela 
que sempre foi a principal 

função delas: estar conectada 
às pessoas e servi-las”, conclui.

Saiba mais sobre as plataformas 
de e-books em “Fique por Dentro”, 
na página 7.

A BU também possui o 
canal do YouTube UFMG 
Biblioteca. Com quase 
mil inscritos, lá estão 
tutoriais do Repositório 
Institucional da UFMG, 
bem como vídeos de 
eventos realizados 
durante a pandemia.

Esperança em meio ao caos

https://www.youtube.com/c/Suporte%C3%A0PesquisaUFMG
https://www.youtube.com/channel/UC4evowoUs6BjrXztl3sgJ_w
https://www.youtube.com/channel/UC4evowoUs6BjrXztl3sgJ_w
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A UFMG e outras 39 instituições de ensino de vários países da lusofonia 

assinaram, em setembro, a Aliança Bibliotecária Acadêmica entre a Região 

Administrativa Especial de Macau e os Países de Língua Portuguesa 

(ABAMAPLP). O acordo é uma iniciativa da Universidade de Macau, na 

China, e visa promover a cooperação e o intercâmbio entre as instituições, 

com foco no desenvolvimento e no compartilhamento de recursos 

bibliotecários.

“Imaginamos que, com esse acordo, nossa comunidade terá mais 

acesso a obras e documentos, bem como melhores condições para divulgar 

Quarenta instituições aderiram à iniciativa da Universidade de Macau; plataforma on-line com 
livros e materiais didáticos em português e chinês já está no ar

O primeiro resultado da aliança já está no ar: uma plataforma em que 

as universidades poderão compartilhar e ter acesso a livros e materiais 

didáticos em português e chinês. “A Aliança é uma importante iniciativa 

para estreitar os laços entre essas comunidades acadêmicas e facilitar o 

compartilhamento de informações e materiais didáticos”, destaca Kátia 

Lúcia Pacheco, diretora da Biblioteca Universitária.

Cegueira branca é o nome de uma epidemia que se espalha por uma pacata 
cidade, trazendo caos e desespero. Poderia ser também chamada de cegueira 
moral já que, para lutar pela sobrevivência, as pessoas passam a expor seus 
instintos primários e sentimentos vis, o que abala as estruturas de uma sociedade 
considerada, até então, civilizada. Esse é o cenário caótico do filme “Ensaio 
sobre a cegueira”, de Fernando Meirelles, que faz jus ao livro de José Saramago. 
“São trezentas páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que 
não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso”, 
descreveu o autor, em uma apresentação pública sobre a obra.

Quando a cegueira é moral

Imagem de divulgação

UFMG INTEGRA ALIANÇA LUSÓFONA PARA 
COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS BIBLIOTECÁRIOS

Página inicial da plataforma on-line

Carla Pedrosa

Plataforma on-line

sua produção. Além disso, a UFMG poderá contribuir com instituições 

de diferentes países de língua portuguesa, como Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau e Moçambique, proporcionando-lhes acesso a material de 

alta qualidade e expertise”, explica o professor Aziz Tuffi Saliba, diretor de 

Relações Internacionais da UFMG.

A plataforma on-line pode ser acessada em: 

https://library.um.edu.mo/aba/abamaplp/

portuguese_space_pt

Toda a comunidade acadêmica da UFMG, regularmente 
cadastrada no Sistema de Bibliotecas, pode acessar as quatro 
plataformas de e-books assinadas pela Biblioteca Universitária. 
Conheça cada uma delas:

Milhares de títulos técnicos, acadêmicos e científicos de 

todos os cursos de graduação da Universidade. Acesso: na 

tela inicial do catálogo on-line (https://catalogobiblioteca.

ufmg.br/pergamum), após digitar o termo de pesquisa e 

clicar em + Opções de consulta, selecione a opção E-book, 

em Tipo de obra. Nos resultados da pesquisa será possível 

visualizar, ao lado do link da obra encontrada, um cadeado. 

Ao clicar sobre ele, aparecerá uma tela solicitando o login e 

senha de acesso ao usuário. Se o e-book pertencer à Pearson, 

é necessário preencher, em outra tela, informações como 

CPF, nome, sobrenome, e-mail e senha. Após esse primeiro 

acesso, é possível navegar diretamente nas plataformas Minha 

Biblioteca (https://minhabiblioteca.com.br) e Pearson – 

(https://br.pearson.com).

Conteúdos de arte para graduação e pós-graduação. Acesso: 

preencha o formulário de solicitação de conta no link:   

https://shortest.link/12KR . Aguarde aprovação.

(https://www.arvore.com.br/) – mais de 30 mil títulos de 

todos os gêneros, incluindo clássicos e lançamentos, além 

de jornais e revistas de diversas partes do mundo. Acesso: 

envie e-mail para bcentral-espacoleitura@bu.ufmg.br, 

solicitando o acesso. Você terá 30 dias para navegar pela 

plataforma com o código enviado. Também poderá solicitar, 

via e-mail, a renovação do acesso, cuja liberação dependerá da 

disponibilidade no momento do pedido.

Minha Biblioteca e Pearson

ProQuest’s Arts E-book 
Subscription

Árvore Livros

BIBLIOTECA CENTRAL INICIA 
AGENDAMENTO DOS ESPAÇOS 

DE ESTUDO PRESENCIAL

Com o avanço da UFMG para a etapa 2 do Plano para 

o retorno presencial, a diretoria do Sistema de Bibliotecas 

estabeleceu a reabertura dos ambientes de estudo da 

Biblioteca Central (BC) a partir de 18 de outubro. Eles ficarão 

abertos às segundas-feiras, das 8h às 12h, e às quartas, das 

14h às 18h, podendo haver ampliação. A Divisão de Coleções 

Especiais e Obras Raras também retomará agendamento 

para consulta ao acervo, com o mesmo sistema on-line 

que será utilizado pela BC e seguindo as mesmas regras,           

dias e horários. 

Os agendamentos serão destinados apenas à 

comunidade da UFMG. As demais bibliotecas devem 

avaliar, com os diretores das unidades onde estão instaladas, 

a possibilidade de reabertura dos seus respectivos espaços 

de estudo, de acordo com as condições locais. 

“Os espaços de estudo da BC estarão abertos para 

pessoas regularmente cadastradas no Sistema de Bibliotecas, 

com todas as regras de biossegurança respeitadas, como uso 

de máscara e distanciamento mínimo de 1,5 metro. Será 

necessário fazer agendamento on-line para utilização desses 

espaços”, esclarece a diretora da Biblioteca Universitária, 

Kátia Lúcia Pacheco.
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Mais informações no site 
www.bu.ufmg.br

Carla Pedrosa

Agência de Notícias UFMG

https://library.um.edu.mo/aba/abamaplp/portuguese_space_pt
https://library.um.edu.mo/aba/abamaplp/portuguese_space_pt
https://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum
https://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum
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Seguindo a lógica de 
mercado, a publicação de artigos 
científicos sempre teve apelo das 
grandes editoras, que cobram 
altos valores para publicar as 
pesquisas. Na contramão dessa 
lógica visando o lucro, surgiu o 
Movimento Acesso Aberto, que propõe ações com o objetivo de tornar o 
conhecimento científico acessível para todos nós.

“O Repositório Institucional da UFMG (RI-UFMG) faz parte de 
um conjunto de ações de fomento à Ciência Aberta.  Ele tem a missão de 
disponibilizar, em plataforma on-line e gratuita, os resultados de pesquisa 
produzidos na Instituição”, explica a bibliotecária Izabel Antonina de Araújo, 
coordenadora do RI-UFMG.

Além de já ter disponibilizado mais de 35 mil teses, dissertações e 
monografias de especialização, o Repositório da UFMG iniciou, em julho, 
o trabalho de disponibilização de artigos de periódicos e de eventos, livros e 
capítulos de livros publicados em autoria individual. Até o mês de setembro, 

Em parceria com a Divisão de Comunicação da Biblioteca Universitária, 
foram produzidos dois vídeos sobre o RI-UFMG. O primeiro é uma 
animação que destaca a importância do Repositório na sociedade e no nosso 
dia a dia. O segundo é um tutorial sobre como fazer o autoarquivamento 
de trabalhos acadêmicos. 
Nele, são ilustrados os 
processos de assinatura 
do termo de autorização e 
depósito da versão final das         
pesquisas no Repositório.

No RI-UFMG, podem ser encontradas pesquisas científicas de todas as 
áreas do conhecimento, já que lá estão os trabalhos de conclusão dos pós-
graduandos da Universidade.

“Além de dar acesso público às teses, 

dissertações e monografias, o Repositório 

aumenta a visibilidade desses trabalhos.          

Isso porque ele está integrado à plataformas, 

nacionais e internacionais, de compartilhamento 

de pesquisas científicas em acesso aberto, como 

o Portal Brasileiro de Publicações Científicas em 

Acesso Aberto, a rede La Referência, na América 

Latina, e a Confederação de Repositórios de 

Acesso Aberto, na União Europeia”, destaca a 

bibliotecária Camila Silva, integrante do RI-UFMG.

“Houve amplo engajamento, sendo que muitos 

docentes nos contactaram, ressaltando a 

importância da iniciativa, e apontando a expectativa 

de que, além das publicações em autoria individual, 

aquelas em coautoria também passem a ser 

disponibilizadas. Nós estamos empenhadas para 

que essa nova etapa seja iniciada, em breve, no 

Repositório.  A ideia é que, ao divulgar amplamente 

as pesquisas, a sociedade como um todo possa 

perceber como o conhecimento científico tem 

impacto no nosso dia a dia e como é importante 

investir em ciência e educação”, destaca Izabel.

Repositório Institucional na vida de gente como a gente
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Dar publicidade às pesquisas da Universidade financiadas com recursos públicos é 
uma das missões do Repositório Institucional da UFMG

O Repositório pode ser acessado por toda a 
sociedade no site https://repositorio.ufmg.br//

Trabalho ampliado

já tinham sido validados e liberados, aproximadamente, novecentos itens 
desta categoria.

Para fazer esse trabalho, em parceria com o Departamento de 
Tecnologia da Informação, o RI-UFMG desenvolveu uma base de dados para 
armazenamento de informações referenciais, importadas diretamente do 
currículo Lattes de pesquisadores com vínculo com a UFMG. Integrada ao 
Repositório, a base de dados facilita o tratamento e disponibilização dos mais 
de 78 mil artigos de periódicos e de eventos, livros e capítulos publicados 
entre os anos de 2016 e 2019.

Antes de publicar os conteúdos reunidos na base de dados, a equipe 
do RI-UFMG solicitou, aos docentes que atendem o critério inicial de 
disponibilização das produções intelectuais, a assinatura on-line de um 
termo de autorização.

Ambos os vídeos estão 
disponíveis no canal do 
YouTube UFMGBiblioteca

Repositório Institucional em vídeos

Carla Pedrosa

https://www.youtube.com/channel/UC4evowoUs6BjrXztl3sgJ_w

