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SIB INFORMA
Este é um canal para divulgação de serviços e, principalmente, agrega outras informações que
também são de interesse da comunidade acadêmica como notícias, divulgação científica,
variedades e o esclarecimento de algumas dúvidas observadas no contato com os usuários das
Bibliotecas.

ACERVO

Ao longo dos anos o acervo das Bibliotecas da rede tem sido enriquecido
por aquisições e ofertas, melhorando de forma significativa as coleções
disponíveis.

RESULTADO DA CAMPANHA DE RENOVAÇÃO DO ACERVO 2017.2 (NOVAS
AQUISIÇÕES)
UNIDADE

TÍTULOS EXEMPLARES

UNIT – Central

421

2175

UNIT - Centro

111

351

UNIT – Campus Estância

156

436

UNIT – Itabaiana

155

478

UNIT – Propriá

66

168

UNIT – Biblioteca Strictu Sensu

66

168

UNIT – Biblioteca de Medicina

11

40

FACIPE – Casa Amarela

48

218

FACIPE – Caxangá – Saúde

133

1118

FACIPE – NSC – Ciências Jurídicas 72

143

FACIPE – Ciências Exatas

66

239

CUT – Bib. C. Universitário

330

2055

CUT – Bib. Mestrado

3

9

CUT – Bib. Engenharias

204

1651

Cut –Bib. Saúde

48

273

Novidade: Em breve disponibilizaremos o empréstimo entre bibliotecas (EEB) através do Pergamun; estamos em fase de teste.
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RANKING DE EMPRÉSTIMOS, CONSULTAS E RESERVAS
Colocação Aluno Graduação Quantidade
ALUNOS E MODALIDADES

ALUNOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL

Quant.
Emprest.

ALUNOS MESTRADO

Quant.
Emprest.

Iasmin Oliveira dos Santos

449

Robiane Karoline Menezes de Lima Santos

92

Mirna Soares Moreira

310

Elvio Barreto de Melo Filho

71

Giseli Bispo dos Santos

282

Glaucia Nicolau dos Santos

61

Jackeline Aparecida Alves Messias

243

Maria Amélia Silva Santos

46

Pedro Henrique Tôrres Félix

226

Maria Luiza Magalhães de Melo e Ferreira

46

José Adenicio dos Santos Junior

218

Emilly Regina Martins Santos Freire

45

Aline Moura Duarte

214

Everton dos Santos Lourenço

43

Priscila Ramona Lucena de Andrade

212

Rhuan Cambuí Machado

41

Ana Paula Machado Soares

205

Maurício Canielas Krause

39

FUNCIONÁRIOS

Quant.
Emprest.

ALUNOS DE ENSINO A DISTANCIA

Quant.
Emprest.

Iasmin oliveira dos santos

507

Antonia da Silveira Santos

85

Elias santos lima junior

415

Thairine Santos da Hora Felix

62

Giseli bispo dos santos

379

Edriana Leão dos Santos

61

Alexsandro moura de oliveira santos

280

José Ramos da Silva

60

Joana d'arc de lima

255

Ana Keylla de Sá Santos

51

Joselmira luzia dos santos

215

Sérgio Manoel Feitosa da Silva

50
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Aluno Pós-Grad.

Quant.
Emprest.

Alunos Especiais

Quant.
Emprest.

Joseilton Silveira do Nascimento

159

Bruno Moreira Rodrigues da Silva

23

José Sérgio de Souza

148

Viviane Kelly de Santana

18

Sandro Santana de Araujo

91

Karoline Nogueira Miranda de Lima

11

Paulo Roberto de Oliveira Bomfim

68

Maria Amélia Silva Santos

9

Maria Célia Lins Wanderley

65

Layanny Carlos de Oliveira

6

Marcos Antônio Pereira de Melo

63

Karla Daniele Lima de Lacerda

3

Alunos Pronatec

Quant.
Emprest.

João Vitor dos Santos Goto

24

Geovanna Silva Ferreira

19

Gildelin Braz Araujo

10

Walcleane Ferreira da Silva Sobrinha

10

Narcisa de Lima Silva

9

RECURSOS WEB
BUSCA INTEGRADA
O objetivo desta ferramenta é facilitar a pesquisa, de maneira simples e prática, já que conta
com uma interface que acessa várias fontes de conteúdo impresso e digital disponível tanto nas
bibliotecas digitais e físicas das Bibliotecas, quanto às demais bibliotecas parceiras, inclusive os
seus conteúdos de acesso aberto.
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OPENRIT
No mundo inteiro as universidades carregam consigo dois princípios fundamentais: a pesquisa e o
ensino; entretanto, sem a devida difusão, estas atividades perdem o sentido. São as Instituições de
Ensino Superior que detêm uma grande concentração de pesquisadores de alto nível, responsáveis
pela realização de pesquisas científicas, as quais têm por finalidade contribuir para a sociedade que
as mantém. O Grupo Tiradentes é a primeira instituição particular de ensino superior do Nordeste a
implantar um repositório institucional; nele, são armazenadas e divulgadas as produções cientificas
e técnicas de autores e coautores das instituições do Grupo. Para depositar sua produção científica,
basta se cadastrar em nosso Repositório acessando o
link http://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/ contribua com a disseminação, gestão e
preservação da produção acadêmica e científica da sua instituição! Utilize também o repositório
como fonte de informação / ferramenta de pesquisa!
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UPTODATE
UpToDate é uma base de informações médicas, baseada em evidências, revisada por pares,
publicada por uma companhia médica chamada UpToDate, Inc. O Grupo Tiradentes disponibiliza o
acesso a esta base de dados para todos os alunos da área da saúde, das instituições do grupo. O
material é escrito por mais de 4400 médicos, atuando como autores, editores e revisores,
abordando mais de 8500 tópicos, em 17 especialidades . Também inclui um banco de dados
farmacológicos. Pesquisas mostram que o UpToDate é a ferramenta preferida por médicos e
estudantes em diversas situações.

Curiosidade: Também contém informações aos pacientes! Acesse já através do Magister!
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CHROMEBOOKS
O ano de 2017 foi, sem dúvidas, muito significativo para os avanços e investimentos em Tecnologia
no Grupo Tiradentes. Um grande exemplo disto foi a implantação e disponibilização dos
Chromebooks, cujo serviço de empréstimo está sendo gerenciado e ofertado pelas bibliotecas do
Grupo. A parceria com a Google é fruto de um processo de modernização no ensino por meio de
novas tecnologias da informação iniciado em 2014. Para utilizar os Chromebooks, o usuário deve se
dirigir à Biblioteca de seu campus munido de documento de identificação com foto e número de
matrícula. Além desta opção, é possível usufruir dos equipamentos nas salas Tiradentes Learning
Space.
Você sabia? Os Chromebooks também são utilizados na aplicação de provas das disciplinas on-line.

cU

cu

RECREDENCIAMENTO DA FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO
Em Dezembro de 2017, a Faculdade Integrada de Pernambuco - Facipe foi recredenciada enquanto
IES pelo MEC, sendo avaliada por comissão avaliativa especial, obtendo Conceito Institucional (CI) 4
(numa escala que vai de 1 a 5). O próximo passo é transformar a instituição em Centro
Universitário, o que garantirá maior autonomia bem como maiores investimentos em tecnologia,
metodologias ativas, melhorias das bibliotecas, ampliação das unidades, entre outros benefícios.
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ABERTURA DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS
Você sabia?
A partir de 2018 os acervos das Bibliotecas da Facipe atuam em modalidade aberta, oportunizando
à comunidade acadêmica a experiência do livre acesso às estantes, o que garante ao usuário a
chance de “descobrir” as bibliotecas, gerar aprendizados.
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CANTATA DE NATAL- FACIPE UNIDADE NSC
Com uma iluminação especial que ressaltou os contornos clássicos do centenário prédio, os jovens
músicos da Orquestra Conservatório Instituto Sol Maior, sob à regência do maestro Ricardo Diniz, e
acompanhados da turma de bailarinos do Colégio Souza Leão, apresentaram um repertório
permeado de músicas que emocionaram quem assistiu ao espetáculo.
O evento celebrou o Natal em meio ao esvaziamento de iniciativas semelhantes no Recife, com
direito a apresentações de dança, que incluíram uma versão em ritmo de frevo de Noite Feliz, de
Joseph Mohr e Franz Xaver Gruber, além da conhecida Jingle Bell´s.
Além dos colaboradores, professores e estudantes, moradores do bairro da Soledade foram
convidados a assistir à cantata. “Eu vim com a minha filha e gostei muito”, disse Roselita Amorim,
de 53 anos, mãe da estudante do curso de Radiologia, Maria Roberta da Silva, que também levou os
filhos Jhonnata Saymon, 16, e Benjamin Moisés, de 1 ano e seis meses.
Além das músicas, o diácono da Paróquia de Nossa Sra. da Boa Viagem, Myvacir Meira Lima,
convocou todos a uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo.
Segundo a diretora-geral, da Facipe, profa. Vanessa Piasson, a Cantata de Natal é o começo de um
projeto de interação entre a instituição de ensino e a comunidade, que vai evoluir para um
calendário de atividades durante o ano de 2018.
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FITS – Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE
O Ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou, em solenidade, a portaria que credencia a Faculdade
Tiradentes e autoriza o início do curso de Medicina na instituição.
A inauguração da nova unidade é resultado de um processo vitorioso vivenciado pelo Grupo, que concorreu
com mantenedoras de todo o país, sendo escolhido pelo Ministério da Saúde – no âmbito do Programa Mais
Médicos – para ofertar um dos cursos mais desejados do país. Este é mais um reconhecimento da nossa
expertise e excelência na qualidade de ensino, inclusive na área da Saúde.
}Só com a nova unidade, mais de 500 empregos diretos serão gerados nos próximos cinco anos, além da
garantia de desenvolvimento para o município, seja através do aumento da arrecadação ou da ampliação e
qualificação dos serviços e profissionais da área da saúde.
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Lançamento da coletânea de Cordel, fruto da Exposição “O
mundo do cordel para todo mundo”
A Biblioteca Central da Unit realizou no dia 28 de setembro de 2017, às 18h30, o vernissage da
exposição intitulada “O mundo do cordel para todo mundo”. Tratou-se de uma iniciativa do
Instituto Tobias Barreto e dela participaram a Academia Sergipana de Cordel como instituição
parceira. A exposição do ITBEC, teve como objetivo principal resgatar e valorizar a cultura da
literatura de cordel, oferecendo aos seus visitantes, sejam acadêmicos da instituição ou alunos de
escolas das redes pública e particular de ensino que integram o Projeto Unit Portas Abertas, a
oportunidade de conhecer um segmento cultural originário da sabedoria popular. A literatura de
cordel é um gênero que se originou em relatos orais e depois se popularizou na forma de impresso
em folhetos.Durante a abertura da exposição, o Coral Vivace apresentou um repertório do
cancioneiro popular. Em seguida a palestra com o tema “Tradição do cordel sergipano”
movimentou o hall da Biblioteca, onde será montada a exposição. Na mesma ocasião foi lançado o
livro “História de Sergipe decantada em cordel”, de autoria do popular cordelista Zé Antônio. No dia
29 do mesmo mês, também foi realizada uma oficina com o propósito de ensinar aos participantes
como fazer cordel. Sendo portanto uma excelente oportunidade de aprofundar conhecimentos
sobre a técnica e as modalidades da literatura que ao longo dos anos serviu para disseminar
informações muitas vezes com maior agilidade do que as próprias edições jornalísticas.
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CAMPUS PROPRIÁ: BIBLIOTECARIO NOVO

Thiago Lima Souza, Bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal de Sergipe

(2017), como bolsista participou da implantação do Laboratório de Preservação e Memoria (LAPME) e
desenvolveu um projeto em parceria com outros alunos, intitulado PROJETO RANGANATHAN: o estudante
de biblioteconomia da Universidade Federal de Sergipe - UFS como agente cultural e social, onde foram
desenvolvidas ações junto ao Grupo de Apoio à Crianças com Câncer de Sergipe (GACC), atualmente é
Mestrando no Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, pelo Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFS), integrante dos grupos de pesquisa CNPQ, Núcleo de
Estudos em Mediação, Apropriação e Gestão da Informação e do Conhecimento (NEMAGI), desde 2017 e do
PLENA - GRUPO DE PESQUISA EM LEITURA, ESCRITA E NARRATIVA: Cultura, Mediação, Apresentação Gráfica,
Editoração, Manifestações desde 2015, é Conselheiro da Associação dos Profissionais Bibliotecários de
Sergipe gestão (2018-2020) e atua principalmente nos seguintes temas: Tecnologia da Informação e
Comunicação, Gestão da Informação e do Conhecimento, Segurança, Política e Privacidade da informação,
Computação em nuvem, Competência Informacional, Mediação, Uso, Fluxo e Analise da Informação,
Inteligência Competitiva, Cultura Organizacional, Tomada de Decisão Inteligente, Internet das Coisas (IoT) e
Interdisciplinaridade. Possui interesse em temáticas como: Letramento Informacional, Metodologias Ativas,
WebSemântica, Ontologias, Arquitetura da Informação, Biblioterapia, Gestão de Pessoas e Gestão da
Qualidade.
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ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS

Fique ligado!! Mantenha seus dados
cadastrais atualizados, para permanecer
informado sobre tudo que acontece em
nossas bibliotecas.
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