
JUSTIFICATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO SIBIIUFAL EM
EVENTO EXTERNO DE CAPACITAÇÃO

Nome, matrícula SIAPE e setor de lotação do(s) servidor(es) a serem

capacitados:

1. Itamara Pontes dos Santos Barros, matrícula SIAPE n? 134828, lotada na

Biblioteca Central - Campus A. C. Simões;

2. José Batista de Almeida, matrícula SIAPE nO 1466605, lotado na Biblioteca

Central - Campus A. C. Simões

3. Valter dos Santos Andrade, matrícula SIAPE n? 2353808, lotado na Biblioteca

Central- Campus A. C. Simões.

4. Erisson Rodrigues de Santana - matrícula SIAPE nO 2022006, lotado na

Biblioteca do CECA- Campus Delza Gitaí.

5. Nestor Antônio Alves Júnior - matrícula SIAPE nO1621341, lotado na Biblioteca

do Campus Arapiraca.

6. Rafaela Lima de Araujo - matrícula SIAPE 2172351, lotada na biblioteca de

Campus Santana do Ipanema.

7. Kassandra Kallyna Nemer de Souza - matrícula SIAPE 1940743, lotada na

biblioteca do Campus Palmeira dos índios.

Os servidores participarão do Curso Inventário Informatizado a Distância, a ser

realizado pela Associação Paranaense de Cultura, no período de 06 a 10 de maio

do corrente ano. O inventário do acervo serve para encontrar inconsistências nos

dados, proteger o patrimônio institucional, subsidiar o desenvolvimento de coleções,

identificar materiais danificados e que precisam de reparos, reorganizar estantes e

consequentemente tornar eficaz a comunicação entre usuário, sistema e acervo.

Todos os servidores participantes são lotados em setores que lidam

diretamente como o usuário, acervo e desenvolvimento de coleções. O conteúdo do

curso trará embasamento para a realização do inventário das coleções do Sistema de

Bibliotecas, uma vez que os mesmos poderão multiplicar o conhecimento adquirido no

curso.

Os servidores foram escolhidos para participar do curso, por exercerem

atividades que necessitam de aperfeiçoamento, de sorte que participarão do evento

para fins de capacitação e atualização acerca do conhecimento sobre inventário de

acervo bibliográfico e interpretação dos dados colhidos no sistema Pergamum.

O software utilizado pelo Sistema de Bibliotecas da UFAL, é o sistema

Pergamum. Daí a importância de participar de um curso que dará condições aos

participantes de interpretar os dados colhidos na plataforma Pérgamum, para alcançar

um resultado o mais preciso e dar maior consistência nas informações e ser mais



eficiente na proteção do patrimônio público e dar suporte informacional ao setor de

Desenvolvimento de Coleções.

A Associação Paranaense de Cultura, instituição mantenedora da Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), é renomada e reconhecida por sua

competência em promover eventos de excelente qualidade, sempre com resultados

muito positivos, o que a torna habilitada e capacitada para a realização desse e de

outros eventos, tais como, capacitações, atualizações, treinamentos em todos os

assuntos relacionados ao Pergamum.

Ganhos esperados nas atividades desenvolvidas pelo setor;

Neste curso, os profissionais bibliotecários terão a oportunidade de capacitação

profissional em inventário informatizado, utilizando dados fornecidos pelo Sistema

Pergamum, que é utilizado pelo Sistema de Bibliotecas da UFAL - SiBilUFAL

Nome, e-mail e telefone da pessoa que poderá dirimir eventuais dúvidas:

Jucemar Pacheco de Macedo (nome do servidor que poderá dirimir eventuais

dúvidas), jucemar.macedo@sibi.ufal.br (e-mail do servidor), 3214-1476 (telefone com

ramal da UFAL).
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Cristiane Cyrino Estevão
Diretora do SIBIIUFAL
CPF: 539.792.904-25

Crístiene Cyôno Estevão
DIRETORA DO SIBI/UFAL

SIAPE: 1121015


