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Notícias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais #172

BIBLIOTECAS ABERTAS: diálogos com o SEBP-MG.
Caso a sua biblioteca já esteja realizando atendimento
presencial neste momento de pandemia, convidamos
para uma conversa com a equipe do Sistema Estadual
de Bibliotecas Públicas para orientações e troca de
experiências. O convite é SOMENTE para aquelas
bibliotecas que já retomaram as atividades presenciais.

Interessados devem enviar um email para sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br
solicitando acesso à sala de reunião, que será via Google Meet, no dia 26 de maio.

COVID-19

1. Programa Minas Consciente I - As macrorregiões
de Saúde Norte e Centro-Sul, que abrangem 137
municípios, evoluíram da onda verde para a onda
branca do programa. Com isso, essas duas
macrorregiões se juntam as do Centro, Noroeste e

Leste do Sul na onda branca. Das 14 macrorregiões da Saúde, nove (Nordeste,
Jequitinhonha, Leste, Vale do Aço, Sudeste, Sul, Oeste, Triângulo do Sul e
Triângulo do Norte) continuam sendo orientadas a seguir os protocolos previstos
na onda verde, onde somente as atividades consideradas essenciais podem
funcionar, como farmácias, padarias, supermercados e bancos. Leia a notícia
completa AQUI. O Programa Minas Consciente é constantemente atualizado, por
isso acompanhe seu desenvolvimento AQUI.

ATENÇÃO: Bibliotecas ainda integram a "onda roxa" e só devem ter suas atividades
retomadas após o término da pandemia de coronavírus.

2. Programa Minas Consciente II - O programa é uma proposta de coordenação e
controle do isolamento e distanciamento necessários. Fica a critério de cada
prefeito aderir e seguir os protocolos em seu município. Até o dia 20 de maio, 33
prefeituras já tinham oficializado a adesão ao programa, abrangendo um total de
1,48 milhão de habitantes. Veja abaixo a lista de municípios que já formalizaram
adesão ao Minas Consciente.

3. Resolução Conjunta SECULT/FAOP/FCS/IEPHA/EMC Nº6, de 18 de maio de
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2020 – Prorroga por mais 30 dias a suspensão das atividades dos seus
equipamentos culturais. Assim, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais
continua com atendimento presencial suspenso. Para acessar a publicação acesse,
AQUI.

4. Saúde reforça necessidade do uso de máscaras na luta contra covid-19 -
Em coletiva, Secretário Estadual de Saúde destacou a prevenção pessoal como
arma no enfrentamento à pandemia. Para saber mais, acesse AQUI.

5. A eficiência do material das máscaras segundo este estudo - Dos tipos
selecionados, a cirúrgica é a mais eficiente na filtragem. Algodão puro, o algodão
com poliéster e o linho têm o melhor desempenho entre os artesanais. Para saber
mais, acesse AQUI.

6. Especialistas defendem isolamento e retorno controlado - Embora os
números apontem para aprofundamento da crise econômica, combate à COVID-19
ainda exige cuidados. Para saber mais acesse, AQUI.

7. Glossário Colaborativo COVID-19 - O Glossário Colaborativo COVID-19 é
constituído pela terminologia utilizada pelos organismos oficiais de Saúde, pelos
profissionais do setor e cientistas, assim como pelos meios de comunicação social e
redes sociais. Neste contexto, é essencial permitir o acesso a informação
terminológica organizada sobre a doença, numa linguagem clara e de fácil
entendimento. A metodologia utilizada é orientada para a vulgarização das
definições, contribuindo, desta forma, para a literacia em Saúde. O glossário está
em construção permanente. Pretende-se acompanhar a evolução da pandemia do
ponto de vista terminológico e atualizar o recurso em tempo real. Acesse AQUI.

8. Coronavírus: Mais Diferenças lança
material com orientações em Leitura
Fácil - Com o apoio da Rede Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Rede-In), a Mais Diferenças lança dois
materiais com orientações sobre o
coronavírus. O conteúdo original é da
organização espanhola Plena Inclusión e
foi traduzido para o português com

autorização da ONG. O primeiro documento traz os aspectos centrais da doença
provocada pelo vírus, incluindo explicações sobre como o vírus é transmitido, como
se proteger e os principais sintomas. O material está em Leitura Fácil e é voltado a
pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já o
segundo material auxilia os profissionais de saúde no atendimento de pessoas com
deficiência intelectual, TEA ou paralisia cerebral com casos suspeitos ou
confirmados de coronavírus. O objetivo do documento é instruir os profissionais
sobre a importância de garantir a dignidade das pessoas com deficiência,
impedindo que sejam preteridas ou discriminadas no acesso aos serviços de saúde.
O conteúdo também traz dicas para uma comunicação clara e em linguagem cidadã
com pessoas com deficiência intelectual e TEA. Os materiais estão em formato PDF
acessível e podem ser baixados e compartilhados livremente. 

Acesse o documento com informações sobre o coronavírus em Leitura Fácil
clicando AQUI.
Acesse o documento com orientações para profissionais de saúde clicando
AQUI. 
Ambos materiais estão disponíveis também na seção Publicações da página
sobre a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, AQUI.

9. Webinar – Planejando a retomada: estratégias e medidas de preparação de
bibliotecas pós-pandemia. A transmissão, realizada pelo Sistema Estadual de
Bibliotecas de São Paulo, teve como objetivo compartilhar cenários, experiências e
práticas que estão sendo construídos pelas bibliotecas para retomada de serviços,
ações e programação cultural, bem como evidenciar os debates sobre protocolos e
estratégias adotados, tendo como base a heterogeneidade de públicos e propósitos
da biblioteca contemporânea. Para assistir a gravação, acesse AQUI.

10.Clubes de leitura on-line e lives reúnem amantes das letras na quarentena -
Com o isolamento social, brasilienses fazem encontros virtuais para debater sobre
obras literárias, autores e mercado para novos escritores. Para saber mais, acesse
AQUI.

11. Biblioteca do Senado traduz documento da IFLA  sobre a COVID-19. Esse
material, até então inédito em português, apresenta informações e orientações para
as bibliotecas do mundo reagirem à pandemia de coronavírus. A IFLA é órgão
internacional que congrega profissionais e instituições da área de bibliotecas.
Acessem a tradução AQUI. O documento original continua sendo atualizado
constantemente AQUI. 

12.Pesquisa da UFMG mostra eficácia do uso de máscaras e do
distanciamento social - Experimento em laboratório mostra claramente o poder da
máscara e da distância social para prevenir o contágio pelo coronavírus. Para
assistir, acesse AQUI.Subscribe
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Lançamento
do Grupo de
Trabalho
Bibliotecas
pela
Diversidade

e Enfoque de Gênero
(GT-BDEG)

No CBBD 2019 tivemos o “Conversando Sobre Diversidade de Gênero em
Bibliotecas”,  já delineando um GT que  estamos muito felizes em anunciar . O 
novo grupo de trabalho da FEBAB “GT – Bibliotecas pela Diversidade e Enfoque de
Gênero”  visa promover as seguintes  discussões:

Como a biblioteca pode auxiliar pessoas LGBTQIA+, em principal as que
estão em situação de vulnerabilidade social?
Como o bibliotecário pode atuar para conscientizar tanto a equipe, quanto a
comunidade em que está inserida em relação aos LGBTQIA+ e o impacto
negativo dos estereótipos de gênero?
Como o acervo pode ajudar na desmistificação dos estereótipos de gênero?

Quais as melhores ações a serem implementadas, visando cumprir as questões
anteriores?
O GT BGED criou  uma  lista de discussão para interagir com os profissionais
interessados na temática, para participar  é preciso cadastrar-se AQUI.

ACONTECE NA BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL

DIA DA LÍNGUA NACIONAL -  O Dia da
Língua Nacional surgiu em 21 de maio de
2006, data em que foi criado o Museu da
Língua Portuguesa, em São Paulo (SP).
A data é uma homenagem ao idioma
oficial do Brasil, o português, que foi
difundido no território brasileiro devido à
colonização portuguesa. Porém, o
português falado pelos brasileiros é
repleto de variações derivadas de outras
línguas, como o Tupi-Guarani, além de
influências de idiomas dos povos
africanos, como as línguas Iorubá, Jeje e

Nagô, que chegaram ao país durante o período da escravidão. E, pensando em
celebrar nossas diferentes formas de comunicação e ampliar nossa percepção
sobre diversidade linguística, foi postado uma série de vídeos com leituras de
trechos de obras clássicas da Literatura Mundial e com recursos de acessibilidade,
com descrição de imagens, narração, animação e interpretação em língua brasileira
de sinais (Libras) no Instagram @bibliotecaestadualmg. O material foi produzido e
editado pela “Mais Diferenças”, (@maisdiferencas). Acompanhe as atividades da
Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais no Instagram.

ACONTECE NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MINAS
Seguindo as orientações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, várias
bibliotecas têm realizado ótimas atividades em suas redes sociais:

1. Prefeitura informatiza o acervo da Biblioteca Pública Municipal Viriato Correa de
Araxá e leitores podem fazer consultas de livros através da internet. Aos poucos, a
equipe de trabalho da Biblioteca Pública está disponibilizando as informações
completas das obras. O acervo tem 53.609 livros e a expectativa é que até o final
do ano, todo o acervo e os serviços estejam informatizados.  Para usufruir dos
serviços on-line, como renovação e reserva de livros o usuário precisa criar o seu
login e senha no site, conforme as instruções na homepage. Para saber mais,
acesse AQUI.

2. As atividades da Biblioteca Pública
Municipal Juscelino Kubitscheck
juntamente com as atividades de outros
órgãos da Secretaria Municipal de Cultura
estão disponibilizadas no site da
Prefeitura de Uberlândia no projeto
Cultura em Casa. Para conhecer, acesse
AQUI.
 Subscribe
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3. A Biblioteca Pública Municipal de Igarapé está aproveitando o período de
distanciamento social para incrementar suas redes sociais e divulgar palestras,
livros, exposições virtuais e muito mais. Para conhecer acesse no Facebook  ou o
perfil no Instagram @biblio.igarape.

Compartilhem suas experiências inovadoras conosco. Enviem breve relato para
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br.

EVENTOS

Quarentena CON – completamente
online
O evento é uma alternativa para agitar o
cenário de quadrinhos nacional,
movimentando quadrinistas, leitores e
mídia. A programação conta com
workshops, lives de desenho, anúncios
de lançamentos de várias editoras,
principalmente da Guará, promotora do
evento. O evento poderá ser acessado no
canal do YouTube Quarentena Con, nos
dias 30 e 31 de maio, sábado e domingo.

O link para o canal do evento pode ser acessado AQUI. 

BIBLIONLINE 2020 – 18 E
19 de junho
O Maior Evento online de
Biblioteconomia do Brasil. 2
dias de palestras on-line com
importantes nomes da área

explorando os desafios e oportunidades do universo da Biblioteconomia e
Documentação. 18 e 19 de Junho de 2020. Evento 100% online. Inscrição a preços
módicos (primeiro lote até 30/05). Inscrições abertas, AQUI. 

“Bienal Mineira do Livro na sua Casa”,
com apoio da Secult
A Bienal Mineira do Livro anuncia seu
mais novo eixo: a “Bienal Mineira do Livro
na sua Casa”. Possibilitando a interação
por meio de atividades nas redes sociais
da Bienal, o novo eixo reforça a missão da
Bienal de estimular a leitura e de valorizar

os livros, os autores, as editoras, as livrarias e as distribuidoras. A primeira edição
piloto foi realizada, com sucesso, entre os dias 20 e 30 de abril. A Biblioteca Pública
Estadual de Minas Gerais, equipamento administrado pela Secult, é parceira na
realização da Bienal Mineira do Livro. Para saber mais, acesse AQUI.

EDITAIS

Minas Arte em Casa
Estarão abertas entre 26 de maio e 9 de
junho, as inscrições para programa Minas
Arte em Casa, da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG). O objetivo do
edital é movimentar a economia criativa e
ampliar as oportunidades de trabalho e
renda para artistas mineiros e as
condições para expressão artística
durante o período de isolamento social.
Serão selecionadas 40 propostas de

apresentações inéditas de artes cênicas e de música popular e erudita,
desenvolvidas em plataformas digitais, que serão veiculadas na grade de
programação da TV Assembleia e em outros canais de comunicação institucional da
ALMG. Podem participar da chamada pessoas físicas ou microempreendedores
individuais (MEI), maiores de 18 anos e residentes no Estado de Minas Gerais. Os
interessados podem se inscrever entre 26 de maio e 9 de junho de 2020, por meioSubscribe
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de formulário online que será disponibilizado no site da ALMG a partir do primeiro
dia de inscrições. As propostas selecionadas receberão remuneração de
R$1.490,22 pelo licenciamento dos respectivos direitos autorais, de imagem, nome
e voz. Para mais informações, acesse o edital completo no site da ALMG.

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education
Estão abertas as inscrições para o UNESCO Prize for
Girls’ and Women’s Education, Prêmio UNESCO para a
Educação de Mulheres e Meninas, iniciativa da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) financiada pelo Governo
da República Popular da China. O objetivo do prêmio é
promover projetos bem-sucedidos que melhoram e
promovem as perspectivas educacionais de meninas e
mulheres e, por sua vez, a qualidade de suas vidas. Os

projetos inscritos devem estar em funcionamento há pelo menos dois anos;  mostrar
evidências de que pode ser replicável, escalonável e / ou fornecer um potencial
significativo de aprendizado, e ter um foco claro no avanço da educação de
meninas e mulheres e na promoção da igualdade de gênero na e através da
educação e contribuir para uma ou mais das cinco áreas prioritárias do prêmio:

Participação: Apoiando as meninas na transição do ensino fundamental para o
ensino médio e na conclusão do ensino básico completo
Alfabetização: Apoio a meninas e jovens adolescentes para adquirir
habilidades de alfabetização
Ambiente: Apoiando a criação de um ambiente de ensino-aprendizado seguro
e sensível ao gênero
Professores: Engajar os professores para serem agentes de mudança com
ensino sensível ao gênero em suas atitudes e práticas
Habilidades: Apoiar meninas e mulheres a adquirir conhecimentos /
habilidades para a vida e o trabalho

Podem ser nomeados para concorrer ao prêmio indivíduos, instituições ou
organizações que promovem a educação de meninas e mulheres. As nomeações
podem ser feitas até o dia 26 de maio de 2020, pela plataforma oficial da
UNESCO.  

Serão selecionados dois projetos que receberão o prêmio de 50 mil dólares
americanos, cerca de R$250 mil. Para mais informações, acesse o edital completo
no site e saiba mais sobre as nomeações clicando AQUI.

CURSOS

MARINA COLASANTI, A
GRANDE DAMA DA
LITERATURA
O curso é dividido em 4 módulos e
apresenta a biografia da artista, o
seu percurso profissional, sua

poética, sua escrita. Vamos discutir a subjetividade e as nuances dos diferentes
gêneros literários abordados pela autora (contos maravilhosos, contos, crônicas,
poemas e artigos) como forma de ampliar e enriquecer a formação pessoal e
profissional dos professores, bibliotecários, pais, estudiosos da infância e leitores
apaixonados pela autora. O curso será ministrado pelo presidente do Instituto de
Leitura Quindim, Volnei Canônica, que é um estudioso na obra da autora. Mais
informações pelo SITE.
Investimento: R$50,00 por módulo
                     R$180,00 curso completo

Datas: 26 e 28 de maio | 2 e 4 de junho

Escritas de si
O Escritas de Si é um curso de escrita
criativa voltado para um mergulho nas
nossas histórias. Durante dois meses,
você vai receber 15 exercícios para
colocar as suas histórias no papel, dois
exercícios por semana. Cada exercício

vem acompanhado de uma técnica de escrita e uma leitura de inspiração que vão te
guiar durante o processo de criação. Ao final do percurso, você coloca as histórias
que escreveu em um documento no Word e envia por e-mail. Algumas luas depois,
recebe em casa, pelo correio, um caderno com as suas histórias impressas, com
comentários e sugestões escritos à mão. Inscreva-se AQUI.
Inscrições: até 24 de junho
Data: 29 de junho e termina de 29 de agosto
Valor: R$ 390,00

Curso de capacitação em liderança social: on-line e gratuito
Formação e conhecimento nunca são demais. Com esse compromisso, a Pontifíca
Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas, Unidade São Gabriel,Subscribe
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disponibiliza para os interessados um
curso de capacitação em lideração social
de forma on-line e gratuita. A equipe do
projeto de extensão gestão com pessoas
no terceiro setor, do curso de psicologia
da Unidade São Gabriel, adaptou a
capacitação em liderança social para o
formato on-line, como medida para conter
os riscos de contágio pelo novo

coronavírus. A capacitação é gratuita pelo perfil do projeto no Instagram
@liderancasocial_pucminas. As atividades já começaram, mas os interessados
ainda podem participar. Acesse o perfil @liderancasocial_pucminas no Instagram,
confira todas as informações e participe. A capacitação em liderança social tem o
objetivo de capacitar pessoas que tenham interesse em questões sociais da
comunidade, contribuindo para que este público alcance melhores resultados em
seu trabalho comunitário. Para ler a notícia completa, acesse AQUI.

Ead.br – Cursos Grátis
Em nosso dia a dia nós enfrentamos muitos desafios. Foi pensando nisso que a
EAD.br resolveu oferecer cursos de qualidade para quem busca uma melhor
qualificação profissional. São mais de 100 cursos gratuitos de curta duração. Tudo
isso com a facilidade e eficiência que o estudo online é capaz de proporcionar. Há
um curso sobre a pandemia atual que vai ajudá-lo a se prevenir melhor em tempos
de isolamento social. Para escolher um curso, acesse AQUI.

SUGESTÕES DE LEITURA E LANÇAMENTOS

Poderia – “Você teria sido criado de outra maneira,
talvez melhor, talvez pior. (...) Você poderia ler contos
e poemas, ou não ter livros nem conhecer as letras”.
Como seria sentir o que o outro sente? Como seria
viver o que outro vive? Numa sequência de versos
intensos e singelos, a obra nos transporta para
mundos distantes e para outros muito próximos, nos
faz pensar sobre nós mesmos e a nossa relação com
o outro. A cada virada de página, as palavras ganham
força, e as cores vivas das ilustrações irradiam
empatia e afeto. Dos pequenos aos mais velhos, com
extrema leveza, o livro sensibiliza e encanta. Saiba
mais AQUI.

Autora: Joana Raspall
Editora: Brinque-Book
Data: 2020

Fala baixinho - No parque, dois garotos se divertem
jogando futebol, até que um deles chuta a bola para
longe, fora do campo de visão. Ambos, então,
começam a discutir e se acusar, aos berros e sem
descobrir onde a bola caiu. Ali perto, uma menina que
lê um livro tranquila acompanha tudo e tenta ajudá-los,
mas sua voz, baixinha, acaba soterrada por acusações

e gritarias. É na ausência dos berros que o falar baixinho da menina se faz ouvir: a
bola está ali! Um livro delicado sobre as sutilezas da comunicação, sobre a voz e a
escuta. Saiba mais AQUI.
Autora: Janaina Tokitaka
Editora: Boitatá
Data: 2020

SEBP RECOMENDA

Edição Especial COVID-19
#InternetSeguraCoronavírus -
Infelizmente, em momentos de incerteza
e de busca por informações como os que
estamos vivendo com a pandemia do
Coronavírus, algumas pessoas se
aproveitam para aplicar golpes e espalhar
notícias falsas. Por isso é importante que
você adote na Internet a mesma postura
preventiva que vem adotando para se
proteger do Coronavírus. Para saber mais
sobre golpes, boatos, códigos maliciosos
e como proteger seus equipamentos e
contas, acesse AQUI.
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IMAGENS & LEITURAS

Fonte: Instagram @laurabeatrizarte

PARA ESTUDAR

CARDOSO, Antonio Luiz Mattos de Souza; SILVEIRA, Rogerio Zanon da; MIGUEL,
Marcelo Calderari. Percepção da qualidade de serviços na Biblioteca Municipal
Murilo Mendes de Juiz de Fora na perspectiva do usuário. BIBLOS, [S.l.], v. 32, n. 2,
p. 5-29, jun. 2019. ISSN 2236-7594. Disponível em:
<https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/6925>. Acesso em: 30 mar. 2020. 

Resumo
A percepção de qualidade da comunidade usuária pode ser considerada o início de
ciclo de satisfação, formação de imagem e desenvolvimento do serviço no âmbito
dos espaços não formais de educação. Na biblioteca pública, centro de informação
utilitária, tal fato se intensifica por se tratar de um serviço notadamente experiencial.
A partir disso, essa pesquisa objetiva avaliar a qualidade percebida pelos
interagentes na Biblioteca Municipal Murilo Mendes de Juiz de Fora, com o intuito
de auxiliar a melhoria dos serviços ofertados. Para tanto, foi realizada um
diagnóstico descritivo, quantitativo, do tipo Survey. A amostra foi composta por 410
participantes. O instrumento de coleta de dados foi o questionário baseado na
métrica Servqual. Os dados foram coletados entre março e maio de 2017 no hall de
saída da biblioteca. Os principais resultados indicam que a qualidade percebida é
boa, entretanto, a gestão deve se atentar os serviços para pessoas com deficiência.
Recomenda-se o método Servqual com adaptações para gestão do processo de
desenvolvimento de serviços e propõem que a abordagem seja aprofundada para
vindouras pesquisas na área da Ciência da Informação.

Palavras-chave
Dimensões da qualidade; Biblioteca pública; Servqual; Métodos de avaliação –
Servqual; Círculos de qualidade; Serviços de informação.

PARA ESCUTAR

Resumido - A cada episódio deste
podcast, Bruno Natal conecta as notícias
e artigos mais relevantes da semana no
universo da cultura digital, explicando
como a tecnologia impacta nossas vidas.
No episódio #60, de 12 de maio, o fio
condutor é o ruído, aquele som
desagradável, que normalmente é
associado com barulho e coisas que

incomodam. E é comum falar em ruídos de comunicação, as informações que
atrapalham o entendimento. E se tem uma coisa que tem rolado muito nessa
pandemia é ruído. No meio disso tudo, como saber o que ou quem ouvir? Outros
assuntos do episódio: Wuhan volta a vida normal, plataformas combatem a
desinformação, máscaras modernas, robôs e inteligência artificial de olho nos seus
movimentos, drive in e o futuro do entretenimento, trabalho em casa, dados e
vacina, Enem, Duarte x Duarte, documentários remotos. OuçaSubscribe
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aqui: https://resumido.cc/podcasts/ruidos/ 

ASSESSORIAS TÉCNICAS
O trabalho em uma biblioteca pública é
desafiador. Você sabia que o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas
Municipais conta com uma equipe
altamente capacitada à disposição dos
gestores das bibliotecas públicas? As
bibliotecárias podem ajudar nas questões
sobre seleção, aquisição e tratamento de
acervos; organização de acervos e
espaços físicos; aquisição de

equipamentos e mobiliário; criação de associação de amigos da biblioteca pública;
informatização de acervos e serviços; apoio para elaboração e acompanhamento de
projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à leitura. As demandas podem ser
encaminhadas por e-mail (sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br).

Grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias no
WhatsApp
Criamos o grupo Bibliotecas Públicas e Comunitárias no
WhatsApp para auxiliar as equipes de bibliotecas nas
questões cotidianas e fomentar a troca de experiências.
Se houver interesse em participar, envie uma

mensagem para (31) 99674-9779 [Cleide], com nome e município solicitando
acesso ao grupo e mandaremos as regras e o link para a participação.

Até a próxima!

Equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
Bárbara, Cleide, Cida, Ericka, Silvania
sistemadebibliotecas@secult.mg.gov.br
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