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Resumo 
O projeto “Seriado informativo BIBLIOS”, desenvolvido pela equipe de divulgação do Sistema de 
Bibliotecas (Sisbi) UFU, objetiva informar – de maneira alternativa, inusitada e irreverente – os 
usuários diretos do Sisbi/UFU e demais interessados das possibilidades e formas de atuação das 
bibliotecas UFU para estudo, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos. O seriado cria um 
ambiente acessível a qualquer momento e de forma independente, tendo em vista seu caráter 
episódico e on-line; amplia o público-alvo, pois pode ser acompanhado por toda a comunidade de 
seguidores nas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook) do Sisbi/UFU. É propósito do grupo 
desenvolver uma temporada para cada tipo de treinamento ministrado nas bibliotecas UFU. A 
primeira temporada  contempla a visita orientada e é composta de episódios referentes às 
normas, aos serviços e aos produtos do Sisbi/UFU.  

 
Palavras-chave 
Biblioteca universitária. Seriado informativo. Serviços e produtos. Divulgação.  
 
Justificativa 
Considerando que os treinamentos oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas UFU à comunidade 
acadêmica foram interrompidos no 1º semestre de 2020 devido à suspensão das atividades 
presenciais na universidade por ocasião da pandemia do covid-19, o Grupo Divulgação das 
bibliotecas UFU idealizou um projeto para promover, na página eletrônica das bibliotecas e nas 
redes sociais, as regras de uso, serviços, recursos e produtos das unidades que compõem o 
Sisbi/UFU no formato de seriado. O projeto tem por inspiração a literatura de folhetim do século 19 
e as séries televisivas contemporâneas e foi criado com o intuito de alcançar o público através da 
internet, promovendo interação e conhecimento, mesmo a distância, e permite ofertar os serviços 
das Bibliotecas UFU de maneira ampla e dinâmica a seus usuários e demais seguidores.  
 
Principais contribuições da proposta 
A divulgação dos treinamentos oferecidos pelas unidades do Sistema de Bibliotecas UFU de 
maneira irreverente durante a fase de isolamento social devido à pandemia do covid-19 pode ter 
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bom acolhimento por parte dos estudantes que possivelmente estejam adiantando as matérias de 
seus cursos nas residências ou elaborando projetos para serem  desenvolvidos no retorno das 
aulas. A atividade que objetiva levar aos usuários o conhecimento das possibilidades oferecidas 
pelas Bibliotecas poderá tornar o período de isolamento social mais produtivo e impulsionador.  
 
Objetivos  

a) Informar, de maneira alternativa, inusitada e irreverente,  os usuários diretos do Sisbi/UFU 
e demais interessados sobre as possibilidades e formas de atuação das bibliotecas UFU 
para estudo, pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos;  

b) possibilitar que os serviços das bibliotecas UFU continuem sendo ofertados de maneira 
ampla e dinâmica para seus usuários e demais seguidores; e 

c) criar um ambiente acessível a qualquer momento e de forma independente, tendo em vista 
o caráter episódico e on-line do seriado.  
 
 

Objetivo principal: 
Alcançar o público através dos recursos tecnológicos possibilitados pela conexão às redes sociais, 
promovendo a interação e o conhecimento mesmo à distância. 
 
Objetivos secundários: 

a) ampliar o público-alvo das bibliotecas, considerando-se que o seriado pode ser 
acompanhado por toda a comunidade de seguidores nas redes sociais (Instagram, Twitter, 
Facebook) do Sisbi/UFU; e 

b) favorecer o acesso ao conhecimento de forma alternativa com o intuito de informar até 
quando não é possível o acesso presencial às bibliotecas.  
 
 

Operacionalização/ metodologia  
Inicialmente, foi criada uma pasta compartilhada em diretório on-line para reunir toda a produção 
do grupo e facilitar a comunicação entre os participantes.  
Foi confeccionado um banner digital padrão para a divulgação dos episódios da primeira 
temporada do seriado, denominado “BIBLIOS”, abreviação da palavra “bibliotecas”, sugerindo que 
as informações seriam referentes a todas as unidades do sistema. O banner apresenta a imagem 
de uma prateleira de livros em perspectiva e uma ficha catalográfica da série, atualizada a cada 
publicação, para exibir o número e o título do episódio vigente. Do meio da imagem para baixo, 
consta o logotipo das Bibliotecas UFU e, logo abaixo, o nome BIBLIOS, em fonte que simula os 
tipos de uma antiga máquina de escrever. Abaixo, simulação de botões para adicionar a série a 
uma lista, para lê-la e para saber mais informações. 
Os temas dos episódios foram aventados pelos participantes, dispostos em planilha eletrônica 
compartilhada e ordenados segundo critério de codependência das informações. Posteriormente, 
os temas foram divididos entre os participantes para redação dos textos.  
Acordou-se, por fim, a frequência de divulgação (às segundas, quartas e sextas-feiras, exceto em 
caso de feriados) e as datas de cada inserção. 
A divulgação do projeto foi através das redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e website 
oficial do SISBI/UFU (http://www.bibliotecas.ufu.br). Cada publicação compreendeu a inserção do 
banner atualizado e o respectivo texto de divulgação nas datas programadas. 
 
 
Equipe organizadora 
O projeto conta com as ações da equipe responsável apresentada no início deste documento e 
descrita abaixo.  
Coordenação: Victor Mariotto Palma e Patrícia de Oliveira Portela. 
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Equipe executora: Betânia Nunes de Sousa (SEBPA), Daniela Fátima Mendonça Melo (SEBID), 
Maria Clara Nunes Sanefuji (BSGLO), Patrícia de Oliveira Portela (SECIS), Victor Mariotto Palma 
(SEREF) e Yara Ribeiro de Moura Silva (SEREF). 
Arte do banner: Victor Mariotto Palma. 
Textos: Betânia Nunes de Sousa, Daniela Fátima Mendonça Melo, Maria Clara Nunes Sanefuji, 
Patrícia de Oliveira Portela, Victor Mariotto Palma e Yara Ribeiro de Moura Silva. 
Montagem: Victor Mariotto Palma. 
Divulgação: Betânia Nunes de Sousa, Maria Clara Nunes Sanefuji e Patrícia de Oliveira Portela. 
 
Cronograma e categorização dos temas 
A execução das atividades deu-se conforme quadro abaixo. 
 

Atividade Título Data Responsável 

Apresentação Sisbi/UFU Que biblioteca é essa? 14/04/2020 Victor 

Cadastro Contatos imediatos com a 
academia 

15/04/2020 Patrícia 

Consulta ao EDS Procurou? Achou! 17/04/2020 Maria Clara 

Empréstimos Sim, você pode levar para 
casa! 

20/04/2020 Betânia 

Máquinas de autosserviço Independência ou morte! 22/04/2020 Maria Clara 

Renovação, reserva, solicitações Smartphone, internet, ... ação! 24/04/2020 Daniela 

Multa Nem tudo são flores... 27/04/2020 Betânia 

Biblioteca de tecnologias 
assistivas 

O que os olhos não veem a 
tecnologia mostra 

29/04/2020 Victor 

Serviços de Referência A luz no fim do túnel 04/05/2020 Yara 

Espaços de estudo Um lugar para estudar 06/05/2020 Patricia 

Escaninhos Guardado a sete chaves 08/05/2020 Maria Clara 

Ilha de pesquisa Ilha do dr. Google 11/05/2020 Victor 

Sala de audiovisual Parar, sentar e assistir! 13/05/2020 Daniela 

Coleções especiais Os bons companheiros 15/050/2020 Patricia 

Proibições Terra sem lei? 18/05/2020 Betânia 

Repositório Tesouros da mente 20/05/2020 Daniela 

ORCID ID  Escalando o sucesso 22/05/2020 Daniela 

Guia do usuário Um guia para a todos 
governar 

25/05/2020 Victor 

 
Orçamento 
Pelo fato de ser executado somente de forma on-line, utilizando-se a rede da UFU, o projeto não 
teve gastos. 
 
Avaliação 
Ao final da primeira etapa, a coordenação agendará uma reunião com a equipe executora para 
avaliar o andamento e aperfeiçoar para as temporadas. 
 
Forma de difusão dos resultados do projeto 
Divulgação nas redes sociais do Sisbi/UFU. 
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