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Produção de
conteúdo em
ambiente digital: o
uso do Canal no
Youtube

Elaborar conteúdos digitais é uma das
experiências no uso de práticas mediadas
pela tecnologia na Biblioteca do Centro
Acadêmico de Vitória. Aqui formamos uma
equipe composta por quatro bibliotecárias
que participam do desenvolvimento de
algumas disciplinas de Metodologia
Científica, nos diversos cursos de graduação
e pós-graduação oferecidos pelo Centro
Acadêmico. Nestas disciplinas, durante as
aulas, ofertamos treinamentos aos alunos
sobre Normas da ABNT para elaboração de
trabalhos científicos, referências
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portais científicos. Essa experiência,
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desenvolvida pela equipe da biblioteca
desde 2010, exigiu a utilização da tecnologia
como aliada na sala de aula. Para tanto, a
Biblioteca desenvolveu um projeto para a

criação de conteúdos na Web, baseados
nas necessidades dos estudantes
percebidas durante os treinamentos. Para
alcançar os objetivos do projeto foi
utilizada a plataforma de vídeos Youtube e
a criação do Canal da Biblioteca como
ferramenta de interação com os
estudantes. Como resultados o canal
passou a facilitar a compreensão e o
esclarecimento de dúvidas quanto aos
respectivos conteúdos ministrados nas
disciplinas. Disponibilizado ao público
desde 2013, atualmente o canal possui
trinta vídeos institucionais, compreende
um universo de 649 inscritos e já alcançou
um total de 277.915 visualizações. Os
vídeos e tutoriais produzidos pela
Biblioteca Setorial do CAV podem ser
acessados no endereço:
https://www.youtube.com/BIBCAV

Regimento do Sistema de Bibliotecas
da UFPE passa por atualização
NOVO REGIMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS

A equipe de bibliotecários dos Campi Recife, Caruaru
e Vitória de Santo Antão estão empenhadas na
formulação do novo Regimento para a Biblioteca
Central e Sistema de Bibliotecas (SIB/UFPE). O
objetivo é promover mudanças no atual Regimento
que é de 1991. A realidade atual aponta a
necessidade de urgentes mudanças em pontos
como infraestrutura, serviços, gestão de pessoas,
acessibilidade, dentre outros temas.

Talento's CAV
Faça parte do nosso banco
de talentos divulgando suas
habilidades. Clique aqui e
preencha o formulário.

Arraial do CAV 2019
Pode preparar a alegria que
em 2019 teremos o nosso
arraial, com tudo de bom.
Anota ai na agenda dia 27
de junho a partir das 17
horas na quadra do Centro
para dançar bem muito
forró e comer as delicias do
São João.
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