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A atual Biblioteca do Instituto de

Informática foi criada no segundo

semestre de 1972, por iniciativa do

diretor do CPD, profº Manoel Luis
Leão. O acervo inicial: algumas

caixas de livros e um armário de

manuais do computador IBM 1130.

O local: uma sala de professores,

no térreo do prédio novo da Escola

de Engenharia. O nome: Biblioteca

do CPD.

Em 1973/74 falta espaço para sua

organização e o acervo é anexado

ao da biblioteca da Escola de Engenharia.

Quando volta para a Divisão Acadêmica do CPD,

no térreo, ocupa a sala do computador, que havia

sido transferido para o atual prédio do CPD na rua

Ramiro Barcelos. O acervo: uma coleção inteira de

livros e manuais para atender as necessidades de

informação de alunos dos cursos de Pós-

Graduação – PG – em Ciência da Computação –

coordenado pelo profº Daltro Nunes – de

Formação de Tecnólogos em Processamento de

Dados, projeto 15 – coordenado pela profª Magda
Bercht –, de graduação que cursavam disciplinas

de processamento de

dados e dos técnicos

da Divisão de

Computação do CPD.

O nome: Biblioteca do

CPD/PGCC.

SEIS LUGARES, ALGUNS NOMES, UM COMPROMISSO

“
 
Tudo começou em

uma sala pequena...
Hoje a Biblioteca do Instituto
de Informática é referência
Nacional!!! Espero que nos
próximos anos a qualidade
de seus serviços seja mantida
e sempre renovada!
Obrigada a todos
profissionais: Bibliotecários,
Assistentes Administrativos
e Bolsistas, também aos
Diretores do II e do SBU e
ao corpo Docente, que com
seu trabalho, colaboraram
e colaboram, na construção
e manutenção da Biblioteca
do Instituto de Informática.”

Beatriz Haro,
Bibliotecária-chefe

Biblioteca iniciou suas
atividades no prédio da

Escola de Engenharia

“
 
A Biblioteca do Instituto

de Informática é um de
nossos maiores orgulhos,
com uma história inigualável
de dedicação e excelência
de sua equipe. Este passado
de sucesso nos dá a certeza
de que ela continuará sempre
à altura dos enormes desafios
que os novos tempos irão
trazer para a
disponibilização de
informações científicas
e tecnológicas para toda
a comunidade.”

Flávio Wagner,

Diretor do Instituto de Informática

São 600 m2 de espaço
disponíveis para o
acervo, salas de
leitura, pesquisa e
processamento técnico

“
 
Eu espero de uma

biblioteca do futuro
ferramentas inteligentes de
apoio à pesquisa científica.
Não se trata de ferramentas
para “coletar”  artigos, mas
ferramentas que entram nos
conteúdos dos artigos e
fazem análise e síntese,
fornecendo ao pesquisador
conclusões sobre uma
questão proposta.”

Daltro Nunes, Coordenador
do Pós-Graduação, quando

do início da Biblioteca

Esta edição especial
do InforMAIS
comemora
os 35 anos da
Biblioteca.
Confira no texto
principal um relato
breve do seu histórico.
E, nas laterais, veja
os depoimentos da
comunidade do
Instituto de Informática.
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Atual equipe
da Biblioteca,

da esquerda

para a direita:

Henrique,
Katia, Ida,
Francielly,

Evelin e
Beatriz

Diretrizes

Visando acomodar

seu crescente

acervo e serviços,

numa época pré-

digitalização de

documentos, em
1978 a Biblioteca

transfere-se

novamente. Agora

para o térreo do

Instituto de Eletrotécnica.

Em 1989 passa a denominar-se Biblioteca do Instituto

de Informática. Em 1991 o acervo é transferido para o

Campus do Vale e instalado, provisoriamente, em 3

salas do prédio da administração do Instituto. A
mudança para sua área atual ocorre em 1996.

Ao longo dos anos, as equipes responsáveis pela

Biblioteca, preservaram suas diretrizes iniciais de trabalho:
 manter o acervo organizado e buscar a sua

atualização,
 treinar os usuários no uso dos recursos de informação

disponíveis,
 identificar necessidades de

informação de docentes e alunos

através de contato permanente com
os mesmos.

Esse padrão de desempenho,

somado ao apoio recebido de

diretores e coordenadores da PG,

permitiu à Biblioteca chegar aos 35
anos como uma referência no país,

na prestação de serviços de

informação para a comunidade de

Informática.

Zita Prates de Oliveira,

bibliotecária

Beatriz Haro – chefia; Evelin S. Cotta, Ida Rossi, Zita C. P. de Oliveira – bibliotecárias;  Henrique da S. Costa – assistente em administração; Francielly Nunes, Katia Rodrigues – bolsistas

Sábados que a biblioteca abrirá das 9h 30min às 14h 30min: 15 e 29 de setembro

O SORRISO DA BIBLIOTECÁRIA

Chega um momento
Em que todo conhecimento
Todos os livros sobre a mesa
Valem menos
Que um instante de gentileza
No fim do semestre quando
Passo o dia sentado estudando
E levo uma vida parada, sedentária
O que me reanima é
O sorriso da bibliotecária
Quantas vezes fui pegar
Um livro que não preciso
Só para rever seu sorriso?

André Inácio Reis,

professor

“
Quero cumprimentá-los,

pelos 35 anos da nossa
Biblioteca, dizendo que sua
excelência como acervo na
área de Informática, hoje
reconhecida, é tão importante
como a competência e a
motivação de sua equipe em
manter seus usuários bem
atendidos.”

Otacilio José C. de Souza,

professor

“
 
A Biblioteca

 
é muito

legal. É um ambiente super
confortável e com diversos
livros sobre vários assuntos.
Sem contar que o pessoal
que trabalha ali é sempre
muito receptivo e disposto
a ajudar.”

Fernanda Martins,
estudante

“
 
O que tenho a

dizer da Biblioteca
é que o atendimento é 10.
O pessoal é super
prestativo.”

Adriana Leandro Nowicki,

SBC

“
 
Um espaço agradável,

acervo atualizado e
funcionários bem formados
e atenciosos. A Biblioteca
do Instituto de Informática
atinge sua maturidade
com o que pode haver
de melhor.  Parabéns! “

Mara Abel,
professora

A Biblioteca possui mais de 20 mil
itens entre livros, periódicos,

folhetos, CDs e DVDs

O acervo é aberto
a toda comunidade
para consulta local

“
 
Com a mudança de

comportamento em relação
à consulta de livros e demais
documentos, motivada pela
disponibilização de grande
quantidade de
material através da internet,
espero que a Biblioteca
saiba se adaptar a este novo
cenário e continue a ser um
local de referência para a
nossa comunidade como
é atualmente.”

Luciana Nedel,
Coordenadora

do Pós-Graduação

A Biblioteca atende
diariamente cerca
de 300 usuários,
sendo a maioria
da graduação


