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Um novo espaço

Pensado com a intenção de preencher, pelo menos em parte, a distância entre a biblioteca e a
comunidade que o trabalho remoto criou, criamos o boletim da Biblioteca Francisca Keller: BFK
em casa. Ao longo dos 33 números publicados neste ano, trouxemos textos atuais escritos pelo
corpo acadêmico do PPGAS, notícias relevantes para a área de Antropologia e sobre a comunidade UFRJ, informações sobre o trabalho remoto desenvolvido pela biblioteca, atualizações
sobre novos números de revistas, sugestões de leitura e diversos conteúdos.
Neste último número do ano de 2020, reunimos alguns conteúdos de edições anteriores que
valem a pena ser revisitados. Também convidamos nossos leitores e leitoras a explorar a
coleção dos boletins anteriores, disponíveis em nosso site.
Esperamos que, ao longo deste ano, o nosso Boletim tenha trazido informações e conteúdos
relevantes para você. Em 2021, o envio do Boletim se tornará mensal, em novo formato, mas
mantendo a qualidade e constância que conseguimos apresentar durante este ano.
Essa alteração na periodicidade também reflete o nosso objetivo para o próximo ano de
concentrarmos parte de nosso tempo de trabalho para o tratamento técnico de doações, o qual
foi substancialmente prejudicado com a quarentena. No momento, contamos com mais de 20
mil livros doados, e novas doações não pararam de acontecer. Nesta edição do Boletim,
apresentamos alguns dos nossos mais recentes doadores que, generosamente, ofereceram
números substanciais de títulos de suas preciosas coleções particulares.
No próximo ano, também desejamos aumentar o contato direto com nossa comunidade. Para
isso, prepararemos conteúdos enviados semanalmente através de malas diretas de e-mail para
os professores e alunos do programa, almejando, dessa forma, construir uma comunicação
assertiva e direta com nossos usuários locais. Então, mesmo com a maior periodicidade do
Boletim, continuaremos com a comunicação assídua com a comunidade que atendemos.
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Durante as obras do prédio da Biblioteca no Horto, a BFK estará provisoriamente instalada em sala cedida no
Novo Prédio da Administração, que
foi erguido no novo campus do Museu Nacional, ao lado da Quinta.
Lá, uma sala acomodará as estações
de trabalho da equipe da BFK. Inicialmente, o acervo da biblioteca não
estará disponível para consulta neste
espaço, permanecendo em instalações à parte. A princípio, o espaço se
destinará a acomodar a equipe, de
forma a prosseguir com os trabalhos
de processamento técnico do acervo
e de atendimento de referência. Assim, quando o trabalho remoto não
for mais necessário, a equipe voltará
a atender pessoalmente à comunidade do Programa, bem como a comunidade interna da UFRJ.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

ALGUNS DE NOSSOS DOADORES DURANTE 2020

Clara Mafra
Antropóloga e professora da UERJ e
pesquisadora da área de Antropologia da
Religião.

Foto: Livia Reis fazendo a seleção do acervo da Clara Mafra

Dale Tomich
Professor do Departamento de Sociologia da
Universidade de Binghamton

Fonte: Binghamton

Priscila Faulhaber Barbosa
Professora da UNIRIO e pesquisadora do
MAST

Fonte: You tube

Alba Zaluar
Antropologia do Instituto de Medicina Social e
foi professora de antropologia no Instituto de
Estudos Sociais e Políticos (IESP)

Fonte: Google imagens

Marcio D'Olne Campos
Professor da UNIRIO, pesquisadora do MAST e
da UENF-CCH.
Fonte:
Google imagens
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ORCID

GUIA DE FONTES DE INFORMAÇÃO

O ORCID (Open Reasercher an Contributor ID) é
um identificador digital de autores que busca
resolver o problema de ambiguação de nomes
e de interoperabilidade de sistemas, personalizando o autor ao conectar todos os seus
trabalhos e, assim também, potencializar suas
possibilidades de citação.
Com o objetivo de auxiliar a busca de
informação para o desenvolvimento das
pesquisas de nossa comunidade acadêmica elaboramos o Guia de Fontes de
Informação em Ciências Sociais e Antropológicas.

Clicando na imagem ao lado, você pode ver um
vídeo curto e bem resumido sobre o que é e
quais as funções de uso do ORCID.

ORCID E CURRÍCULO LATTES
Compartilhamos um breve e simples tutorial
elaborado pela Biblioteca de Letras da UFRJ,
demonstrando como vincular seu ORCID ao
Currículo Lattes. Assim, seu Lattes exibirá o seu
registro no ORCID e um link para acessar sua
página na plataforma, como na imagem ao lado. Confira aqui.

Perfil de pesquisador no Google Acadêmico
O Google Acadêmico oferece a ferramenta Meu
Perfil onde o pesquisador pode criar um perfil
que reunirá todos os seus trabalhos disponíveis
nessa plataforma e ainda poderá incluir outros
manualmente. Ao agrupar a produção através
desse perfil, também é possível visualizar dados
e índices de citações de toda a sua produção
científica. No Google Acadêmico é possível
escolher pesquisar por artigos ou por perfis de
pesquisadores.
.

Desde agosto de 2020, disponibilizamos uma breve descrição de bases
de dados, seu conteúdo, recuperabilidade, cobertura, dentre outros quesitos.
Segue quais foram as bases apresentadas até agora:
Africa Development Indicators
Agrobase
AnthroSource
Britannica Academic
Etnolinguística
Gallica
Jstor
Latin America Periodicals Tables of
Contents: LAPTOC
Liberty Magazine Historical Archive,
1924-1950
Open
Acess
and
Scholarly
Information System: OASIS.BR
Scielo
Scielo Livros
Wiley Online Library
Todas as bases estão disponíveis em
nosso site, clique aqui para ver.

ACESSO REMOTO

Em 2021, continuaremos enviando
quinzenalmente a curadoria de bases
de dados.

o acesso remoto ao Portal Capes
mudou e agora acontece através do
CAFe. Para efetuar seu cadastro no
CAFe, clique aqui. Entre em contato
com a biblioteca em caso de qualquer dúvida. Clique na imagem
para acessar.
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PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

ACESSO ÀS NORMAS DA ABNT
A comunidade UFRJ tem acesso completo às
normas da ABNT.
Para pesquisar as normas através do acesso
remoto via Proxy é necessário apenas ser
cadastrado na intranet da UFRJ.
Confira o breve tutorial elaborado pelo SiBI/UFRJ
para saber como acessar e fazer pesquisa das
normas. Clique na imagem abaixo.

Aceno (v.7 n.13, 2020). Acesse aqui.
Afro-Ásia (v.61, 2020). Acesse aqui.
American Anthropologist (v.122, n.4,
2020). Acesse aqui.
HAU: Journal of Ethnographic Theory
(v.10, n.2, 2020). Acesse aqui.
The Journal of Latin American and
Caribbean Anthropology (v.25, n.2,
2020). Acesse aqui.

CHAMADAS DE TRABALHOS

Segue uma lista de algumas normas que
você precisa conhecer para normalizar um
trabalho ou publicação acadêmica.

Antropolítica. Dossiê "Um mundo em
recomposição: uma análise antropológica das novas formas de regulação e certificação dos objetos e pessoas na contemporaneidade". Envio até 20 jan. 2021.
Saiba mais.

Lembrando que elas podem ser visualizadas
através do acesso Proxy, na intranet. Clique
aqui.
6021 - publicação periódico e/ou técnica
6022 - artigo em publicação periódica
6023 - referências
6024 - numeração progressiva
6027 - sumário
6028 - resumo
10 719 - relatório técnico e/ou científico
10 520 - citações em documentos
14 724 - trabalhos acadêmicos
15 287 - projeto de pesquisa
15 437 - pôsteres técnicos e científicos

Equatorial. Dossiê "Educar a quem,
educar a quê? : olhares antropológicos
sobre a escola, o Estado e a nação". Envio
até 30 dez. 2020. Saiba mais.
NA MÍDIA
América Latina pode ter maior desigualdade em décadas, agravada pela Covid19. Leia aqui.

O SiBI tem um manual de normalização de teses e dissertações com as principais regras de
normalização.

Argentina fica a um passo de legalizar o
aborto após aprovação pela Câmara dos
Deputados. Leia aqui.

Clique aqui para abrir o manual.
Qualquer dúvida ou pergunta sobre normalização, entre em contato através do formulário de
atendimento clicando aqui ou envie um e-mail para a biblioteca com a sua dúvida.
Em 2021, voltaremos a publicar o boletim a partir de 11 de janeiro e, desde já, convidamos
nossa comunidade a nos ajudar a elaborar o conteúdo nesse novo ano

ADI tenta impedir ingresso de missões
religiosas em áreas de indígenas isolados. Leia aqui.
Escolha de reitores de universidades
federais deve seguir lista tríplice, decide
Fachin. Leia aqui.
COMUNIDADE UFRJ
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Você sabia que a BFK tem um canal no
You Tube?

UFRJ está entre as 10 melhores universidades da América Latina. Leia aqui.

Clique aqui para se inscrever em nosso
canal e ficar sabendo das nossas
próximas atualiazações.

Parceria entre UFRJ e coletivos culturais
do Rio de Janeiro. Leia aqui.
Sabores e saberes da cozinha afroancestral. Leia aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br

DEVOLUÇÕES DE LIVROS

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO
Inauguramos o uso de um formulário de atendimento virtual através do Google docs.
Qualquer solicitação pode ser feita através desse formulário de modo mais ágil e sem
burocracias.

MANUAIS DE SERVIÇO
Durante o trabalho remoto podemos priorizar a elaboração de manuais de serviço de
cada tarefa executada na biblioteca, realização que não podia ser priorizada devido à
necessidade de dar-se atenção aos serviços cotidianos da biblioteca.

Nosso sistema dispara automaticamente e-mails de cobrança para os
usuários com livros emprestados,
conforme a data de vencimento se
aproxima. Caso você tenha recebido
algum e-mail de cobrança da biblioteca, pedimos, por gentileza, desconsiderar, pois todos os empréstimos foram
renovados para março de 2021.
Prosseguiremos com as renovações
automáticas
enquanto
durar
a
quarentena.

Manuais de serviço são documentos administrativos que registram as normas e
instruções das atividades de uma organização ou unidade de informação.
Esse mapeamento dos processos tem como objetivo organizar e estruturar as tarefas e
possibilitar uma administração mais eficaz do fluxo de trabalho.
Os manuais de serviço foram divididos por diretrizes com o mapeamento de cada
atividade.
Processamento Técnico
DPT01 Diretrizes de processamento técnico- Tombamento
02 Diretrizes de processamento técnico - Tratamento físico do livro
03 Diretrizes de processamento técnico - Catalogação de monografias
04 Diretrizes de processamento técnico - Criação de número de chamada
05 Diretrizes de processamento técnico - Inclusão de itens
06 Diretrizes de processamento técnico - Classificação e indexação
07 Diretrizes de processamento técnico - Catalogação de periódicos
08 Diretrizes de processamento técnico - T&D
Serviço de Referência
DSR01 Diretrizes do Serviço de referência - Empréstimos
02 Diretrizes do Serviço de referência - Redes sociais
03 Diretrizes do Serviço de referência
04 Diretrizes do Serviço de referência - Uso do espaço de leitura
05 Diretrizes do Serviço de referência - Avaliação de bases de dados
Gestão Administrativa
DGA01 Diretrizes de Gestão administrativa - BAGER

Em 2021, a próxima edição do boletim
será enviada em fevereiro e, desde já,
convidamos nossa comunidade a nos
ajudar a elaborar o conteúdo nesse
novo ano
Sugestão de conteúdo
Para divulgar textos, sugerir conteúdos,
divulgar publicações ou eventos, envienos um e-mail para
bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto
BFK em casa - Sugestão
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