Encontro MultiAcervo 2019
Introdução
Atualmente as redes sociais dominam o cenário mundial, influenciando de maneira geral
nosso comportamento. Isto afeta inclusive os aplicativos, que passam a investir em
interfaces cada vez mais instintivas e também em integrações com os softwares mais
populares.
Porém devemos estar atentos para importantes diferenças entre redes sociais e aplicativos
de sistemas de informação. Os aplicativos são usados para atividades profissionais,
repetitivas e com uma equipe colaborando entre si. Os cuidados, a estruturação dos dados,
a rastreabilidade das ações e a agilidade são componentes que exigem atenção
especializada.
Mesmo com os cuidados acima, os aplicativos são altamente influenciados pelas redes
sociais. Neste encontro apresentamos não só alguns recursos tecnológicos mais modernos
como também muitas novas funcionalidades que podem ajudar bastante as bibliotecas em
sua missão.
Alguns desafios são constantes em qualquer área de atuação:
 Acréscimo de funções nos sistemas de informação;
 Aumento de conhecimento na utilização dos sistemas de informação;
 Necessidade de troca de ideias com outros profissionais do ramo;
Para contribuir na superação destes desafios estamos promovendo este novo encontro e
contamos com a sua valiosa presença.
Data e horário
 15 de fevereiro de 2019 (sexta-feira).
 Das 08:00 às 18:00 h.
Local
 Fundação Softville
Rua Otto Boehm, 48 – Bairro América – Joinville, SC
Vagas
20 (Vinte). A confirmação se dará por ordem de inscrição.
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Ambiente
 Ambiente climatizado, equipado com 19 microcomputadores
 Uso de projetor pelo instrutor
Motivação
Um evento como este nos proporciona uma oportunidade de praticar novas ferramentas de
trabalho que geralmente trazem boas melhorias para nossas instituições e criam mudanças
positivas no ambiente. Muitas vezes, em nosso ritmo diário de trabalho não conseguimos
tempo para praticar funções mais complexas do sistema apesar de utilizá-lo regularmente.
No Encontro MultiAcervo 2019 trataremos destas funções, inovações das versões mais
recentes, e palestras discutindo temas relevantes à gestão da informação, direta ou
indiretamente. Cada um dos participantes é fundamental para o evento como um todo.
Teremos neste ano a palestra “Gestão de dados científicos e fontes de pesquisa”, com
Janete Bach Estevão, bibliotecária experiente, professora, mestre e também doutoranda em
“Estudos Sociais da Tecnologia”.

Objetivos





Revisar destaques da atualização anterior;
Identificar e praticar implementações da nova versão;
Promover troca de ideias e conhecimentos entre os participantes;
Apresentar palestra técnica da área de biblioteconomia.
Metodologia
 Exposição das funções, demonstração com projetor e respectiva prática num
equipamento à sua mesa;
 Espaço constantemente aberto para perguntas;
 Troca de experiências diretamente entre os participantes.
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Valor da inscrição
 R$ 310,00 por inscrição.
 Para múltiplas inscrições de uma mesma instituição, o valor de cada inscrição reduzse para R$ 280,00.
Forma de inscrição
 Preencher formulário de inscrição que está no site www.pensa-b.com.br;
 Efetuar depósito bancário na seguinte conta: CEF - Agência 1897 Conta corrente
253-0, operação 003;
 Enviar comprovante do pagamento da taxa de inscrição para e-mail:
encontro@pensa-b.com.br;
 Aguardar recebimento da nota fiscal.
Mais informações
Tratar com Tiago, no fone (47) 3433-9239.
E-mail: ab@pensa-b.com.br
Certificado
Os participantes receberão um “Certificado de participação”.
Apostila
Uma apostila descrevendo as atividades a serem trabalhadas será entregue a cada
participante.
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Cronograma

08:15 Boas Vindas
08:30 Segurança do sistema
 Novos direitos
 Perfil de funções
 Novos campos no cadastro de operadores
09:00 Processamento técnico
 Modificação avançada do acervo por curso e disciplina
 Melhorias na listagem do inventário
 Pesquisa básica na lista de autoridades
 Novos campos MARC 21
09:45 Coffee break
10:00 Processamento técnico
 Novo tamanho de etiquetas
 Sigla da unidade depositária
 Descrição para vínculos
 Listagem do acervo que possuem vínculos
 Texto de ajuda em cada subcampo
 Novos recursos na Rede MultiAcervo
 Novos campos nos exemplares
 Campo para não divulgar um documento
 Função 'Analítica'
12:00 Almoço
13:30 Gerenciamento da biblioteca (BI)
 Novas visões
 Consulta "Resumo das atividades"
14:30 Administração geral
 Registrar ocorrências
 Novo log
 Dashboard
15:15 Circulação
 Resumo das multas baixadas por operador
 Histórico empréstimos de um leitor
 Consulta por CEP
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15:30 Coffee break
15:45 OPAC
 Recurso auto-completar
 Navegação de páginas na parte inferior do resultado da pesquisa
 Novos filtros na consulta avançada
 Idioma padrão
 Imagem padrão no resultado da consulta
 Integração com BIBLIOTECA A
 Integração com redes sociais

16:15 Comunicação com o público
 Sugestões e reclamações
 Melhorias nas sugestões de aquisição
16:30 Arquivologia
 Novas interfaces e consultas
16:45 Palestra “Gestão de dados científicos e fontes de pesquisa”
17:45 Encerramento e entrega dos certificados
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