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Missão: Desenvolver conteúdo e materiais como guias, vídeos e tutoriais, visando 

promover visibilidade aos recursos informacionais e oferecer suporte às atividades de 

desenvolvimento de competência em informação. 

Equipe: 

Cristina Marchetti Maia - Coordenadora (SIBi) 

Alexei David Antônio (SIBi) 

Alini Cristiani De Carli Demarchi (B-Ar) 

Isadora Victorino Evangelista Geroto (B-LS) 

Livia Coelho de Mello (BCo) 

Livia de Lima Reis (BCo) 

Monica Facincani Camacho (BCo) 

Milena Polsinelli Rubi (B-So) 

Tarefas executadas: 

● Produção de videoaulas: como parte de um projeto de extensão, foram elaboradas 5

séries de videoaulas acessíveis, totalizando 31 vídeos de curta duração, sobre as

temáticas: Currículo Lattes, Gestores de Referências (Zotero), Formatação de

Trabalhos Acadêmicos de acordo com a Norma ABNT 14724, Identificador digital de

autor ORCID e Plágio acadêmico. As videoaulas estão disponíveis no canal do SIBi

UFSCar no YouTube.

● Criação do canal do SIBi UFSCar no YouTube: foi feita a customização e

padronização dos elementos dos canais do SIBi, das Bibliotecas e da UMMA.

● Repositório Institucional (RI): elaborar materiais conforme surgimento de demandas

do Departamento de Produção Científica do SIBi relacionadas ao Repositório

Institucional, em especial divulgação. Trabalhou na construção do roteiro e vídeo:

“Repositório Institucional UFSCar- O que é?”, disponível no canal do SIBi UFSCar no

YouTube, e de postagens relativas à atualização dos Manuais e Políticas de

autodepósito.



● Atualização e criação de materiais sobre conteúdo on-line, conforme demanda 

encaminhada pelo SIBi e Bibliotecas. Conteúdos produzidos: vídeos explicativos sobre 

as Fontes de Informação disponíveis na UFSCar, acesso à Biblioteca Virtual da 

Pearson e Ficha Catalográfica. Os vídeos estão disponíveis no canal do SIBi UFSCar 

no YouTube. Em formato de texto, foi criado o tutorial para uso do aplicativo da Target 

GEDWeb no acesso às normas da ABNT e orientações em formato de 4 posts para as 

redes sociais sobre: atualização dos dados cadastrais no SAGUI e importância do 

número UFSCAR; Recursos Informacionais on-line; renovação pelo Sagui; e 

carteirinha digital.

● Site - criação da seção “Espaço do Pesquisador”: elaboração deste espaço que 

será padrão nos sites do SIBi e das Bibliotecas, contendo informações relacionadas à 

temática de pesquisa e ferramentas importantes para a comunidade da UFSCar, 

incluindo indicação de materiais, como manuais, guias e tutoriais.

Tarefas planejadas: 

● Possíveis demandas por parte do SIBi no que diz respeito à capacitação em
recursos informacionais.

https://www.youtube.com/@SIBiUFSCar
https://www.youtube.com/@SIBiUFSCar

