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apontamentos históricos  

 

 
 

 
 

- No convênio assinado com as bibliotecas da Rede SABI (década de 1980 até 1999) havia 
contrapartida financeira das bibliotecas cooperantes (Projeto de Usuário, item 5.7, 1988).  

- As reuniões dos alimentadores dos bancos de dados tinham periodicidade quinzenal. A primeira 
reunião do mês tratava do banco de dados BIBR e a segunda do banco de dados PERI. (Normas  
para usuários alimentadores, 1980). 

- A obrigatoriedade para participação na estruturação do Vocabulário Controlado Básico (VCB) foi 
incorporada no final da década de 1980 (Normas..., 1987). 

- As metas de produtividade em processamento técnico eram de 100 livros e 120 artigos por 
bibliotecário/mês (Normas..., 1992). 

- A condição de quadro de recursos humanos com, no mínimo, três bibliotecários, existe desde o 
início da década de 1990 (Normas..., 1992). 

 
 

Apresentação 
 
Após um período sem circulação, retomamos a publicação do Informativo da RVBI. Como instrumento 
de comunicação da Rede Virtual de Bibliotecas – RVBI, este informativo, além de propiciar a gestão 
do conhecimento, também visa à preservação de sua história para futuras gerações de bibliotecários e 
servidores.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O controle de qualidade do catálogo coletivo da RVBI é realizado diariamente pelo Serviço de 
Gerência com alguns métodos diferenciados, de acordo com a padronização necessária. 

O quadro abaixo apresenta as quantidades de documentos corrigidos pela Gerência ou 
selecionados para correção, no período de três anos: 

 
O item 1 corresponde a correções efetuadas manualmente em registros bibliográficos, em 
qualquer campo. Algumas dessas correções são oriundas da padronização de entradas na Base 
de Autoridades: quando um autor é padronizado é preciso corrigir os registros bibliográficos 
correspondentes à sua autoria. 

Nos últimos três anos a Gerência tem intensificado ações de correções com serviços do Aleph. No 
item 2 são vistos os números de correções automáticas, seja por preenchimento de formulário em 
serviço do Aleph (ex.: trocar XX por YY no campo ZZ) ou correções efetuadas em planilhas Excel, 
que incluem: extração de dados de determinado campo, correção em planilha Excel, devolução 
dos dados para o catálogo. Muitas dessas correções referem-se a documentos antigos que 
contêm preenchimentos baseados em normas anteriores da Rede. No entanto, também há 
documentos novos nos pacotes de correção. 

O envio, às bibliotecas, de documentos para correção, apresentado no item 3, é o método com 
objetivo mais didático e personalizado do controle de qualidade. Envolve: seleção mensal, por 
amostragem, de documentos novos inseridos na base, por biblioteca; revisão de documentos com 
indicações das correções necessárias, questionamentos e citações de normas da Rede (manuais 
de processamento e circulares). Outra forma de envio de documentos às bibliotecas é feita com a 
utilização de alguns serviços do Aleph, que identificam equívocos no uso do formato MARC21, 
como ausência ou excesso de indicadores e subcampos, campos não autorizados ou duplicados, 
conteúdo não previsto para determinados campos, dentre outros. 

A eliminação de duplicações na base, indicada no item 4, é uma rotina na qual a Gerência 
transfere os itens do registro duplicado indevidamente para o registro correto. 

          
         

     
 

 

 
AAttuuaalliizzaaççõõeess  nnoo  VVCCBB  

((22001144--22001155))    
 

Termos novos: 59                   
( 32 ou 54,23%  sugeridos) 

 
Alguns termos novos: 

 

Acordo de leniência 

Alienação parental 

Auxílio-acidente 

Certificação ambiental 

Coaching 

Controle de arma de fogo 

Criança consumidora 

Desaposentação 

Direito humanitário 

Distanásia 

Dúvida (direito) 

Dúvida registral 

Ebola (doença) 

Feminicídio 

Guarda alternada 

Guarda unilateral 

Hospital público 

Justiça de transição 

Justiça restaurativa 

Língua de sinais 

Maioridade civil 

Maioridade penal 

Memória coletiva 

Obsolescência programada 

Poder familiar 

Registro de preço 

Religião afro-brasileira 

Suicídio assistido 

Torturador 

Xenofobia 

 
 

Especificadores: 3 
corrupção 

governança 

norma técnica 

Monografias sobre a RVBI  
A RVBI tem sido tema de dezenas de trabalhos conclusivos de cursos de graduação e mestrado 
nas universidades brasileiras. Vários aspectos do trabalho desenvolvido na Rede são abordados: o 
trabalho desenvolvido na RVBI, seus produtos (ex.: VCB), o conteúdo do catálogo coletivo etc. 
Alguns trabalhos sobre a RVBI:  
 
ARAÚJO, Ana L. C. de. Vocabulário Controlado Básico da Rede RVBI: estudo sobre as relações 
conceituais na área de direito autoral e direito do consumidor. 2001. 57 f. Monografia (Graduação) – 
Faculdade de Ciência da Informação, Biblioteconomia, Universidade de Brasília, 2001. Disponível em: < 
http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/vocabulario-controlado-basico-da-rede-rvbi-estudo-sobre-as-
relacoes-conceituais-na-area-de-direito-autoral-e-direito-do-consumidor.htm>. Acesso em: 27 out. 2016.  

BOUÉRES, Camila F. L. Como atualizar tesauros: um estudo com base na teoria e na prática. 2011. 81 
p. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ciência da Informação, Biblioteconomia, Universidade de 
Brasília, 2011. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/228165>. Acesso em: 26 out. 
2016. 

CORDEIRO, Helena C. D. Direito à informação: um estudo informétrico na base RVBI (1988/2010). 2012. 
178 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. Disponível em: 
<http://www.ci.uff.br/ppgci/arquivos/Dissert/Dissertacao_Helena_Cordeiro.pdf>. Acesso em: 26 out. 2016. 

OLIVEIRA, Franciane S. G. de. O controle de autoridade na Rede Virtual de Bibliotecas - Congresso 
Nacional (RVBI) e o modelo FRAD. 2013. 122 p. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ciência da 
Informação, Biblioteconomia, Universidade de Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://bdm.unb.br/handle/10483/7310>. Acesso em: 26 out. 2016. 
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Gerência da Rede e o controle de qualidade                 
do catálogo coletivo da RVBI 
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Divulgação da RVBI: palestras e reuniões 
 

A Biblioteca do Senado recebe, com alguma regularidade, solicitações de instituições para apresentação de palestras sobre a RVBI, 
bem como solicitações de reuniões para conhecimento do trabalho. O Serviço de Gerência da RVBI compartilhou a experiência da Rede 
nas seguintes ocasiões: 
• Análise e representação de assuntos: diretrizes da Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional – RVBI, apresentada 

por Maria de Fátima Jaegger, no IV Workshop de Gestão da Informação (GI) na Embrapa, Brasília, em 26 de novembro de 2014. 
      Neste caso, o interesse dos bibliotecários da Embrapa estava voltado para área específica, e a palestra teve como foco o 

desenvolvimento, manutenção e utilização do Vocabulário Controlado Básico (VCB).   

• Rede Virtual de Bibliotecas – RVBI: 41 anos de cooperação, apresentada por Mônica Rizzo, na VI Reunião de Responsáveis por 
Bibliotecas e Gestão da Informação, Brasília, Banco Central, 20 de setembro de 2016.  
O encontro, realizado anualmente, este ano teve como foco o projeto de criação de uma rede de integração entre as bibliotecas dos 
bancos centrais da América Latina, motivo pelo qual a Gerência foi convidada a apresentar a experiência da RVBI. 

• Reunião com Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 4 de outubro de 2016, na Biblioteca do Senado, na Gerência. Os 
servidores da Aneel César A. B. Lima (bibliotecário) e Maurício de A. Silva (analista) foram recebidos por Fátima Jaegger e 
Sebastião Dimas Justo, da Gerência, que forneceram informações sobre a RVBI para um possível projeto de criação de rede de 
bibliotecas das agências reguladoras. 

                                                                                                                     
 

 

Mônica Rizzo, na VI Reunión 
de Responsables de 
Bibliotecas y Gestión de 
Información - CEMLA e 
Banco Central do Brasil 
(Set. 2016) 

        

 
 
         

Uniformização de procedimentos: 
estatística de cópias na RVBI 

A necessidade de uniformização de procedimentos na RVBI 
também se estende à esfera administrativa para a emissão de 
produtos com informações precisas.  

Vários relatórios do sistema e tabelas têm sido configurados com 
o objetivo de alcançar maior eficiência em serviços prestados 
pelas bibliotecas da RVBI. 

Sob a coordenação do bibliotecário Sebastião Dimas Justo da 
Silva, da Gerência, a grande maioria das bibliotecas da RVBI está 
colaborando com o projeto de uniformização das estatísticas de 
fornecimento de cópias de documentos bibliográficos no âmbito 
da Rede. 

A primeira reunião ocorreu no dia 5 de setembro de 2016 e 
contou com a participação das seguintes bibliotecas: AGU, CAM, 
CLD, MJU, SEN, STF, STJ, STM, TCD, TJD e TST. 

Ao final da reunião ficou decidido o início imediato e prazo de 15 
dias para testes pelas bibliotecas, após as configurações 
necessárias no sistema, feitas pela Gerência. 
                                     

 

Oficinas de processamento técnico 
As renovações nos quadros de recursos humanos das bibliotecas 
da RVBI, provocadas por concursos, remanejamentos internos e 
aposentadorias, geram necessidade de treinamentos em 
processamento técnico.  

Em outubro de 2014, para capacitar novos bibliotecários da 
Rede, a Gerência organizou e ministrou Oficina de 
Processamento Técnico, com carga horária de 18 horas. Os 
encontros aconteceram na sala Guarujá, do Prodasen. 

Participaram da Oficina, bibliotecários das bibliotecas AGU (Ana 
Jesuína, Ernesto e Raíza), STM (Cosme), TCD (Carolina, Idalécio 
e Leonardo) e SEN (Abner, Mônica), quase todos recém-
empossados. 
                                                      

   
Além da Oficina, em formato tradicional de treinamento, a 
Gerência, assim como os setores de processamento técnico da 
Biblioteca do Senado - Seliv (livros) e Seart (artigos) - recebem 
bibliotecários da RVBI quando surgem demandas de reciclagem, 
treinamento ou estágio.  
 
                        

Fátima Jaegger, no IV 
Workshop de Gestão da 
Informação (GI) na 
Embrapa 
(Nov. 2014) 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Próximo Informativo: 
- CDDir 
- Contrato do Aleph 
- Estatísticas de cópias 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Números da RVBI 
 
 

Biblioteca do Senado. Serviço de Gerência da Rede Virtual de Bibliotecas (Seger) 
Tel. (61) 3303-1265 / 4379 / 5776 – E-mail: gerencia.rvbi@senado.gov.br 
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