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Microlearning na RVBI:

novos modelos de capacitação
O Serviço de Gerência da Rede Virtual de Bibliotecas (Seger) está implementando, desde abril de
2017, novos formatos de capacitação, com o objetivo de aumentar a qualidade da informação
bibliográfica. A utilização de vídeos curtos em ações de capacitação corporativa é uma forte
tendência. Chamados de “pílulas do conhecimento”, “pílulas do aprendizado” ou, ainda, microlearning,
ao contrário do formato tradicional de treinamento, oferecem conteúdos em doses menores e
apresentam inúmeras vantagens, como: objetividade, especificidade, flexibilidade, fácil incorporação à
agenda diária dos colaboradores, maior assimilação e acesso por diversos dispositivos.
Até o momento a Gerência divulgou os seguintes alertas e tutoriais:

Alerta 01/2017 - Recomendações para uso dos
manuais de trabalho da Rede

Alerta 02/2017 – Cuidados nas analíticas
para link correto com o periódico

Neste número:

Alerta 03/2017 – Planilha do periódico
indexado

 Alertas e tutoriais
para a RVBI
 Manual de periódicos
 EEB: módulo de
empréstimo entre
bibliotecas
 RVBI nas redes
sociais
 Eventos nas
bibliotecas da Rede
 Estatísticas da RVBI

Tutorial 01/2017 – Criação de planilhas modelo no
Aleph

Tutorial 02/2017 – Criação de planilhas
modelo no Aleph (partes 1 e 2).
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Manual de periódicos
Atualizações no
Vocabulário Controlado
Básico (2016)
Termos novos: 42
- 28 (66,66%) sugeridos

Administração de risco
Assistência humanitária
Astreinte
Ativismo político
Ativista político
Auditoria ambiental
Big data
Chikungunya
Colaboração premiada
Condução coercitiva
Conhecimento tradicional
associado
Conselheiro
Conselheiro de tribunal de
contas
Dano ambiental
Direito à paisagem
Direito ao esquecimento
Direito sanitário
Dumping social
Homossexual
Logística reversa
Microcefalia
Neoconstitucionalismo
Novo constitucionalismo latinoamericano
Obediência hierárquica
Paraolimpíadas
Pensão por morte
Pregoeiro
Princípio da condição mais
benéfica
Princípio da instrumentalidade
Princípio da norma mais
favorável
Princípio da primazia da
realidade
Princípio da proibição do
retrocesso social
Princípio da proteção
Princípio da publicidade
Princípio da reserva do possível
Princípio in dubio pro operario
Tráfico de órgãos
Transconstitucionalismo
Transexual
Violência desportiva
Voto facultativo
Zika

Especificadores: 2
arguição em sessão secreta
arguição pública

Em janeiro de 2017 foi publicado o novo manual Periódicos : registro e descrição de itens na
Rede Virtual de Bibliotecas – RVBI, que tem como objetivo normatizar, exemplificar e facilitar as
rotinas de processamento técnico de publicações seriadas na RVBI, por meio da padronização
dos itens cadastrados em cada biblioteca da Rede.
Em reunião realizada no auditório do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), com a participação de
representantes das bibliotecas cooperantes, o manual foi apresentado pela equipe responsável
por sua elaboração (Gerência e Serviço de Processamento de Periódicos).

EEB: Empréstimo Entre Bibliotecas
O módulo EEB, do sistema Aleph, está sendo configurado para utilização na Rede, que facilitará a
operacionalização de empréstimo entre bibliotecas.
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Rede Virtual de Bibliotecas - RVBI nas Redes Sociais
O trabalho cooperativo da RVBI tem sido divulgado na página da Biblioteca do Senado, no Facebook, para apresentar iniciativas que
demonstram a eficiência no serviço público.

Eventos nas Bibliotecas da Rede
STF

MJU

TST
Matéria sobre o evento, na
Internet do TST (link em
QR Code)
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Números da RVBI
Apresentamos a primeira estatística padronizada de fornecimento de cópias digitalizadas entre as bibliotecas da Rede. A colaboração
das equipes, nas reuniões de trabalho e na execução dos testes, foi essencial para a implantação da funcionalidade no sistema. Os
dados do gráfico abaixo se referem ao número de documentos fornecidos no primeiro quadrimestre de 2017:

Biblioteca do Senado. Serviço de Gerência da RVBI
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