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Resumo
Dispõe acerca do estágio supervisionado realizado na Biblioteca do SESC – Juazeiro do Norte, durante o primeiro semestre de 2015.
Aborda a importância dos estágios para obtenção de experiência e aplicação das teorias e técnicas vistas em sala de aula. Apresenta as
principais características do SESC e de sua Biblioteca, bem como as atividades realizadas e seus setores. Descreve as atividades
propostas e cumpridas durante o estágio, caracterizando e contextualizando-as. Considera o aprendizado adquirido com a experiência de
estágio, ressaltando a importância desta atividade para desenvolver as habilidades dos alunos, ligando teoria à prática.
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Internship Experience report Supervised Library in SESC on North Juazeiro
Abstract
Possession concerning the supervised training held at the Library of SESC - Juazeiro, during the first half of 2015. It addresses the
importance of placements to obtain experience and application of theories and techniques seen in the classroom. It presents the main
features of the SESC and his library, as well as the activities carried out and their industries. Describes the proposed activities and met
during the stage, characterizing and contextualizing them. Considers the knowledge acquired with the internship experience, emphasizing
the importance of this activity to develop the skills of students by connecting theory to practice.
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1 Introdução
Considerando as atribuições teóricas e técnicas inerentes ao trabalho do bibliotecário no desenvolvimento de suas funções
no mercado de trabalho, tomando como exemplo a catalogação, indexação, a tomada de decisões cotidianas dentro da
instituição e as habilidades de gestão necessárias, a experiência de estágio é fundamental para o aprendizado e início de
desenvolvimento de tais funções. Dessa forma, se propõe aos acadêmicos, oportunidades de estágios que propiciem a
experiência profissional necessária.
Na Universidade o aluno é instruído, através das teorias, sobre como se posicionar diante das demandas do mercado de
trabalho que exigem mais que o conhecimento teórico obtido nas diversas disciplinas cursadas durante a graduação. O estágio
é a melhor forma para o estudante de Biblioteconomia colocar em prática o que aprendeu em sala de aula, contribuindo para
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a construção do futuro do profissional da informação que atenda às atribuições inerentes ao desenvolvimento de suas funções,
sendo também o meio de interação do estudante com a sociedade.
Nesse sentido, o estágio na Biblioteca do Serviço Social do Comércio (SESC) Unidade de Juazeiro do Norte, proporciona tais
vivências, trazendo a oportunidade de vislumbrar práticas, tais como: conhecer e participar do funcionamento de uma
biblioteca, em todas as suas atividades; realizar aquisição de materiais; participar de eventos relacionados ao incentivo à
leitura e a cultura e valorização da literatura regional; realizar atendimento aos usuários, conhecendo suas demandas e
preferências; realizar atividades técnicas referentes à prática profissional bibliotecária.
Através do estágio curricular o aluno do curso de Biblioteconomia tem a possibilidade de conhecer e atuar em unidades de
informação diferentes, idicentificando as demandas particulares de cada instituição, contribuindo assim para o crescimento
profissional do aluno.

2 Caracterização da Instituição
O SESC atua como agente facilitador da transformação da sociedade, estimulando o desenvolvimento da cidadania e
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e comunidade em geral, através de ações nas áreas de
Educação, Cultura, Lazer, Saúde e Assistência.
Sua missão é "Contribuir na construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador
do setor de comércio de bens, serviços e turismo, prioritariamente de baixa renda, através de serviços subsidiados e de
excelência” (SERVIÇO..., 2015).
A unidade em Juazeiro do Norte foi inaugurada em 1966 e atua com atividades de cultura, na qual se insere a biblioteca;
educação; esporte; lazer e assistência.

2.1 A Biblioteca
A Biblioteca do SESC de Juazeiro do Norte possui um acervo formado por livros, periódicos, jornais, obras de referência
(enciclopédias, guias e dicionários), gibis e cordéis. Seu espaço contempla três diferentes setores, sendo:
 Biblioteca de acervo geral: representa o maior espaço da biblioteca, contendo as obras de referência, acervo de
livros destinados a usuários acima de 14 anos, espaço de leitura individual, revistas nacionais e jornais;
 Biblioteca Infao-Juvenil (BIJ): espaço que abriga livros de literatura infantil e juvenil e gibis, contendo mobiliário
adequado ao público infantil;
 Cordelteca: espaço que abriga os cordéis, dentre estes os produzidos pela biblioteca do SESC Juazeiro, a partir do
projeto SESC Cordel, além de CDs e livros abordando a temática desta literatura, sendo um espaço de visita orientada.
Os livros que compõem o acervo geral da biblioteca variam entre: livros de autoajuda, religiosos, educação, ciência humanas
e naturais, didáticos de ensino fundamental e médio, romances nacionais e internacionais e materiais voltados para concursos,
vestibulares e ENEM. A instituição possui assinatura das principais revistas brasileiras, tanto de entretenimento quanto
informativas e educativas.
Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca estão: empréstimo, que pode ser realizado por crianças e adultos que possuam
carteira do SESC e cadastro na biblioteca e por funcionários; renovação, tanto presencial como online; além da consulta
presencial ao acervo. Também são realizados diversos projetos de leitura, oficinas e eventos promovidos pela biblioteca,
visando o incentivo à leitura e a prestação de serviços de informação à comunidade.

3 Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio
Foram pensadas de início, e juntamente com a bibliotecária e supervisora de estágio Deusimária Dantas, os principais
objetivos a serem cumpridos durante o estágio. Estes foram:

71

v.1, n. 2, p. 70-74, jul./dez., 2015.

folha de rosto em Biblioteconomia e Ciência da Informação

 Conhecer e participar ativamente do funcionamento de uma biblioteca;
 Auxiliar e participar no crescimento da Instituição como um todo;
 Abstrair experiências na participação em conjunto com a equipe em organização de eventos e projetos culturais;
 Adquirir conhecimentos e experiência para a vida profissional e pessoal;
 Elaborar um projeto e aplicar, tendo como base o conhecimento adquirido no estágio juntamente com a formação
acadêmica.
O referido projeto se caracteriza pela promoção de debates em sala de aula sobre leitura, literatura e biblioteca com turmas
do terceiro ano dos turnos manhã e tarde da escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, localizada em Juazeiro do
Norte.
A partir do estabelecimento destes objetivos, as seguintes atividades foram realizadas durante este período, que continuaram
durante o semestre 2015.2, sendo parte da contratação do estágio remunerado com duração de 10 meses:
 Auxílio no Setor de referência: Atendimento ao público, tanto externo quanto interno;
 Atividades Externas: atividades com alunos de escolas públicas e comerciários, referentes ao projeto a ser
desenvolvido;
 Atividades Internas: inscrição de leitores; orientação bibliográfica; auxílio nas atividades da cordelteca; empréstimo
de livros e periódicos;
 Acompanhamento dos serviços técnicos: catalogação e classificação dos cordéis lançados pelo projeto SESC
Cordel; etiquetagem dos livros e revistas; arrumação dos livros nas estantes;
 Serviço de Clipping: seleção e organização de material que subsidiarão as pesquisas (recortes de jornais, revistas e
etc.);
 Cadastro dos periódicos e gibis, registrado no sistema de automação Informa Web;
 Colaborações: projetos literários da biblioteca; participação nos projetos Feira de Livros, De Noite Com a História,
Circuito de Leitura e similares; orientação de pesquisas e consultas ao acervo da biblioteca;
 Elaboração de projeto e relatório de estágio.
Todas estas atividades foram desenvolvidas gradativamente e com a supervisão da bibliotecária ao longo dos quatro meses
de estágio, iniciado em 2 de fevereiro de 2015, tanto de forma disciplinada, quanto através da convivência na biblioteca, da
observação cotidiana e do contato direto com os usuários.

3.1 Atendimento aos Usuários
O setor de atendimento aos usuários consiste no maior período do estágio diariamente, devido à frequência de visitantes e
usuários ao local. De início a bibliotecária e as auxiliares de biblioteca forneceram todas as informações necessárias para
realização dos principais processos através do software de automação Informa Web (empréstimo, devolução, reserva de
exemplares, pesquisa ao acervo, consulta ao cadastro do usuário, cadastro de periódicos).
A biblioteca atende a seus usuários de segunda a sexta das 08h às 21h e possui duas auxiliares que se revezam durante o
expediente, sendo que uma delas executa projetos de contação de histórias ligados ao SESC semanalmente.

3.2 Cordelteca e o Projeto SESCordel
As atividades do estágio junto à cordelteca, teve a missão de organizar todo o acervo de cordéis já existentes na instituição e
executar mensamente os lançamentos de cordéis, que acontecem toda segunda quinta-feira do mês.
Primeiramente, é realizado um contato com os cordelistas para saber do interesse em lançar um cordel pelo projeto SESC
Cordel. Após a confirmação, o texto é encaminhado para a gráfica, onde uma estagiária faz o acompanhamento para verificar
a diagramação e fazer a correção ortográfica. Após o evento de lançamento, o cordel é cadastrado na biblioteca e alguns
exemplares ficam guardados na cordelteca para consulta local.
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A partir desta experiência com o cordel é possível conhecer de perto o trabalho dos cordelistas da região e aprender mais
sobre a cultura e a literatura cearenses, através dos eventos promovidos pela instituição que visam divulgar estes trabalhos.

4 Considerações Finais
Foi um grande aprendizado o primeiro período de estágio na Biblioteca do SESC de Juazeiro do Norte, pois foi possível ver e
participar do cotidiano de uma biblioteca que lida com diversos tipos de usuários, além dos eventos ligados a cultura, literatura,
incentivo à leitura e atividades educativas e, através desta experiência, conhecer os setores que a compõe, as demandas do
bibliotecário, a dinâmica de funcionamento e as necessidades informacionais dos usuários.
Esta experiência demonstra a importância da existência dos estágios para o aprendizado dos alunos, visto que alia experiência
e prática, além de possibilitar a interação com outras instituições e mostrar na prática as competências e habilidades
necessárias aos bibliotecários em relação à demanda presente na região.
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