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ApresentaApresentaçção da Instituião da Instituiçção e seu ão e seu 
Aplicativo AtualAplicativo Atual

�� InstituiInstitui çção:ão:
O Instituto de Engenharia BiomO Instituto de Engenharia Bioméédica da dica da 

Universidade Federal de Santa Catarina (IEBUniversidade Federal de Santa Catarina (IEB--UFSC) UFSC) 
contribui anualmente para a formacontribui anualmente para a formaçção de dezenas de ão de dezenas de 
pesquisadores e profissionais capacitados a atuar na pesquisadores e profissionais capacitados a atuar na 
melhoria dos Sistemas de Samelhoria dos Sistemas de Saúúde do pade do paíís s 

�� Aplicativo Atual:Aplicativo Atual:
Apresenta problemas uma vez que não supri as Apresenta problemas uma vez que não supri as 

necessidades bnecessidades báásicas de uma biblioteca, como por sicas de uma biblioteca, como por 
exemplo, catalogaexemplo, catalogaçção, reserva, consulta e devoluão, reserva, consulta e devoluçção.ão.



Exemplos:Exemplos:

��ADM ADM -- ADMINISTRAADMINISTRAÇÇÃOÃO

��E E -- ELETRÔNICAELETRÔNICA

��EC EC -- ENGENHARIA CLINICAENGENHARIA CLINICA

��GE GE -- GERAL GERAL 

��INFINF-- INFORMINFORMÁÁTICATICA

��IM IM -- INFORMATICA MINFORMATICA MÉÉDICADICA



InfraestruturaInfraestrutura de Hardware do IEBde Hardware do IEB

�� 1 servidor com processador 1 servidor com processador XeonXeon de 3 de 3 GhzGhz, , 
memmemóória 2 GB e HD 500 GB (Raid1 ria 2 GB e HD 500 GB (Raid1 -- mirrormirror););

�� Backup dos dados do servidor Backup dos dados do servidor éé realizado realizado 
mensalmente para uma outra mmensalmente para uma outra mááquina, ficando em quina, ficando em 
outro proutro préédio, no CTC;dio, no CTC;

�� O link de dados O link de dados éé fornecido pela Rede Nacional de fornecido pela Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP);Ensino e Pesquisa (RNP);

�� Sistema operacional Linux, distribuiSistema operacional Linux, distribuiçção ão SuseSuse;;

�� ÉÉ o pessoal de TI que iro pessoal de TI que iráá auxiliar na implantaauxiliar na implantaçção do ão do 
sistema.sistema.



Software de Gerenciamento de Software de Gerenciamento de 
Biblioteca: BIBLIVREBiblioteca: BIBLIVRE

�� A busca e a recuperaA busca e a recuperaçção da informaão da informaçção;ão;

�� A circulaA circulaçção, mediante o controle do acesso para ão, mediante o controle do acesso para 
consulta, reserva, emprconsulta, reserva, emprééstimo e a devolustimo e a devoluçção de ão de 
exemplares do acervo;exemplares do acervo;

�� A catalogaA catalogaçção de material bibliogrão de material bibliográáfico, de fico, de 
multimmultimíídias e objetos digitais, inclusive com dias e objetos digitais, inclusive com 
controle de autoridades e de vocabulcontrole de autoridades e de vocabuláário, e a rio, e a 
transferência de registros entre bases de dados;transferência de registros entre bases de dados;



��O controle do processo de aquisiO controle do processo de aquisiçção de novos ão de novos 
itens para o acervo;itens para o acervo;

��Aplicativo livre, pode ser baixado facilmente da Aplicativo livre, pode ser baixado facilmente da 
Internet;Internet;

��Roda no Roda no Linux.Linux.



Cronograma de ImplantaCronograma de Implantaçção e ão e 
TreinamentoTreinamento

�� 30 dias para a instala30 dias para a instalaçção do aplicativo, onde seriam ão do aplicativo, onde seriam 
analisados e solucionados problemas relacionados a analisados e solucionados problemas relacionados a 
instalainstalaçção;ão;

�� 10 dias para o treinamento do bibliotec10 dias para o treinamento do bibliotecáário, onde o rio, onde o 
mesmo seria orientado quanto a catalogamesmo seria orientado quanto a catalogaçção das obras;ão das obras;

�� 60 dias para a cataloga60 dias para a catalogaçção das obras pelo bibliotecão das obras pelo bibliotecáário;rio;

�� 20 dias para o treinamento do bibliotec20 dias para o treinamento do bibliotecáário no que tange rio no que tange 
a utilizaa utilizaçção dião diáária do aplicativo, como por exemplo, ria do aplicativo, como por exemplo, 
devoludevoluçção, emprão, emprééstimo, reservas e eventuais problemas stimo, reservas e eventuais problemas 
que possam surgir na utilizaque possam surgir na utilizaçção do aplicativo.ão do aplicativo.



ConsideraConsideraçções Finaisões Finais

O BIBLIVRE O BIBLIVRE éé o aplicativo que mais se ado aplicativo que mais se adééqua qua 
as necessidades do IEBas necessidades do IEB--USFC, o mesmo roda no USFC, o mesmo roda no 
Linux, sistema utilizado pelo instituto visando Linux, sistema utilizado pelo instituto visando 
garantir a segurangarantir a segurançça dos dados. Outro fator a dos dados. Outro fator 
relevante para sua utilizarelevante para sua utilizaçção ão éé o fato de ser livre, o fato de ser livre, 
não gerando despesas com licennão gerando despesas com licençças de uso. as de uso. 
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