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Cenário atual

Total de registros da 
Biblioteca de Manguinhos:

24.000 

Total de itens cadastrados:

980.000



Síntese histórica da automação das Bibliotecas do Centro de 
Informação Científica e Tecnológica - CICT

•Criação do Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI/FIOCRUZ (1986) 
e posteriormente, em 2002, denominado Rede de Bibliotecas da 
FIOCRUZ;

•Implantação do software MicroIsis (final da década de 80), 
desenvolvido pela UNESCO e distribuído pelo IBICT;

•Aquisição do aplicativo Aleph (1996) - desenvolvido para o 
gerenciamento de bibliotecas e centros de informação da Ex-Libris 
de Israel. Seus módulos integrados incluem o OPAC, aquisição, 
catalogação, circulação, controle de periódicos, geração de 
relatórios e empréstimo entre bibliotecas;

•De 1997 a 1998 realizada a conversão dos catálogos das bibliotecas 
(arquivos em MicroIsis) para o sistema Aleph, na versão 500 
iniciando-se os treinamentos em todos os módulos;



Síntese histórica da automação das Bibliotecas do 
Centro de Informação Científica e Tecnológica - CICT

• No final da década de 90, foi implantado definitivamente o sistema, 
na versão 11.5 a mais avançada na época, e realizada a interligação 
das bibliotecas de Manguinhos, da Escola Nacional de Saúde 
Pública - ENSP e do Instituto Fernandes Figueiras - IFF via rede 
TCP/IP;

• Disponibilização do acervo das bibliotecas do CICT na Internet no 
sitio www.acervosbibliograficos.cict.fiocruz.br sob a denominação 
de Acervos Bibliográficos;

• Em 2003 atualização da versão 11.5 do aplicativo Aleph para a 14.2. 
Principal vantagem: a tradução de todos módulos para o idioma 
português.



“O Aleph é um software desenhado 
especificamente para o gerenciamento 
de bibliotecas e centros de 
documentação e informação bibliográfica. 
É um sistema amigável e totalmente 
integrado”.

Escolha do Aplicativo

(CORTE, AR, AMEIDA IM. (Coord) Avaliação de softwares 
 para bibliotecas. São Paulo: Polis ; APB; 2000)



Escolha do Aplicativo (cont.1) 

Principais funcionalidades:

• Controle de entrada de autores;

• Emissão de relatórios e estatísticas;

• Interoperabilidade com sistemas que utilizam os 
padrões: MARC21 - Machine Automated 
Readable Cataloging, UNIMARC, DANMARC, 
IBER MARC, UK MARC e os protocolos de 
comunicação WWW,  Z39.50 e a norma ISO 
2709 ;

• Acesso público online - OPAC;

• Interface com sistemas de imagens;

• Operação em rede;



Escolha do Aplicativo (cont.2)

• Reconhecimento de caracteres arábicos, 
latinos, gregos e outros;

• Realização de correções, alterações e 
exclusões automáticas on time para qualquer 
módulo do sistema;

• Importação e exportação de dados;

• Sistema de serviços na internet com interface 
gráfica;

• Capacidade do banco de dados entre 100.000 
(cem mil) a 9.000.000 (nove milhões) de 
registros, suportando uma rede de bibliotecas 
com um ou mais servidores.



Escolha do Aplicativo (cont.3)

 A Biblioteca de Manguinhos atenta às 
exigências dos seus usuários e visando 
a melhoria da qualidade técnica de 
serviços e produtos, passou a aplicar e 
utilizar  plenamente o novo sistema de 
gerenciamento tecnológico. 



1ª Rodada da Conversão (testes)

• Início: Março de 2003
• Término: Julho de 2003

Objetivo:

• Comparar registros da versão 11.5 com os mesmos 
registros convertidos na versão 14.2, por amostragem

Metodologia:

• Criação de 07 duplas para conferência dos registros 
bibliográficos, dados do item e telas de erro. As 
equipes foram centralizadas na Biblioteca de 
Manguinhos

Início da Conversão (versão 11.5 para 14.2)



2ª Rodada da Conversão (definitiva)

• Início: Agosto de 2003
• Término: Setembro de 2003

Objetivo:

• Descobrir se o processo de conversão estragou os registros, de 
alguma maneira;

• Ganhar familiaridade com a nova versão.

Metodologia:

• Nova conferência dos dados com as 07 duplas que trabalharam na 1ª 
rodada.

Início da Conversão (versão 11.5 para 14.2)



Relatório Final da Conversão (versão 11.5 para 14.2)

O relatório final incluiu todos os 
problemas encontrados na 
conversão dos dados das 
Bibliotecas do CICT com seus 
respectivos cenários. Foram 
conferidas 20% da base migrada 
(4800 registros bibliográficos).



Metas alcançadas

METAS ALCANÇADAS:

• Gerenciamento da conversão da versão 11.5 para a versão 14.2 
e finalização da mesma. Implantação da versão 14.2;

• Criação de relatório crítico da primeira rodada da Conversão 
Aleph 11.5 para 14.2 dentro do prazo estipulado;

• Geração de relatório estatístico de consultas de periódicos, 
através do código de barras;

• Geração de catálogo de vídeos em ordem alfabética de título;

• Geração de catálogo de periódicos ordenados alfabeticamente 
por título;

• Geração de etiquetas de lombada;



Metas alcançadas (cont.)

• Criação de relatórios de acordo com a necessidade dos 
clientes internos;

• Ativação de funções que estavam mal configuradas (ID 
automático; Envio de cartas de cobrança; etc.);

• Integração com o suporte Ex-Libris e a FIOCRUZ;

• Adesão à lista de Discussão do Aleph GUA-BR, que 
abrange todas as instituições brasileiras clientes  da 
ExLibris e usuárias do aplicativo Aleph;

• Gerenciamento de Treinamentos em todos os módulos do 
Aleph versão 14.2 para os funcionários e colaboradores 
da Biblioteca de Manguinhos;

• Gerenciamento do Curso de Marc21 para os funcionários 
e colaboradores da Biblioteca de Manguinhos.



Produtos criados após a implantação

Catálogo de vídeos Catálogo de periódicos



Padronização de planilhas

O software não tem culpa !!!

Preenchimento errado = resultado impreciso



Planilhas padronizadas: cd-rom, teses, vídeo

Solução encontrada: padronização das planilhas no servidor



Lançamento do Manual de Rotinas

A proposta de padronização surgiu durante 
a mudança de versão



Disponibilização na Web

A padronização facilita a recuperação da  
informação para todos os usuários: físicos ou 
virtuais



Integração com sitio da Biblioteca de Manguinhos



Catálogo Online (OPAC) – Acervos Bibliográficos

www.acervosbibliograficos.cict.fiocruz.br



Mudança de servidor

Servidor antigo:

• Processador Sun spark 
processor 1 Gb.

• 10 discos de 2Gb.

• memória de 1 Gb

• S.O. Solaris 7.0



Mudança de servidor

• Processador Intel xeon 3.2 
Ghz fsb800

• 2 discos de 73 Gb scsi 
7.200 rpm

• memória de 2 Gb DDR 400 
src

• Placa mãe HP smp dual
• S.O. Red Hat interprise ed 

2.0

A configuração do novo 
servidor:



Módulos em funcionamento versão 14.2

• OPAC/GUI (Busca básica e avançada) – destinado as consultas 
dos bibliotecários;

• CATALOGAÇÃO (periódicos, monografias, teses, etc.);

• ITENS (inserção, encadernação, etc.);

• PERIÓDICOS (pesquisa, catalogação, etc.);

• CIRCULAÇÃO(empréstimo, devolução, atrasos, etc.);

• GERENCIADOR DE TAREFAS (relatórios em sql);

• ADMINISTRAÇÃO (controle de perfis e senhas);

• ALEPH-ADM (edição de tabelas de parametrização);

• AQUISIÇÃO (em fase de implantação, só na versão 16).



Desafios futuros

FILOSOFIA – REDE DE BIBLIOTECAS:

“NÃO CATALOGAR DE NOVO AQUILO QUE ALGUÉM 
JÁ CATALOGOU.”



Reflexão

“Corte-se até a verba para a alimentação, mas não se 
sacrifique a Biblioteca.”

Oswaldo Gonçalves Cruz (1872-1917)

Fim



Contato

Éder de Almeida Freyre

Bibliotecário de Sistemas

E-mail: ederfrey@cict.fiocruz.br

Tel.: (21)3865-3224

www.bibmanguinhos.cict.fiocruz.br
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