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SBU em verso e prosa 

Dou-lhe uma, dou-lhe duas 
Já vou lhe contar 
Nunca fiz uma rima 
Mas agora vou tentar 
As atividades das bibliotecas 
Em verso e prosa vou contar. 

o plágio é muito feio 
Longe de mim praticar, 
Porém um autor de cordel 
Vou agora imitar, 
Ele é amigo da Valéria 
E ela vai me apoiar. 

o autor eu não conheço 
O nome dele é Raimundo, 
Confesso vou me esforçar 
Com sentimento profundo 
Para o Raimundo imitar 
E não o decepcionar. 

Pego um verso aqui 
Uma ideia acolá 
Inspiração até que tenho 
Só não consigo rimar, 
Biblioteca é tudo igual 
O que muda é o lugar. 



A Unicamp tem raridades 
Com acervos especiais 
Serão sempre lembrados 
Nossos ilustres imortais 
Na ciência e na história 
Estarão sempre gravados. 

SIARQ, CEDAE, CMU 
Memória do que passou 
Edgard Leuenroth, PAGU 
Tudo aqui se guardou 
Da repressão à liberdade 
A história da sociedade. 

Coleções de Obras Raras 
Têm é muito valor 
Uma riqueza insondável 
Guardada com muito rigor 
Pensamentos e artes seculares 
Todas longe do calor. 

Se você está pensativo 
Por ser especial 
Tem ambiente inclusivo 
Para fisico ou sensorial 
Autonomia e independência 
É o nosso ideal. 



CI1 d conversa 
No ssunto vou focar 
Os acervos são tão grandes 
Que nem dá para contar 
Coleções de todas áreas 
Para o aluno se formar. 

Exatas, Humanas e 
Biológicas vão encontrar 
Sem contar as tecnológicas 
Que não param de avançar 
Tem um acervo bem grande 
Para todos contemplar. 

Preste muita atenção 
Ao que eu vou te dizer 
De geração em geração 
Unicamp acumulou saber 
E com muita satisfação 
Agora te faço conhecer. 



Existem muitos serviços 
Para o usuário ofertar 
Pra desenvolver seus estudos 
E a pesquisa melhorar 
Pois a ciência é vital 
Para o Brasil avançar. 

Pelo Campus espalhadas 27 bibliotecas 
Fora dele FCA, FOP, FT, CTL e CTC 
Para todos os carecas 
Que acabaram de passar 
E também para você 
Prestes a se formar. 

Para não faltar acesso 
A quem quer estudar 
O seu cartão é livre 
E você pode emprestar 
Livros, teses, dissertações 
No Campus ou noutro lugar. 

As bibliotecas ficam abertas 
Para te receber 
Seis dias na semana 
Desde o alvorecer 
Encerra ás 23 horas 
Já é quase amanhecer. 



Dividida por seção 
Serve pra orientação 
Tratamento da Informação, 
Referência e circulação 
Pro usuário ajudar 
A cumprir sua missão. 

A distribuição do acervo 
Tem uma organização 
Os assuntos são divididos 
Na Catalogação 
Recebe letras e números 
Pra melhor localização. 

Falo agora dos serviços 
Da Circulação 
Efetuam os empréstimos 
Também a devolução 
E se passar do dia 
Tem logo punição. 

Suspensão por atraso 
Ai, que judiação! 
Tem aqui um regimento 
Que determina a duração 
Cada dia de atraso 
Leva a três de suspensão. 



Se o livro tiver reserva 
AI é sem compaixão 
Cada dia de atraso 
São dez de suspensão 
Não adianta reclamar 
Isto não tem perdão. 

A regra do empréstimo 
Tem sua razão 
Ao todo cinco obras 
Para a Graduação 
Com prazo de sete dias 
Para a devolução. 

Demais usuários 
Tem também obrigação 
Dez obras de uma vez 
Pra professor e pós-graduação 
Com vinte e oito dias 
Para a devolução. 

Caso o usuário 
Com a obra queira ficar 
Basta a renovação 
Do empréstimo solicitar 
Vá a Base Acervus 
E clique em renovar. 



Cinco vezes você pode 
Com a obra ficar 
Caso houver solicitação 
Deve logo entregar 
E aí nenhum amigo 
Você vai prejudicar. 

No cumprimento destas regras 
Não existe exceção 
Até mesmo professores 
E a pós-graduação 
Atrasando o documento 
Vai sentir a punição. 

o acervo é magnífico 
Tem tudo pra pesquisar 
Da partitura ao eletrônico 
Pode inteiro consultar 
Com ajuda do bibliotecário 
Para te auxiliar. 

o acervo é formado 
De suporte variado 
Antigos, atuais 
E não convencionais 
Fita cassete, CD, 
Microficha e DVD. 



II 111 O Portal Capes 
Com u filosofia 
I , Iblioteca Digital 
I luto da sabedoria 
I o mostres e doutores 
I t confraria. 

I udo à distância 
Você pode acessar 
I riódico eletrônico, 
Bases de Dados e Catálogo 
Basta no computador 
Da Unicamp conectar. 

Periódico impresso 
Não pode emprestar 
Mas na biblioteca 
Você pode consultar 
Tem até scanner 
Para o artigo copiar. 

Se quiser ser inteirado 
Das notícias locais e mundiais 
Vai ficar bem informado 
Com a leitura de jornais 
Também não pode deixar de ver 
/l.s revistas semanais 



'lt procura informação 
I n o consegue achar 
Olbllotecário de Referência 
Poderá lhe ajudar 
Na maneira certa 
Da pesquisa encontrar. 

Se a informação existe 
Terá recuperação 
No acervo existente, 
Ou pela Comutação 
Também se pode buscar 
Em outra localização 

Na França e Inglaterra 
Já podemos compartilhar 
Documentos importantes 
Pro usuário emprestar 
E pro pesquisador exigente 
Que quer a eles consultar. 

Referência cria espaço 
Que incentiva a criação 
Bibliotecário eficiente 
Guarda só livro não 
Ele incentiva a leitura 
Na nova geração. 



Referência é excelência 
Novos serviços, obrigação 
Bibliotecários com eficiência 
Exercem sua função 
Usando a tecnologia 
Novidades descobrirão. 

As salas de pesquisa 
Estão sempre equipadas 
Pra facilitar o acesso 
De uma pesquisa bem atualizada 
Também tem treinamento 
Para quem quer ficar bem afinado. 

As aulas de normalização 
Tem cronograma anual 
Também referência e citação 
Com conteúdo atual 
Para a formalização 
Do seu trabalho final. 

o aluno que desejar 
Basta requisitar 
E o bibliotecário 
Vai logo agendar 
No dia e hora marcada 
Ele vai te explicar. 



I I 11 catalográfica, 
omo fazer? 

Livre docência, doutorado 
Mestrado ou até mesmo TCC 
Basta no site 
Formulário preencher. 

A biblioteca tem outros serviços 
Não dá para tudo falar 
Se sentir falta de algum 
Vá a biblioteca se informar 
Procure um bibliotecário 
Pois lá vai encontrar. 

Sou bibliotecária 
Feliz com a profissão 
Não quero mais rimar 
Acabou a inspiração 
Cordel é poesia 
Não é combinação. 

Dou-lhe uma, dou-lhe duas 
Agora vou contar 
Nunca tinha feito rima 
Foi muito bom tentar 
É muito difícil 
A arte de criar. 


