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Biblioteca Central tem novo espaço para estudos individuais e em grupo

Publicado em 23 de Outubro de 2019 - 17:15

Os usuários da Biblioteca Central, no campus de Goiabeiras da Ufes, já podem usufruir de
novos mobiliários e equipamentos para estudo no andar térreo da Biblioteca. O espaço de
400 m2 vinha passando por uma adequação desde janeiro deste ano e, após a conclusão das
obras, a sala foi reaberta.

Dentre as melhorias, estão a montagem de 64 estações de estudo individuais e de 12
plataformas de estudo em grupo (mesas com até dez cadeiras). Tais plataformas contêm
caixas elétricas para instalação de tomadas, que servirão para a conexão de equipamentos
eletrônicos. No total, o ambiente é adequado para receber cerca de 200 pessoas assentadas.

O novo local de estudos passará ainda por um processo de isolamento acústico, adequando-
se aos usuários que buscam um lugar próprio para executar trabalhos que demandem
concentração. “Este espaço é bastante arejado e bem silencioso, pois não há trânsito de
pessoas”, explica o diretor da Biblioteca Central, Fábio Medina.

Antes da adequação, a sala abrigava um acervo de 77 mil fascículos, e a área de estudo tinha
oito mesas de quatro lugares. Com o remanejamento, o acervo de periódicos impressos foi
transferido para o prédio anexo à Biblioteca. “Esse e demais espaços que estão passando por
reformas e adequações estão sendo pensados de acordo com as necessidades e ações dos usuários. Esta é a proposta para a nossa Biblioteca Central”, enfatiza
Medina.

Intervenções

Toda a Biblioteca Central vem passando por modificações, visando à melhoria do atendimento ao usuário. O parque computacional do espaço foi totalmente
substituído por máquinas novas.

Além do novo ambiente de estudos, o andar térreo recebeu um laboratório de informática: são 30 computadores com acesso livre aos estudantes da comunidade
acadêmica. Sofás foram alocados no hall de entrada e novos armários guarda-volumes foram instalados, com abertura por impressão digital (biometria).

Já no primeiro andar, foi implantado um laboratório para a realização de treinamentos e oficinas de capacitação de usuários em bases de dados e portais
periódicos, dentre outras atividades. Também foram instaladas seis plataformas de estudo, onde há mesas com capacidade para até seis pessoas, contendo
tomada para conexão de equipamentos eletrônicos.

No segundo andar, foram trocadas todas as mesas e cadeiras. As 32 salas de estudo individual foram retiradas e substituídas por 58 cabines individuais. Cinquenta
e quatro mesas de estudo foram disponibilizadas aos usuários, o que resultou num aumento do número de assentos disponíveis para cerca de 800 lugares, o
dobro da quantidade anterior.

Novidades

Segundo Fábio Medina, dentre as melhorias que ainda serão implementadas na Biblioteca Central, estão a substituição das estantes desgastadas e enferrujadas, a
finalização da sala de acessibilidade, com a aquisição dos equipamentos de tecnologia assistiva, e a instalação elétrica das mesas de estudo. “Ainda pretendemos
ativar um miniauditório com capacidade para 60 pessoas. Para isso, falta somente a instalação de aparelho de ar condicionado”, diz o diretor.

Salas administrativas que estão em desuso serão demolidas, visando à ampliação do ambiente de estudos e espaços culturais. Além disso, a parte administrativa
será reorganizada, para distribuir melhor os espaços das atividades técnicas da Biblioteca.

Outra mudança prevista será a utilização de parte da área externa para a construção de um espaço de convivência e de eventos. “As propostas são muitas. Nosso
objetivo é fazer uma reformatação geral da Biblioteca para torná-la um lugar dinâmico, cultural, artístico e plural, onde cabe tudo e todos”, conclui Medina.
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