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Proposta de implantação do software
Sábio na Biblioteca do Conselho de
Medicina do Estado de Santa Catarina

INTRODUÇÃO

A biblioteca da instituição existe há aproximadamente 18 anos sem
muita divulgação. Com isso, apenas um determinado grupo de
usuários, os conselheiros médicos, a utilizam atualmente.
Nos últimos meses, apresentou-se a proposta de divulgar mais a
unidade, fazendo com que todos os estudantes e associados
passem a utiliza-la. Dessa forma, o projeto tem como objetivo
implantar o software para organizar seu acervo, melhorando a
disponibilização aos usuários.

CREMESC
A criação do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina foi consequência da Resolução CFM No. 1, de 17 de
dezembro de 1957 publicada no D.O.U. de 30.12.57.
Os Conselhos Regionais são dotados de uma estrutura que lhes
permite dar vazão às demandas administrativas, representadas pelas
atividades de registro de pessoas físicas e jurídicas, de consultoria, de
fiscalização e judicantes, efetivadas pelos setores de Secretaria,
Tesouraria,

Biblioteca/Arquivo,

Informática,

Fiscalização, Consultoria Jurídica e de Processos.

Almoxarifado,

CREMESC
A Diretoria do Conselho trata dos assuntos administrativos e
financeiros, enquanto o Corpo de Conselheiros tem atividade jurídica
e trata dos assuntos ético-profissionais, havendo reuniões ordinárias
e extraordinárias de frequência semanal. os Conselhos não
recebem

quaisquer

dotações

orçamentárias

do

Tesouro

Nacional.
Suas manutenções são providas pelas anuidades pagas pelos
médicos e pelas pessoas jurídicas prestadoras de assistência
médica, além das taxas estabelecidas por lei.

RAZÕES PELA IMPLANTAÇÃO DO
SOFTWARE
✔

Registro no programa para localizar a obra nas estantes

✔

Agilidade no atendimento

✔

Biblioteca de médio porte

✔

Consulta do acervo no site

✔

Reservas das obras (Conselheiros)

SÁBIO
A empresa foi fundada em 15 de Junho de 1992, com o objetivo de
atender o mercado de informática, carente em prestação de serviços
realizada por mão-de-obra especializada.
A finalidade da empresa é a de prestar assessoria e consultoria,
envolvendo planejamento de informática; implantação da qualidade
em

áreas

de

informática,

através

de

metodologia

de

desenvolvimento de sistemas; e auditoria de sistemas.
A partir do ano de 1997 a Wallis lançou no mercado o Sábio,
Sistema de Automação de Bibliotecas, software que teve logo de
início uma grande aceitação no mercado e hoje é líder em seu setor
no Estado de Santa Catarina. O Sábio encontra-se instalado na
região Sul do Brasil e está disponível para instalação em todo
mercado brasileiro.

SÁBIO

Plataforma Windows
Multiusuário e/ou monousuário
Ambiente Cliente/Servidor
Gerenciamento de múltiplas bibliotecas (bibliotecas setoriais)
Utiliza código de barras
Controle de acesso aos módulos por senhas
Definição do perfil do usuário, ou seja, controle dos direitos dos
usuários dentro de cada módulo específico
Personalização das telas por usuário (cores)

CRONOGRAMA
ETAPAS/MESES

JAN.

Análise dos dados sobre o
software

x

Elaboração do orçamento
Apresentação do
orçamento a diretoria
Implantação do software

Análise do desempenho do
Sábio

FEV.

MAR.

ABRIL MAIO

JUNHO

x

x

AGO.

x
x
x

x

CONCLUSÃO
Com a realização desta pesquisa, foi possível constatar que com a
demanda de informações cada vez mais abundante e os usuários
cada vez mais exigentes, as unidades de informação necessitam da
automação de seus serviços para a organização do acervo e a
recuperação da informação mais eficaz.
No contexto do Conselho de Medicina do Estado de Santa Catarina,
essa realidade nem sempre é possível, devido à falta de recursos
(humanos e eletrônicos) e o orçamento limitado.
Entretanto, com a implantação do SÁBIO é possível visualizar uma
melhora significativa nos serviços e nas atividades diárias da
biblioteca.
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