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Nesta segunda edição, a Biblioteca disponibiliza algumas publicações,
eventos concernentes à comunidade acadêmica, além de divulgar
periódicos especializados nas respectivas áreas cobertas pelos cursos em
voga.
A Biblioteca Benedicto Monteiro esta à disposição de seus usuários, na
prestação de seus serviços e produtos.

Em foco:
Visita técnicas dos discentes do Mestrado
Profissional de Ensino em História
No último dia 13 de janeiro, os alunos do ProfHistória realizaram
uma visita técnica à Biblioteca Benedicto Monteiro, na qual puderam
conhecer suas instalações físicas, o acervo, tomaram conhecimento dos
serviços e produtos que a biblioteca disponibiliza, tiraram dúvidas
referentes à quantidade de obras que podem emprestar, além de outros
questionamentos que foram devidamente respondidos.
A visita teve o bibliotecário e diretor da Biblioteca Benedicto
Monteiro, Erik André de Nazaré Pires, como anfitrião dos alunos.
Conheça mais sobre o Mestrado Profissional em Ensino de História no
Campus Universitário de Ananindeua.
O Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistoria) é um
programa de pós-graduação stricto sensu e tem como objetivo
proporcionar formação continuada de professores e professoras. Contribui
para a melhoria da qualidade do exercício da docência em História na
Educação Básica, visando dar ao egresso qualificação certificada para o
exercício da profissão de professor de História.
O ProfHistoria é um curso presencial com oferta simultânea
nacional, liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Criado em 2013, o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação e
recomendado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (CAPES), atualmente com nota 4. Em 2015, a Universidade
Federal do Pará participa do Programa como instituição associada.
A associação ao ProfHistória se constitui em mais uma ação de
vanguarda da UFPA na formação continuada de docentes em História que
atuam na Educação Básica no Estado do Pará. Com uma perspectiva ainda
mais significativa, que é atender docentes que atuam no Estado, o
ProfHistória Pará estará funcionando no Campus Universitário de
Ananindeua.

A Biblioteca Benedicto Monteiro foi inaugurada, oficialmente, no dia 23 de
Outubro de 2015, com a presença do Magnífico Reitor Carlos Maneschi. O nome da
biblioteca se deu por meio de concurso, no qual a Professora e ex-coordenadora do
Campus Universitário de Ananindeua, Edilza Joana Oliveira Fontes, foi a vencedora.
Atualmente, a Biblioteca dispõe de: 243 títulos, com 2.256 exemplares,
distribuídos em três cursos de graduação (Tecnologia em Geoprocessamento,
Engenharia de Materiais e Ciência e Tecnologia) que o campus oferta atualmente. Os
livros dos cursos de Licenciaturas (Química, Física, História e Geografia) além do
Mestrado Profissional de Ensino em História já foram solicitados e aguardamos a
chegadas dos mesmos.

Eventos:
 XVI EGAL 2017 - Encontro de Geógrafos da América Latina
Em La Paz, na Bolívia, ocorrerá o Encontro de Geógrafos da América Latina,
entre os dias 26 a 29 de abril. O objetivo do evento é reunir os profissionais,
estudantes e interessados no tema para discutir resultados de pesquisas,
apresentar trabalhos e propor novas políticas para a melhoria da qualidade da
geografia na América Latina. Inscrições no site: https://www.egal2017.bo/

 XIII Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geografia
Ocorre, no período de 10 a 14 de setembro, na cidade de Belo Horizonte – MG,
o Encontro Nacional de Prática de Ensino em Geografia. O evento será na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O objetivo é reunir pesquisadores,
professores e alunos para discutir sobre o ensino de Geografia no Brasil. O tema
central do encontro será: Conhecimento da Geografia: percursos de formação docente
e práticas na educação básica. Inscrições e demais informações:
http://www.coltec.ufmg.br/enpeg/

 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC)
Com o tema “Inovação – Diversidade – Transformações”, a SBPC chega a sua
69ª reunião, que será realizada nas dependências da Universidade Federal de Minas
Gerais entre os dias 16 a 22 de julho. Mais informações no site:
http://ra.sbpcnet.org.br/belohorizonte/

Livros:

Número de chamada: 370 E24e
ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima (Orgs). Educação,
Ciência e Desenvolvimento Social. Belém: EDUFPA,
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Número de chamada: 512.5 L269a
LANG, Serge. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Editora
Ciência Moderna, 2003.
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LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na Indústria. 9.
Ed. rev. e atual. – São Paulo: Érica, 2013.

Base de Dados (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br):

Núcleo Brasileiro de Teses e Dissertações em Educação, Educação Física, Educação Especial
(NUTESES)
Área do conhecimento: Ciências humanas
Subáreas: Geografia
Tipo de base de dados: Teses e dissertações
Editor: Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Categorias/subcategorias: Ciências Humanas /Geografia - Ciências Humanas/ História – Ciências
Humanas/Antropologia.
Link para acesso à base de dados: http://www.nuteses.ufu.br/

Banco de Teses da CAPES
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Ciências Exatas e da Terra
Tipo de base de dados: Teses e dissertações
Editor: Brasil. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
Categorias/subcategorias: Engenharias/Engenharia Geral – Ciências Exatas e da Terra/ Ciências Exatas e
da Terra (Geral)
Link para acesso à base de dados: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/

Science - AAAS
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Química
Descrição: Estão disponíveis as revistas Science Magazine, as publicações Science Signaling, Science
Translational Medicine e a base Science Express.
Produtor: Science
Categorias/subcategorias: Ciências Exatas e da Terra/ Física – Ciências Exatas e da Terra/Química – Ciências
Exatas e da Terra/Geociências. Meteorologia.
Link para acesso à base de dados: http://www-sciencemag-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/

GUAIACA – Repositório Institucional da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Geociências. Meteorologia
Tipo de base de dados: Repositórios Institucionais
Descrição: Objetiva reunir num único local virtual o conjunto da produção científica da Universidade Federal de
Pelotas, contribuindo para ampliar a visibilidade da instituição e dos seus pesquisadores.
Editor: Universidade Federal de Pelotas
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Exatas e da Terra/Química - Ciências Exatas e da
Terra/Geociências.Meteorologia
Link para acesso à base de dados: http://repositorio.ufpel.edu.br/

Biblio Dicas e Informes
 I Simpósio de Geotecnologias do Campus Ananindeua (SIGEOTEC)

Desde o dia 31 de janeiro está acontecendo o I
Simpósio de Geotecnologias que promove
palestras, mesas-redondas e oficinas no
campus de Ananindeua. O Simpósio é
organizado pelo curso de Tecnologia em
Geoprocessamento. As atividades seguirão até
o dia 3 de fevereiro.
Confira a Fan Page do Evento no Facebook:
https://www.facebook.com/SIGEOTEC/?fref=ts

 Cursos on-line e gratuitos da UNESP
A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP está
ofertando diversos cursos das mais variadas áreas do conhecimento. Basta se
cadastrar no site e começar a estudar e aprimorar os conhecimentos. Dentre os cursos
oferecidos, há o de “Cartografia e Ensino de Geografia”, “Cálculo Numérico”, “Filosofia
da Educação”, “Sociologia da Educação”, “Inglês” (Leitura, escrita e compreensão
oral), “Introdução à Pesquisa Científica” etc. É importante lembrar que os cursos não
oferecem
certificado
após
conclusão
dos
estudos.
Acesse:
https://unespaberta.ead.unesp.br/.

 Treinamento Portal CAPES
O Treinamento do Portal de Periódicos CAPES tem o objetivo de incentivar,
auxiliar e divulgar a ferramenta de pesquisa do portal. A partir do treinamento será
possível ao usuário conhecer as funcionalidades do sistema e realizar com eficiência
sua pesquisa na busca do conhecimento.
Local: Auditório Biblioteca Central - UFPA
Carga horária: 3h
Data: 15 de fevereiro de 2017

Turnos: Manhã (9h) e Tarde (15h)*
Os certificados de participação serão enviados por e-mail ao participante. As
dúvidas e perguntas sobre o evento podem ser enviadas para treinamentobc@ufpa.br
*Verifique as datas disponíveis no formulário de inscrição abaixo. Aguardamos sua
participação! É gratuito!
Pré-inscrição: https://goo.gl/forms/yUZRLsoJjBxcsoA63
Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/247730878973814/

 Top five de empréstimos da Biblioteca Benedicto Monteiro
No ano de 2016, o Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, utilizado pela
Biblioteca Benedicto Monteiro, atestou a lista dos cinco alunos que mais emprestaram
títulos no ano. Abaixo a lista com os nomes dos discentes, sendo quatro alunos de
Engenharia de Materiais e um de Licenciatura em Física. Haverá uma premiação para
o 1º colocado da lista e para a primeira usuária a emprestar o livro na Biblioteca
Benedicto Monteiro desde a sua criação.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

