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Nesta primeira edição do ano de 2017, 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.
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o projeto coordenado pela bibliotecária Elida Figueiredo “Escolas e
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Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua – SEMED, no dia
15 de dezembro de 2016, a culminâcia de suas atividades do ano
de 2016.
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nas escolas municipais participantes.
O objetivo do projeto foi alcançado e espera ter trazido
inúmeras contribuições para as escolas, professores e alunos. As
atividades continuam em 2017 com a perspectiva positiva de
alcançar um número ainda maior de escolas para que assim possa
contribuir cada vez mais com a sociedade, por meio do projeto da
Biblioteca da Universidade Federal do Pará – Campus 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. Os livros dos
cursos de Licenciaturas (Química, Física, História e Geografia) já foram solicitados e
esperamos sua chegada ao Campus. Confiram o endereço eletrônico da Biblioteca:
http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/biblioteca.

Eventos
 15º Encontro de Profissionais da Química da Amazônia (15º EPQA)
Ocorre em Belém, de 22 a 25 de agosto de 2017, o 15º Encontro de
Profissionais da Química na Amazônia. O evento objetiva reunir profissionais,
pesquisadores, docentes e discentes para discutir as pesquisas que estão sendo feitas
na área. Para aqueles que desejam apresentar algum trabalho, o recebimento de
resumos se dará até o dia 16 de abril de 2017. Para mais informações, acesse
www.crq6.org.br

 XX Congresso Geológico Argentino
De 07 a 11 de agosto de 2017, o XX Congresso Geológico Argentino apresenta
como lema: Geologia, presente e futuro. O evento se dará em San Miguel de Tucumán
- Argentina. Para inscrições e demais informações acesse o site
http://congresogeologico.org.ar/

 IX Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas
Gerais
Nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2017, o programa de pós-graduação de
Uberlândia (Linha de Pesquisa em História e Historiografia da Educação) promove o
IX Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais
(COPEHE). O evento tem por objetivo a divulgação de novos conhecimentos, troca de
experiências e promoção de grupos de pesquisa na área de História da Educação.
Para saber mais acesse: http://www.eventos.ufu.br/copehe#apresentacao

Livros:

Número de chamada: 512.5 L732a 9. ed.
LIMA, Elon Lages. Álgebra Linear. Rio de Janeiro:
IMPA, 2016.

Número de chamada: 620.105 P829i
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Periódicos (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br):

Palavra no título:

Boletim Gaúcho de Geografia

ISSN: 0101 - 7888
Disponibilidade: DOAJ – Directory of Open Access Journals – Disponível desde 2012
Free E-Journals - Disponível desde 1974
Periódicos Nacionais – Disponível desde 1974
Áreas do conhecimento: Ciências Humanas: Geografia / Ciências Sociais Aplicadas: Demografia.
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3710000000534622&svc.f
ulltext=yes

Palavra no título:

Express Polymer Letters

ISSN: 1788 – 618X
Disponibilidade: DOAJ - Directory of Open Access Journals Free
Disponível desde 2007
Áreas do conhecimento: Engenharias: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Química

/ Engenharias: Engenharia

Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000366356&svc.ful
ltext=yes

Palavra no título: Bioinorganic Chemistry and Applications
ISSN: 1565 - 3633
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free
Disponível desde 2003
Áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra: Química / Ciências Biológicas: Bioquímica. Biofísica
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000025869&svc.fulltext
=yes

Palavra no título: Almanack Braziliense
ISSN: 1808 - 8139
Disponibilidade: Periódicos Nacionais
Disponível desde 2005
Áreas do conhecimento:
Ciências Humanas: História
Ciências Humanas: Geografia
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489797&svc.fulltext
=yes

Biblio Dicas e Informes:
 Reconhecimento do curso de Tecnologia em Geoprocessamento

Entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2016, o Ministério da Educação (MEC),
por meio de dois avaliadores (Rodrigo Pereira dos Santos e Rogério Alvarenga), fez
uma visita ao campus de Ananindeua como parte do processo de reconhecimento do
curso de Tecnologia em Geoprocessamento. Foram feitas visitas às instalações
provisórias da universidade, conferência na biblioteca dos livros de leitura
complementar, básica e acesso aos periódicos; reunião com a coordenação do
campus e a coordenação do curso, reunião com os discentes, bem como outras
atividades que faziam parte do cronograma.
Após a avaliação, o curso de Tecnologia em Geoprocessamento recebeu a
nota 4 (Muito Bom) no conceito do MEC, numa escala que vai de 1 a 5. A expectativa
é trabalhar cada vez mais e melhor para alcançar a nota máxima em um futuro
próximo. O esforço da coordenação, docentes, técnico-administrativos e discentes
mostra que o campus Ananindeua está unido no intuito de proporcionar a todos uma
maior qualidade em seus cursos de graduação e pós-graduação.

 Inscrições para os Cursos Livres de Língua Estrangeira da UFPA

As inscrições para os Cursos Livres de Língua Estrangeira estão abertas no
período de 02 a 06 de janeiro de 2017. No edital, é possível obter as informações
necessárias para o acesso aos cursos e para as provas de nivelamento. Para saber
mais, acesse o Edital e verifique a oferta de bolsas.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

