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O projeto Escolas e bibliotecas escolares no município
de Ananindeua: realidade e perspectivas – conhecer para
dinamizar pretende realizar um diagnóstico rápido da situação das
escolas públicas do município de Ananindeua, especialmente no
que diz respeito às bibliotecas escolares e/ou espaços destinados
para atividades de incentivo a leitura nas referidas instituições. De
posse das informações levantadas, pretende-se propor ações de
implantação e melhoria dos espaços encontrados, além de
capacitação para os profissionais responsáveis pelos referidos
espaços dentro das escolas. Outro ponto importante a ser trabalho
no projeto, é inserir nessa realidade os alunos dos Cursos ofertados
na Universidade Federal do Pará (UFPA) buscando envolvê-los nas
ações de incentivo à leitura no município de Ananindeua através do
projeto.
Coordenação: Bibliotecária Elida Moura de Figueiredo
Vice-coordenação: Pedagoga Francy Taissa Nunes Barbosa
Integrantes: Bibliotecário Erik André de Nazaré Pires
Bibliotecário Di Yvis Teo Calumby Bezerra
Alunos de graduação: Bolsista (1); voluntários (3)

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 Coordenadora do
Campus Universitário de Ananindeua, Edilza Joana Oliveira Fontes, foi a vencedora.
Atualmente, a Biblioteca dispõe de: 192 títulos, com 1.689 exemplares,
distribuídos nos três cursos de graduação que o campus oferta atualmente. Confiram o
endereço

eletrônico

da

Biblioteca:

http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/biblioteca.

Eventos:
 Construmetal 2016
De 20 a 22 de setembro de 2016, em São Paulo, ocorre o maior evento da
construção metálica da América Latina, que chega a sua 7ª edição trazendo
conferências com profissionais renomados nacionais e internacionais da área. Para
saber mais acesse o site: http://www.abcem.org.br/construmetal/

 V Congresso Internacional de História
O V Congresso Internacional de História: novas epistemes e narrativas
contemporâneas será em Jataí – Goiás, no período de 27 a 29 de setembro de 2016.
Inscrições, valores e demais informações podem ser visualizadas no site do evento:
http://www.congresso2016.congressohistoriajatai.org/site/capa

 48º Congresso Brasileiro de Geologia
Congresso traz como tema “As geotecnologias e o século XXI” e o evento será
realizado em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, de 09 a 13 de outubro. Inscrições e
demais informações: http://www.48cbg.com.br/

Livros:

Número de chamada: 660.2969 S651i
SMITH, J.M.; VAN NESS, H.C.; ABBOTT, M.M. Introdução à
termodinâmica da engenharia química. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, c2007. x, 626 p.

Número de chamada: 620.112 V284p
VAN VLACK, L. H. Princípios de ciências dos
materiais. São Paulo: E. Blücher, 1970. 427p.

Número de chamada: 544 V878q
VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa. São Paulo:
Mestre Jou, 1981. 665 p.

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

Engenharia de Materiais
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
Área do conhecimento: Engenharia
Subáreas: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Descrição: Tem como objetivo a agregação e indexação dos conteúdos científicos em acesso aberto (ou
acesso livre) existentes nos repositórios institucionais das entidades portuguesas de ensino superior, e outras
organizações de P&D de Portugal.
Editor: Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC)
Algumas
Categorias/subcategorias:
Engenharias/Engenharias
de
Materiais
Engenharias/Engenharia Mecânica. Engenharia Térmica. Mecânica dos Sólidos.

e

Metalúrgica

-

Link para acesso à base de dados: http://www.rcaap.pt/

Geociências/Georreferenciamento
GeoScience World (GeoRef)
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Geociências/meteorologia
Descrição: oferece pesquisas em artigos completos e revisados por pares de mais de 40 periódicos de alto
fator de impacto publicados por sociedades geocientíficas do mundo.
Editor: GSW
Algumas Categorias/subcategorias: Ciências Exatas e da Terra / Ciências Exatas e da Terra (Geral) Ciências Exatas e da Terra/ Geociências. Meteorologia.
Link para acesso à base de dados: http://geoscienceworld.org.ez3.periodicos.capes.gov.br/

Ciências
Portal de revistas da Universidade de São Paulo (SIBI)
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Geociências/meteorologia
Descrição: Portal de revistas da Universidade de São Paulo, com mais de 100 títulos e 30 mil artigos, todos
em Acesso Aberto.
Editor: Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBI)
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Exatas e da Terra/ Matemática. Ciências Exatas e da Terra/
Geociências/meteorologia.
Link para acesso à base de dados: http://www.revistas.usp.br/wp/

Biblio Dicas e Informes:
 Apresentação de trabalho no IX Encontro Maranhense de História da
Educação
De 10 a 13 de maio de 2016, aconteceu o IX Encontro Maranhense de História
da Educação, em São Luis. No evento foi apresentado o artigo Ter, mediar,
conhecer, empoderar: a criação da Biblioteca Universitária “Benedicto Monteiro”
do Campus de Ananindeua da Universidade Federal do Pará – relato de
experiência. De autoria dos bibliotecários Elida Moura de Figueiredo, Erik André de
Nazaré Pires e Di Yvis Teo Calumby Bezerra, o trabalho faz um relato importante e
necessário sobre as dificuldades e vitórias alcançadas na implantação e
funcionamento da Biblioteca Universitária “Benedicto Monteiro” do campus de
Ananindeua, da UFPA. Esse tipo de trabalho é importante no sentido de trocar
informações entre as bibliotecas universitárias de instituições de educação superior
públicas do Brasil. Veja mais em: http://www.emhe9.ufma.br/index.html
 Recepção dos calouros no campus de Ananindeua

No dia 19/05/2016, os novos discentes da UFPA participaram da recepção dos
calouros no ginásio de esportes, no campus do Guamá. E no dia 20 foi a vez do
CAMPANANIN recepcionar os alunos de Ciência e Tecnologia, Tecnologia em
Geoprocessamento, Engenharia de Materiais e dos novos cursos ofertados pela
instituição: Licenciatura em Geografia, História, Física e Química. Os discentes
receberam o kit acadêmico e foram encaminhados para o auditório, a fim de ouvirem
as boas-vindas dos coordenadores, docentes, técnicos e discentes do campus. Houve
palestras, exposição de trabalhos, visitas às dependências da instituição, como
laboratórios, salas de aulas e biblioteca. Em seguida, houve uma programação
ecológica e cultural, na qual os alunos foram levados pelo ônibus da UFPA às futuras
instalações permanentes do campus de Ananindeua, na Granja do Icuí, para
participarem, do trote ecológico que consistia em plantar árvores no local. Na volta, os
alunos participaram das atrações musicais ofertadas pela UFPA, encerrando a
programação do evento.

 Cursos

A plataforma de aprendizagem Veduca oferece diversos cursos em várias
áreas do conhecimento. São mais de 500 mil usuários que podem aprender e obter
certificação ao final de alguns cursos. O veduca recebe apoio de universidades
conceituadas, tais como Universidade de São Paulo (USP), Unicamp, Harvard,
Stanford, Yale etc. Maiores informações: http://www.veduca.com.br/

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibiliza vários
cursos on-line e gratuitos. Todos os cursos têm certificação ao final se houver no
mínimo 70% de aproveitamento nas atividades. Acesse e saiba mais:
http://eadsenaies.com.br/

 Empresa Junior de informática – EJI UFPA

A EJI é uma empresa composta e administrada por alunos de curso
universitário e técnico. Oferece consultoria, treinamento e cursos com um preço menor
para a sociedade e empresas. Seu objetivo é dar aos alunos uma oportunidade de
aliar teoria e prática, ofertando uma visão de como se pode atuar no mercado de
trabalho da área informacional, seja pelos serviços de qualidade oferecidos, seja por
meio dos projetos da empresa. Há vários cursos para os interessados, dentre eles:
manutenção, webdesigner, informática básica, 3DStudio Max, linguagem de
programação (Php, Java). Maiores informações: 3201 8081; e-mail: eji@ufpa.br; site:
http://www.eji.ufpa.br/interna.php?page=quemS

 Laboratório de Análise e Informação Geográfica – LAIG

O LAIG é uma iniciativa da faculdade de Geografia e Cartografia e localiza-se
nos altos do prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, no campus do
Guamá. Realiza trabalhos técnicos na área de geoprocessamento e de cartografia,
oferecendo aos alunos de graduação a oportunidade de estágio obrigatório, além de
promover projetos de pesquisa e extensão. Para saber mais sobre as possibilidades
de estágio ou outras informações, ligue para 3201 7450.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

