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No dia 04 de outubro foi realizada a eleição para a
escolha da nova coordenação do Campus de Ananindeua. O
professor Francivaldo Alves Nunes e o professor Allison Clay
Rios da Silva foram os escolhidos, respectivamente, para a
coordenação e vice-coordenação nos anos de 2017 a 2020. O
resultado reflete o bom trabalho desempenhado pelo então vicecoordenador, Francivaldo Nunes e a coordenadora Edilza
Fontes.
A consulta contou com a participação de discentes,
docentes e técnico-administrativos que compõem o quadro da
instituição. O objetivo é manter o que já vem dando certo e abrir
novas possibilidades para o alcance de metas que beneficiarão
todos os envolvidos na constante construção de um espaço
acadêmico de excelência que contemple o tripé da UFPA:
ensino, pesquisa e extensão.

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: 224 títulos, com 1.795 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
 56º Congresso de Química
De 07 a 11 de novembro de 2016, no Hangar – Centro de Convenções da
Amazônia (Belém – Pará), ocorre o congresso de Química em sua 56ª edição. O
objetivo do evento é reunir profissionais, estudantes e demais interessados na área, a
fim de promover o estudo, a difusão e o conhecimento da Química. Haverá
apresentação de palestras, cursos, apresentações de trabalhos etc. Os professores
Alcy Favacho Ribeiro e Kellen Heloizy Feitas, do Campus de Ananindeua, fazem parte
da comissão do congresso. Acesse o site: http://www.abq.org.br/cbq/

 8º Simpósio Nacional de História Cultural – Memória Individual, Memória
Coletiva e História Cultural
Em Araguaína, na Universidade Federal do Tocantins (UFT), acontece o
simpósio que será realizado no período de 14 a 18 de novembro. Para mais
informações sobre os temas do evento e os trabalhos aprovados, acesse o site:
http://gthistoriacultural.com.br/VIIIsimposio/index.php

 IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação
De 26 a 29 de junho de 2017, o IX Congresso Brasileiro de Engenharia de
Fabricação, ocorrerá em Joinville (SC) e será promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM). As áreas abordadas no evento serão:
fundição, usinagem, metrologia, tribologia, conformação, metalurgia do pó, manufatura
virtual, engenharia de superfícies, soldagem e união de materiais, novas tecnologias
de fabricação, processo de adição de materiais, processamento de materiais não
metálicos e compósitos, e projeto manufatura e montagem – planejamento, gestão e
automação. Acesse: https://eventos.abcm.org.br/cobef2017/

Livros:

Número de chamada: 333.951609811 D618d
VIEIRA, Ima Célia Guimarães. Diversidade Biológica e
Cultural da Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio
Goeldi, 2009.

Número de chamada: 691 M425m 5ed
BAUER, L.A Falcão. Materiais de construção Concreto, madeira, cerâmica, metais, plásticos, asfalto –
Novos Materiais para construção civil. Rio de Janeiro:
LTC, 2015.

Número de chamada: 531.32 S717i
SOTELO JÚNIOR, José; FRANÇA, Luis Novaes
Ferreira. Introdução às vibrações mecânicas. São
Paulo: Blucher, 2006.

Periódicos (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br):

Palavra no título:

Boletim Paulista de Geografia

ISSN: 0006 - 6079
Disponibilidade: Free E-Journals
Disponível desde 2012
Áreas do conhecimento: 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=110978977969412&svc.fu
lltext=yes

Palavra no título:

Cerâmica Industrial

ISSN: 1413-4608
Disponibilidade: Periódicos Nacionais
Disponível desde 1996
Áreas do conhecimento: Engenharias – Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/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=1000000000489654

Palavra no título: Atmospheric Chemistry and Physics
ISSN: 1680-7316
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free
Disponível desde 2001
Áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra: Física / Ciências Exatas e da Terra: Química
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=111030403014016&svc.fulltext=
yes

Palavra no título: Applied Technologies and Innovations
ISSN: 1804-1191
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free
Disponível desde 2010
Áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra: Física
Ciências Exatas e da Terra: Química
Ciências Humanas: Educação
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=2670000000033826&svc.fulltext
=yes

Biblio Dicas e Informes:
 I Semana do Conhecimento da Biblioteca Benedicto Monteiro

De 23 a 25 de novembro, a biblioteca Benedicto Monteiro em parceria com os
cursos de Licenciatura em História e Licenciatura em Geografia do Campus de
Ananindeua, promovem sua primeira semana do conhecimento, cujo tema será
“Benedicto Monteiro: suas contribuições para a sociedade paraense”.
As atividades do evento incluem apresentação de painéis, mesas-redondas e
exposição de obras de Benedicto Monteiro. Haverá a participação de professores e
pesquisadores do Campus Ananindeua e do Campus Belém.
As inscrições iniciaram-se no dia 24 de outubro e seguem até o dia 22 de
novembro. A taxa de inscrição para apresentação de trabalhos é de R$10,00 e para os
ouvintes, R$5,00. Informações no site do evento: http://semanabbm.webnode.com/

 2ª oficina para docentes do projeto de extensão da Biblioteca Benedicto
Monteiro

A 2ª oficina do projeto de extensão da Biblioteca Benedicto Monteiro ocorreu
no dia 13 de outubro de 2016, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de
Ananindeua (SEMED), das 8:30h às 12h, ministrado pela mediadora Nara Santos
(Bibliotecária - Caritas Brasil / Região Norte II), cujo tema foi “Práticas de Incentivo à
leitura: criar para estimular.

 II FEITEC

De 25 a 27 de outubro ocorreu a II Feira de Inovações Tecnológicas da UFPA,
no Campus de Ananindeua. Houve apresentação de trabalhos, oficinas, minicursos e
palestras para o público composto de alunos de graduação, Ensino Médio e Ensino
Fundamental. Além das atividades acadêmicas, houve apresentações culturais, feiras
artesanais, massagens, dentre outras atividades.

 Ciência na Ilha 2016
Ciência na Ilha é um evento de divulgação científica e educação e faz chamada
para apresentação de propostas até o dia 4 de Novembro. As propostas podem ser:
oficinas, exposições temáticas e trabalhos de iniciação científica infanto-juvenil.
“Podem participar pesquisadores e estudantes de ensino superior, além de estudantes
de educação básica, supervisionados por um professor, vinculado a uma escola,
universidade ou ONG.”
O evento ocorre nos dias 1 e 2 de dezembro de 2016, na Escola Estadual
Padre Eduardo, em Mosqueiro. Mais informações no site do evento:
https://ciencianailha.wordpress.com/

 III Encontro Internacional “Amazônia: entre rotas, fronteiras e conexões”
O Campus de Ananindeua recebe o III Encontro Internacional “Amazônia: entre
rotas, fronteiras e conexões” durante o período de 16 a 18 de novembro de 2016. A
realização do evento se dá em parceria do curso de Licenciatura em História do
Campus de Ananindeua com o Grupo de Estudos de Fronteira (GEF). As inscrições,
programação e demais informações podem ser acessadas na página do Campus
Ananindeua: http://campusananindeua.ufpa.br/index.php/eventos/fronteira

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

