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Evento organizado pela turma de 2017 do curso de
Licenciatura em Geografia (Campus Ananindeua)

A Biblioteca Benedicto Monteiro foi inaugurada, oficialmente, no dia 23 de
Outubro de 2015, com a presença do então Magnífico Reitor Carlos Maneschi. O
nome da biblioteca se deu por meio de concurso, no qual a Professora e excoordenadora do Campus Universitário de Ananindeua, Edilza Joana Oliveira Fontes,
foi a vencedora.
Atualmente, a Biblioteca dispõe de: 375 títulos e 2.857 exemplares,
distribuídos nos cursos de graduação: História, Química, Física, Geografia,
Engenharia de Materiais, Tecnologia em Geoprocessamento e Ciência e Tecnologia.
Além de contemplar os cursos de pós-graduação: Especialização no Ensino de
História, Especialização no Ensino da Física e Mestrado Profissional em Ensino de
História.
A Biblioteca Benedicto Monteiro também conta no seu acervo com a Coleção
Amazônia, além do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES.

Eventos
 IX Congresso Brasileiro de Engenharia da Fabricação
O Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação – COBEF é o maior
evento nacional na área de Engenharia de Fabricação, promovido pela Associação
Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas (ABCM).
Tem como missão proporcionar um amplo fórum para apresentações e
discussões críticas dos novos resultados da pesquisa básica e aplicada a tecnologias
de fabricação.
O COBEF é o fórum apropriado para profissionais dos setores industrial e
acadêmico discutirem temas de cunhos tecnológico e científico de seus interesses e
em sintonia com as realidades brasileira e mundial.
Confira mais em: https://eventos.abcm.org.br/cobef2017/

 IX Encontro Regional Sul de História Oral
O IX Encontro Regional Sul de História Oral será realizado em Porto Alegre,
nas dependências do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (CHC), entre os dias 20 e
23 de agosto de 2017. É uma iniciativa da Associação Brasileira de História Oral em
parceria com o CHC, e conta com o apoio, na organização, de representantes de
universidades e instituições de memória dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. O Encontro tem como tema História Oral: democracia, direitos e
diversidade. Estima acolher um grande número de participantes, também das outras
regiões do Brasil e do Cone Sul, que venham trabalhando com História Oral, nas
academias e em centros de memória, como arquivos, museus e outras instituições

culturais, como também professores e alunos da Escola Básica, estimulados pelo
significado da memória no âmbito da formação de escolares, tangenciados pela
Educação Patrimonial. Pretende localizar os Coletivos que venham praticando a
História Oral, ainda silenciados no âmbito da Associação, bem como promover a sua
disseminação nas academias e nos espaços de atuação de profissionais de História e
de outras áreas do conhecimento”.
Confira mais em: http://www.sul2017.historiaoral.org.br/
 Reunião Anual da Comissão de Geografia Urbana da IGU
Entre os dias 6 a 13 de agosto de 2017 acontece a Reunião Anual da
Comissão de Geografia Urbana da IGU. O evento ocorrerá em Salvador - BA.
A Comissão Urbana da IGU, em colaboração com o Departamento de
Geografia - Instituto de Geociências da Universidade Federal de Salvador da Bahia,
são os responsáveis pela realização do evento. A reuinão neste ano de 2017, tem
como foco especial desta as cidades digitais e justiça espacial. Embora oferecendo o
potencial para melhorar a sustentabilidade, a equidade e a inclusão nas áreas
urbanas, muitos estudiosos argumentam que a digitalização das sociedades urbanas
espelha e enraizou ainda mais as desigualdades sociais e espaciais pré-existentes.
Essa (re) produção de injustiças espaciais dentro da cidade polariza as comunidades e
apresenta muitos desafios para os moradores, formuladores de políticas e grupos da
sociedade civil. Os trabalhos que abordam estas questões são particularmente bemvindos para a Reunião Anual da Comissão Urbana de 2017.
Confira mais em: http://geografiaeventos.weebly.com/geo-notiacutecias/igu-urbangeography-commission-annual-meeting

Livros

Número de chamada: 301 B959h 2. ed.
BURKE, Peter. História e teoria social. 2. ed. ampl. São
Paulo: Ed. UNESP, 2012. 339 p. ISBN 9788539302246
(broch.).

Número de chamada: 335.4 M578d
MÉSZÁROS, István. O Desafio e o fardo do tempo
histórico: o socialismo no século XXI. São Paulo:
Boitempo, 2011. 396 p. (Mundo do trabalho). ISBN
9788575591000 (broch.).

Número de chamada: 419.81 A872a 2. ed.
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de et al. Atividades
ilustradas em sinais da Libras. 2. ed. Rio de Janeiro:
Revinter, 2013. 242 p. ISBN 9788537205549 (broch.).

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

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Em Tempo de histórias
ISSN:1517-1108
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free - Disponível
desde 2002
Link para acesso ao periódico: http://link-periodicos-capes-govbr.ez3.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=2
670000000097389

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Caminhos de Geografia
ISSN: 1678-6343
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free - Disponível
desde 2000
Link para acesso ao periódico: http://link-periodicos-capes-govbr.ez3.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=10000
00000525993&svc.fulltext=yes

E-books (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br)
Detalhes do E-book
Palavra no título: Caminhos do Ensino
Disponibilidade: Gale Cengage Virtual Reference Library
Disponibilidade: Livros em Português
Link para acesso ao e-book: http://link-periodicos-capes-govbr.ez3.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&
rft.object_id=2500000000000918&svc.fulltext=yes

Detalhes do E-book
Palavra no título: Formação Continuada de Professores: uma
releitura das áreas de conteúdo
Disponibilidade: Gale Cengage Virtual Reference Library
Disponibilidade: Livros em Português
Link para acesso ao e-book: http://link-periodicos-capes-govbr.ez3.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rf
t.object_id=2500000000001049&svc.fulltext=yes

Biblio Dicas e Informes
 Treinamento no Portal de Periódicos da CAPES

O treinamento ocorrerá no dia 09 de Agosto, no horário da manhã das 9h às
12h e à tarde, das 15h às 18h, no auditório da Biblioteca Central da UFPA
(Endereço: Rua Augusto Corrêa, 1 - Universitário, Belém - PA, 66075-110), o
treinamento é aberto ao público, com direito à certificado de 3 horas.
Mais informações
Telefone: 3201-7362
E-mails: carmecy@ufpa.br e lourdes@ufpa.br
 Biblioteca Central da UFPA tem novo site
O Sistema de Bibliotecas da UFPA (SIBI/UFPA) é composto por 36 bibliotecas
universitárias e coordenado tecnicamente pela Biblioteca Central. A maioria está
localizada no campus Belém, enquanto as demais se distribuem nos campi de outros
municípios.
As bibliotecas adotam o software Pergamum e seus acervos estão integrados em
um catálogo único, disponibilizado online. Oferecem à comunidade os mais diversos
serviços de informação nos suportes impresso e eletrônico, permitem a consulta e
realizam o empréstimo e devolução de obras de seus acervos.
Agora a Biblioteca Central conta com um novo site, totalmente remodelado e
moderno.
Confira em: http://bc.ufpa.br/

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

