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A 3ª oficina do projeto de extensão da Biblioteca Benedicto
Monteiro (UFPA – Campus Ananindeua) ocorreu no dia 21 de
novembro, de 09 às 12h, no auditório da SEMED (Secretaria
Municipal de Educação). Na ocasião, o tema trazido aos
professores das escolas públicas municipais de Ananindeua, foi
“’Coisas de menina’, ‘coisas de menino’: leitura e empoderamento
infanto-juvenil como instrumentos de conquistas sociais”.
A mediadora do debate, Professora Drª Anna Linhares,
docente da faculdade de História da UFPA – Campus Ananindeua,
promoveu uma discussão importantíssima e necessária aos
presentes na oficina.
O projeto coordenador pela bibliotecária Élida Moura
Figueiredo está em seu segundo ano e vem contribuindo, por meio
das oficinas que promove, para um novo olhar nas práticas de
ensino dos professores da rede municipal de Ananindeua. Um de
seus intuitos é justamente este: capacitar os professores para que
eles possam aplicar nas salas de aula o conhecimento adquirido.

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: 392 títulos e 2.901 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 em História Agrária da Amazônia Contemporânea e Mestrado
Profissional em Ensino de História e Especialização no Ensino da Física.
A Biblioteca Benedicto Monteiro também conta no seu acervo com a Coleção
Amazônia, além do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES.

Eventos
 XXVI Congresso Ibero-americano de Catálise
De 09 a 14 de setembro de 2018, Coimbra (Portugal) receberá o XXVI
Congresso Ibero-americano de Catálise. O evento, além de trazer à luz discussões e
pesquisas sobre o tema, marca o aniversário de 50 anos do encontro. Os tópicos a
serem discutidos serão: catálise ambiental; catálise industrial, refinação de petróleo,
conversão de gás natural e petroquímica; conceção, preparação e caracterização de
catalisadores; processos sustentáveis e energias limpas; química fina; outros tópicos
em biocatálise, catálise homogênea ou catálise heterogênea. Mais informações no site
do evento: http://cicat2018.eventos.chemistry.pt/
 WREN 2017
O Workshop on Renewable Energy Sources and Nanotechnology – WREN
2017 será realizado em Belém, no auditório Benedito Nunes, entre os dias 04 a 08 de
dezembro de 2017. Mais informações na página do evento (em inglês):
http://www.wren2017.ufpa.br/

 7th International Congresso n Ceramics (ICC7) e 62º Congresso Brasileiro
de Cerâmica
Os dois eventos serão realizados na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, no
Hotel Recanto Cataratas, de 17 a 21 de junho de 2018. Acesse o site (em inglês):
http://www.icc7.com.br/

Livros

Número de chamada: 650.01513 B896m
BRUNI, Adriano Leal. Matemática Financeira. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2013.

Número de chamada: 658.4052 F881g
FREIRE, Willian. Gestão de crises e negociações
ambientais. Belo Horizonte: Editora Mineira Livros
Jurídicos Ltda., 2007. 178 p.

Número de chamada: 658.404 M464a 5. ed.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de
projetos: como transformar ideias em resultados. 5. ed.
São Paulo: Atlas, 2014.

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

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Advanced Materials
ISSN: 0935 – 9648
Disponibilidade: Wiley Online
Link para acesso ao periódico:
http://onlinelibrarywiley.ez3.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/adma.v29.42/issuetoc

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Accounts of chemical research
ISSN: 0001 - 4842
Disponibilidade: American Chemical Society Journals
Link para acesso ao periódico:
http://pubs-acs-org.ez3.periodicos.capes.gov.br/loi/achre4
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 Educação em saúde aos servidores do Campus Ananindeua

Pensando na qualidade de vida dos servidores da UFPA – Campus
Ananindeua, a coordenação do Campus, a CPGA (Coordenadoria de Planejamento,
Gestão e Avaliação e a Diretoria de Gestão de Pessoas promoveram nos dias 13 e 14
de novembro de 2017 uma visita da equipe multiprofissional do SIASS (Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) na área de convivência da instituição.
Foram ofertados serviços e informações na área de nutrição, enfermagem,
segurança no trabalho, fonoaudiologia e atendimento psicossocial. A equipe prestou
esclarecimentos aos servidores durante todo o dia 13, das 09h às 12h e das 14:30h às
17h. O trabalho foi finalizado no dia 14, no horário das 09h às 12h.
São ações importantes para os servidores, pois trazem esclarecimentos sobre
saúde e qualidade de vida aos quais eles têm direito na instituição. Para mais
informações sobre os serviços ofertados, basta se dirigir ao SIASS, que fica localizado
no espaço Vadião, no Campus Universitário do Guama.
 Inauguração do Laboratório de Ensino de Humanidades Amazônicas –
LABHAM
Dia 14 de novembro de 2017, o Campus Ananindeua –
UFPA inaugurou mais um espaço de pesquisa e produção
intelectual: o LABHAM, Laboratório de Ensino de Humanidades
Amazônicas. O laboratório servirá tanto para o curso de
Licenciatura em História quanto para o de Licenciatura em
Geografia.
A inauguração se deu às 19h e contou com a participação de docentes,
técnicos e discentes da instituição. O espaço é mais uma conquista para a UFPA –

Campus Ananindeua, que busca, cada vez mais, dar visibilidade e fomento ao ensino,
à pesquisa e à extensão.

Laboratório de Ensino de Humanidades Amazônicas - LABHAM



I Fórum de bibliotecários do SIBI – UFPA

A Biblioteca Central, localizada no Campus do
Guamá – UFPA, organizou, nos dias 16 e 17 de
novembro de 2017, o I Fórum de bibliotecários do
SIBI – UFPA. O tema do evento foi “O Desafio da
Biblioteca

Universitária

no

Século

XXI:

Um

Panorama das Bibliotecas do SIBI/UFPA”. Na
ocasião, discutiram-se melhorias e inovações no
sistema, troca de conhecimentos, apresentação de trabalhos e outras ações
importantes no meio informacional.
Os servidores técnico-administrativos do Campus Ananindeua,

Élida

Figueiredo e Erik Pires, estiveram presentes no evento. A bibliotecária Élida
Figueiredo apresentou o projeto de extensão da Biblioteca Benedicto Monteiro
(Campus Ananindeua – UFPA), o qual coordena: “Escolas e bibliotecas escolares no
município de Ananindeua: realidade e perspectivas – conhecer para dinamizar”. Foi
uma oportunidade de divulgar o trabalho que vem sendo feito desde 2016 no
município de Ananindeua e que pretende continuar fomentando a formação de
professores da rede básica de ensino. Já o diretor da Biblioteca Benedicto Monteiro,
Erik Pires, participou de uma mesa-redonda para tratar a respeito das demandas do
Sistema de Bibliotecas da UFPA.

Aula inaugural do curso de Especialização em História Agrária da



Amazônia Contemporânea

Dia 18 de novembro de 2017, o Campus Ananindeua – UFPA promoveu a
aula inaugural da Especialização em História Agrária da Amazônia Contemporânea,
com a participação do Prof. Dr. Carlos Leandro Esteves falando da historiografia sobre
o rural brasileiro. A pós-graduação lato sensu é importante não apenas porque
contribui para a formação dos profissionais na área, mas também representa um dos
avanços que o Campus de Ananindeua vem dando ao longo de sua existência,
investindo no ensino tanto de graduação quanto de pós-graduação lato sensu e stricto
sensu.

Até o próximo número com mais informações e dicas!

