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A Universidade Federal do Pará comemora neste ano seus
60 anos, sendo considerada, acadêmica e cientificamente, a mais
importante universidade do estado do Pará. A UFPA atende 74
municípios com seus 12 campi: Abaetetuba, Altamira,
Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema,
Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí.
Apesar do pouco tempo de existência, a instituição
contribuiu e contribui para a sociedade com o tripé ensino,
pesquisa e extensão. Seu objetivo é ser um espaço no qual esses
três eixos possam ser cada vez mais melhorados para
disponibilizar qualidade em todos os âmbitos a que se propõe
trabalhar.
As comemorações aos 60 anos da Universidade contam
com uma programação especial, dentre elas destaca-se o concerto
da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da Escola de Música da
UFPA, q qual apresentará a Nona Sinfonia de Bethoven, no
Theatro da Paz, sob a regência do maestro Miguel Campos Neto. A
apresentação se dará às 20h, no dia 02 de julho de 2017. Mais
informações acesse http://60anos.ufpa.br/

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: 403 títulos e 2.809 exemplares, distribuídos
nos cursos de graduação em História, Química, Física, Geografia, Engenharia de
Materiais, Tecnologia em Geoprocessamento e Ciência e Tecnologia.

Eventos
 ABM Week 2017
A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração promove a ABM
Week 2017, do dia 02 ao dia 06 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São
Paulo - SP. As inscrições iniciam-se a partir de julho. Mais informações no site do
evento: https://abmweek.com.br/

 II Workshop Geoprocessamento com Software Livre
De 03 a 10 de julho, o workshop Geoprocessamento com Software Livre será
ofertado totalmente on-line e gratuito. O objetivo é “trabalhar os conceitos
fundamentais em Geotecnologia; de como elaborar seus mapas temáticos no QGIS;
de como se tornar independente na produção de mapas; e como evitar os principais
erros ao trabalhar com Geoprocessamento e mapas”.
Mais informações:
http://www.clickgeo.com.br/workshop-de-geoprocessamento-com-softwares-livres/

 IV CONEDU – Congresso Nacional de Educação
O IV CONEDU será realizado em João Pessoa – PB, entre os dias 15 e 17 de
novembro de 2017. Serão apresentados minicursos, palestras, conferências, sessões
de comunicação oral e pôster, atividades culturais etc. As inscrições estão abertas e
seguem até outubro. Veja mais em: http://www.conedu.com.br/index.php

Livros

Número de chamada: 509 K96e 12. ed.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções
científicas. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

Número de chamada: 547.134 M862m 2. ed.
MORITA, Tokio; ASSUNPÇÃO, Rosely Maria Viegas.
Manual de soluções, reagentes e solventes:
padronização, preparação, purificação, indicadores de
segurança, descarte de produtos químicos. 2. ed. São
Paulo: Blucher, 2007.

Número de chamada: 372. 891 A447e 15. ed.
ALMEIDA, Rosangela; PASSINI, Elza Yasuko. O
espaço geográfico: ensino e representação. 15. ed.
São Paulo: Contexto, 2006.

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

Palavra no título:

Andes – Antropologia e História

ISSN: 0327 - 1676
Disponibilidade:
desde 2005.

DOAJ – Directory of Open Access Journals. Disponível

Áreas do conhecimento: Ciências Humanas: História
Ciências Humanas: Antropologia
Ciências Humanas: Ciências Humanas (Geral)
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:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=
991042732560068

Palavra no título:

Revista Iberoamericana de ciência tecnología y sociedad

ISSN: 1850 - 0013
Disponibilidade:

Scielo Free

Disponível desde 2007
Áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra: Ciências Exatas e da Terra
(Geral)
Engenharias: Engenharias
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:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=
1000000000523263

Biblio Dicas e Informes
 Encontro Regional de Repositórios Digitais da Região Norte (ERRD –
Norte)
O ERRD é um evento organizado pela Biblioteca Central da Universidade
Federal do Pará (UFPA), bibliotecas da Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Museu Paraense Emílio Goeldi
(MPEG) e Instituto Federal do Pará (IFPA). Foi realizado nos dias 07 e 08 de junho de
2017, com o objetivo de promover um espaço de discussão teórica e prática sobre os
repositórios digitais. O bibliotecário e diretor da biblioteca Benedicto Monteiro –
Campus Ananindeua (UFPA), Erik André de Nazaré Pires, participou do evento,
apresentando o trabalho “Aportes para implementação de repositórios de narrativas na
Universidade Federal do Pará”.

 Colóquio Diálogo Ambientais
Em comemoração ao dia do meio ambiente, dia 05 de
junho, o campus Ananindeua – UFPA promoveu o
Colóquio Diálogos Ambientais com o tema “Ciência e
meio ambiente: ensino, pesquisa e extensão no campus
de Ananindeua”. Houve a apresentação de palestras e
conferência sobre o tema em questão.
Na ocasião, os ouvintes puderam assistir às mesas
propostas no evento: “Ciência e práticas ambientais: experiências no ensino superior”,
com a participação da Profª Drª Kellen Heloizy Garcia Freitas, do Prof. Me. Enilson da
Silva Souza e do Prof. Dr. Paulo Alves de Melo; e “A perspectiva ambiental e o diálogo
com a sociedade: relatos e aproximações”, com o Prof. Dr. Wesley de Oliveira kettle, o
Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e o técnico em agropecuária Paulo
Martins. O evento teve seu encerramento com a conferência da Profª Drª Marilena
Loureiro (PPGEDAM/ Núcleo de Meio Ambiente/ PPGED/UFPA).

 Alguns produtos e serviços oferecidos pelo site da Biblioteca Central
No site da Biblioteca Central – UFPA (http://bc.ufpa.br/) é possível utilizar
diversos produtos e serviços, dentre eles:


Ficha Catalográfica, um sistema automático de geração de fichas
catalográficas. Basta mandar as informações de teses e dissertações para o
site e esperar a ficha catalográfica chegar ao e-mail no prazo mínimo de três
dias úteis. http://www.bcficat.ufpa.br/fichacatalografica.php



Repositório Institucional, o qual contém diversos trabalhos científicos e
acadêmicos em formato digital. Os trabalhos enviados podem ser de docentes,
pesquisadores, alunos de pós-graduação e técnicos da UFPA.
http://repositorio.ufpa.br/jspui/



Biblioteca Digital de Monografias, a qual agrega trabalhos provenientes de
discentes de graduação e de pós-graduação lato sensu da UFPA.
http://bdm.ufpa.br/jspui/



Livro Aberto, cujo intuito é a publicação de livros de docentes, discentes,
técnico-administrativos e pessoas que possuam vínculo com a instituição.
http://livroaberto.ufpa.br/jspui/

 Novas regras para reverter suspensão na biblioteca Benedicto Monteiro

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

