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Nesta edição, a Biblioteca disponibiliza algumas publicações, eventos
concernentes à comunidade acadêmica, além de divulgar periódicos
especializados nas respectivas áreas cobertas pelos cursos em voga.
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Durante o ano de 2016, o projeto “Escolas e bibliotecas
escolares na Amazônia”, coordenado pela bibliotecária Elida
Moura Figueiredo, da Biblioteca Benedicto Monteiro (Campus
Ananindeua – UFPA), obteve um grande êxito em sua execução,
mostrando a importância de projetos que aproximem a
universidade da comunidade.
Já neste ano de 2017, o trabalho entra em sua segunda
fase, cuja reunião de apresentação se dará no dia 07 de junho, das
8h às 12h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de
Ananindeua (SEMED).

Adriana Araújo de Lima
Dayana Rosy Souza dos Santos
Ian Silva Lemos Monteiro
Biblio Informa é uma publicação
mensal da Biblioteca Benedicto
Monteiro (UFPA – Campus
Ananindeua).

Com o objetivo de dar continuidade ao projeto, a
coordenação busca trazer, além das atividades já feitas no ano
passado, um aperfeiçoamento das ações, proporcionando aos
professores uma qualificação que possa ser repassada em sala de
aula para os alunos, a fim de trazer mais qualidade ao processo de
ensino-aprendizagem.

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
 XIX CECEM – Congresso de Estudantes de Ciência e Engenharia de
Materiais do Mercosul
De 23 a 29 de julho de 2017, Belo Horizonte (MG) promove o Congresso
voltado para profissionais, pesquisadores, docentes, discentes e interessados na área.
O evento será realizado no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG). As inscrições iniciaram dia 12 de março e vão até 30 de junho. Mais
informações
acesse
a
página
do
Facebook
https://www.facebook.com/pg/xixcecemm/about/?section=hours&tab=page_info
ou
envie e-mail para xixcecemm.cefetmg@gmail.com

 XXIX Simpósio Nacional de História
A Universidade de Brasília (UNB) sedia o XXIX Simpósio Nacional de História
no período de 24/07/2017 a 28/07/2017. O evento é voltado aos pesquisadores,
professores e estudantes de graduação e pós-graduação. O tema será “Contra os
Preconceitos: História e Democracia”, altamente pertinente na atual situação política e
social do país e do mundo. Para inscrições e demais informações:
http://www.snh2017.anpuh.org/site/capa

 XIII Congresso Nacional de Educação
De 28 a 31 de agosto de 2017 ocorre o XIII Congresso Nacional de Educação
(EDUCERE) em Curitiba – PR. O intuito do evento é discutir formação de professores,
prática educativa e pesquisa educacional em diferentes áreas do saber. As inscrições
vão até o dia 28 de agosto de 2017. Informações: http://educere.pucpr.br/

Livros

Número de chamada: 321.8 D383d
WEFFORT, Francisco C et al. A Democracia como
Proposta. Rio de Janeiro: IBASE, 1991.

Número de chamada: 512.5 T266a 3. ed.
TEIXEIRA, Ralph Costa. Àlgebra Linear: exercícios e
soluções. 3. ed. Rio de Janeiro: IMPA, c2015.

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.

E-Books (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br)

History

Palavra no título: The Ancient History
Disponibilidade: Gale Eighteenth Century Collections Online II
Link para acesso ao e-book: 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:UT
F-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=
1&rft.object_id=3360000000162050

Material Engineering

Palavra no título: Oxide Materials for Electronic Engineering
(OMEE), 2014 IEEE International Conference on
Disponibilidade: IEEE/IET Electronic Library (IEL) Conference
Proceedings
Link para acesso ao e-book: 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:U
TF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold
=1&rft.object_id=2560000000337485

Biblio Dicas e Informes
 Passe Fácil Graduação e Pós-graduação (1ª via)
Desde o dia 30 de maio de 2017, o Passe Fácil está fazendo o cadastramento
para a 1ª via de carteira de meia-passagem urbana. Durante o ano todo, os
estudantes poderão requerer a carteira. Basta se dirigir ao Mercado de São Brás –
Praça Floriano Peixoto, das 08h às 16h, portando os seguintes documentos:
Comprovante de Residência com CEP - em nome do aluno (luz, água, cartão
de loja, cartão de crédito etc) ou de algum parentesco.
1 foto 3x4 colorida recente sem carimbos ou manchas;
Carteira de Identidade- RG

 I Simpósio do Projeto Metrópole
De 01 a 03 de junho de 2017, ocorre no Campus Universitário de Ananindeua o I
Simpósio do Projeto Metrópole, da faculdade de Geografia. O evento terá a
participação da Profa. Dra. Ana Valéria dos Reis Pinheiro, do Prof. Dr. Enilson da Silva
Sousa, do Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes e do Prof. Dr. Adilson Júnior Ishihara
Brito. Haverá palestras, debates com os pesquisadores do projeto e convidados, e três
minicursos serão ofertados:


Extração de drenagem no Software ArcGis (01/06/2017, das 08h às 12h).



Introdução ao QGIS (02/06/2017, das 08h às 12h).



Classificação de solo com o Software ArcGis (03/06/2017, das 15h às
19h).

 XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia / XXVI Exposicarta
A Escola Naval da cidade do Rio de Janeiro recebe o XXVII Congresso
Brasileiro de Cartografia / XXVI Exposicarta do dia 06 ao dia 09 de novembro de 2017.
O tema desta edição é “A cartografia e soberania nacional: a consolidação das
fronteiras e limites”. A submissão de resumos vai até o dia 15 de julho de 2017.
Inscrições
e
demais
informações
no
site
do
congresso:
http://www.cartografia.org.br/cbc/

 Feira Vocacional do Colégio Salesiano do Carmo
A Feira Vocacional do Colégio Salesiano do Carmo – Polo Ananindeua, nos
dias 25 e 26 de maio de 2017, possibilitou aos seus alunos conhecer um pouco sobre
os cursos de graduação ofertados pela UFPA, Unama, Faci e Faculdade Maurício de
Nassau. As faculdades do Campus Ananindeua estiveram presentes no evento,
apresentando o perfil dos cursos, bem como os alunos de graduação mostraram seus
trabalhos acadêmicos por meio de banners, experimentos de química, física, etc.
A feira faz parte do projeto da escola, intitulado: “A hora do Enem”, cujo
objetivo é esclarecer aos alunos dúvidas e como se dá o processo de escolha dos
cursos que pretendem seguir.

 XXI Feira Pan-Amazônica do Livro

Desde o dia 26 de maio de 2017 a XXI Feira Pan-Amazônica do Livro vem
ocorrendo no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. São inúmeras atrações,
palestras, minicursos e, é claro, muitas editoras que trazem livros para os mais
variados gostos. A Feira está aberta à visitação até o dia 04 de junho de 2017.
O homenageado deste ano é o poeta e jornalista Mário Faustino, piauiense que
figurou no cenário literário de Belém, precedendo grandes nomes da literatura como
Haroldo Maranhão, Benedito Nunes, Max Martins etc.
Para
saber
mais,
acesse
http://feiradolivro.pa.gov.br/programacao

a

programação

do

evento

em:

Até o próximo número com mais informações e dicas!

