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Nesta edição, a Biblioteca disponibiliza algumas publicações, eventos
concernentes à comunidade acadêmica, além de divulgar periódicos
especializados e e-books nas respectivas áreas cobertas pelos cursos
em voga.
A Biblioteca Benedicto Monteiro esta à disposição de seus usuários,
na prestação de seus serviços e produtos.

I Mostra Universitária da UFPA - Campus
Ananindeua
A I Mostra Universitária da UFPA – Campus
Ananindeua ocorreu no dia 26 de outubro de 2017, na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio
Gondim Lins.
O objetivo do evento foi o de levar à comunidade
escolar as atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas pelos docentes e técnico-administrativos.
Houve a apresentação de palestras, pôsteres,
atrações culturais, apresentação dos cursos de
graduação da UFPA, entre outras atividades.
A biblioteca Benedicto Monteiro, representada
por seu diretor e bibliotecário Erik Pires, levou aos
participantes informações sobre os produtos e serviços
ofertados no Campus Ananindeua e os projetos de
extensão desenvolvidos pela equipe da biblioteca.

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
 Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis CLBMCS 2018
Entre 14 e 16 de fevereiro de 2018, a Universidade de Coimbra (Portugal)
receberá o 3º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. O
evento tem por objetivo discutir os avanços científicos e industriais na área de
materiais
sustentáveis.
Informações
sobre
o
congresso:
http://www.clbmcs2018.uc.pt/index.php?module=sec&id=623&f=1

 VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre Economia Social e
Solidária
Manaus (AM) receberá o evento sobre pesquisa e economia social e solidária,
entre os dias 29 de novembro de 2017 a 02 de dezembro de 2018. Os seguintes eixos
serão debatidos: Desenvolvimento territorial, políticas públicas e parcerias públicosociais; Meio ambiente e sustentabilidade; Visões jurídicas da economia social e
solidária; Experiências da economia social e solidária; Os impactos da economia social
e solidária na economia e sociedade; O trabalho na economia social e solidária;
Economia social e solidária e a internacionalização; Gestão de organizações da
economia social e solidária; O ensino e a pesquisa na economia social e solidária; e
Economia social e solidária, sustentabilidade e inovação: enfrentando os velhos e os
novos problemas sociais.
Mais informações sobre
brasil.org.br/ciriecamazonia/

o

evento

acesse

o

site:

http://www.ciriec-

Livros

Número de chamada: 620.192 L933c
LUCAS, E. F.; SOARES, B.G.; MONTEIRO, E.E.C
.Caracterização de Polímeros - Determinação de Peso
Molecular e Análise Térmica. Rio de Janeiro: E-Papers, 2001.
396 p.

Número de chamada: 372.35 C331f 10. ed
CARVALHO, A.M.P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de
professores de Ciências – tendências e inovações. 10. ed.
São Paulo: Cortez, 2011. 127 p.

Número de chamada: 550 L533c
LEITE, L. W. B. Conceitos da análise espectral de sinais
em geofísica. Salvador: Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia de Geofísica do Petróleo, 2015. 430 p.
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Publicações
Área do conhecimento: Ciências Humanas
Subáreas: Educação
Tipo de base de dados: Livros
Descrição: Produz e dissemina informações de avaliação, estatísticas, bem como estudos e
trabalhos relevantes para a comunidade educacional.
Editor: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Humanas / Educação
Link para acesso à base de dados: http://www.publicacoes.inep.gov.br/

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Repositório Digital
Área do conhecimento: Ciências Humanas
Subáreas: Educação
Tipo de base de dados: Repositórios Institucionais
Descrição: Ambiente virtual que concentra a produção acadêmica na FGV em um único local e
tem como papel central a preservação e a disseminação da memória e identidade institucional.
Editor: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Humanas/História – Ciências Humanas/Educação –
Ciências Exatas e da Terra/Matemática
Link para acesso à base de dados: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/

Biblio Dicas e Informes

 Campus Ananindeua – UFPa na Feira de Profissões do Colégio Sistema

No dia 05 de outubro de 2017, o Campus Ananindeua – UFPA esteve presente
na Feira de Profissões do Colégio Sistema. Discentes dos cursos de Química, Física,
Geografia, História, Ciência e Tecnologia e Engenharia de Materiais levaram aos
alunos da instituição experimentos e informações sobre os cursos em questão. É o
Campus Ananindeua participando ativamente das atividades da comunidade, levando
mais conhecimento aos alunos, professores e demais pessoas interessadas na feira.

 Resultado da campanha “Doe felicidade, doe um brinquedo”

Os mais de mil brinquedos arrecadados pelo Campus Ananindeua – UFPA e
pela organização popular “Amigos do bem” na campanha “Doe felicidade, doe um
brinquedo” foram entregues no dia 12 de outubro, às 09h da manhã na praça Maceió,
localizado no bairro de Águas Lindas, em comemoração ao dia das crianças. A
comunidade participou com grande alegria das atividades propostas no evento.

 I Semana de Iniciação Científica da UFPA – Campus Ananindeua

A I Semana de Iniciação científica da UFPA – Campus Ananindeua, ocorrida
nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, proporcionou aos docentes, técnicoadministrativos, discentes e demais interessados, a oportunidade de conhecer os
trabalhos de pesquisa em andamento dos professores e alunos envolvidos, cada qual
com seu projeto nos cursos de graduação de Engenharia de Materiais, Ciência e
Tecnologia, Geoprocessamento, Física, Química, História e Geografia e nos cursos de
pós-graduação ofertados pelo Campus Ananindeua.
Além de trazer à luz o conhecimento produzido, é uma oportunidade de os
alunos de graduação e pós-graduação aprofundarem seus conhecimentos e propor,
no futuro, novas pesquisas que venham a somar no meio acadêmico-científico e,
principalmente, que possam ser conhecimentos aplicados na comunidade em geral.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

