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II Semana de Iniciação Científica
– UFPA Campus Ananindeua
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2017, o Campus Universitário de
Ananindeua promove a II Semana de Iniciação Científica. O evento
apresentará palestras sobre iniciação científica, apresentações orais e
pôster. É uma oportunidade para os discentes mostrarem seus trabalhos
de pesquisa ao longo do curso, bem como promover a pesquisa na
universidade. Aqueles que desejarem submeter seus trabalhos basta
enviar um e-mail para semic.@ufpa.br . Aos participantes, será entregue
um certificado com carga horária de 10 horas, importante para créditos
de carga horária obrigatória. Veja a programação abaixo:

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
 XV Simpósio Nacional de Geografia Urbana - SIMPURB
De 20 a 23 de novembro de 2017, a cidade de Salvador - BA recebe o XV
Simpósio Nacional de Geografia Urbana. O evento ocorrerá no Palácio da Reitoria e
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Mais informações no site:
https://simpurb2017.ufba.br/
 59º Congresso Brasileiro de Concreto – 59CBC2017
O evento técnico-científico de divulgação da tecnologia do concreto e seus
sistemas construtivos ocorrerá do dia 31 de outubro ao dia 03 de novembro de 2017,
na
cidade
de
Bento
Gonçalves
–
RS.
Informações:
http://www.ibracon.org.br/eventos/59CBC/

 II Encontro Nacional dos GT’s Marx da ANPOF – capital e política em Marx
e no Marxismo
De 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017, a Universidade Federal do
Ceará, o Programa de Pós-graduação em Educação, o Programa de Pós-graduação
em Filosofia e a Graduação em Filosofia promovem o evento voltado para os ideais
marxistas
ao
longo
do
tempo.
Acesse
o
blog
http://grupodeestudosmarxistasgemufc.blogspot.com.br/2017/08/ii-encontro-nacionaldos-gts-marx-anpof.html

Livros
Número de chamada: 530.07 F517n
FIOLHAIS, C. Nova Física Divertida. Lisboa: Gradiva, 2007.
194 p.

Número de chamada: 530.0981 L864h
LOPES, José Leite; HAMBURGUER, Amélia (Org.).
Uma História da Física no Brasil. São Paulo: Livraria
da Física, 2004. 224 p.

Número de chamada: 530.07 P472p 3. ed.
NARDI, Roberto. Pesquisas em Ensino de Física. 3. ed. São
Paulo: Escrituras, 2004. 166 p.

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

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Bulletin of Materials Science
ISSN: 0250 - 4707
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free - Disponível
desde 1979.
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=
954925494985

Detalhes do Periódico
Palavra no título: Asian Ethnology
ISSN: 1882 - 6865
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free - Disponível
desde 2008
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=
1000000000378174
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 Campanha Sua suspensão por um brinquedo

No período de 22 de setembro a 10 de outubro a Biblioteca Benedicto Monteiro
irá trocar a suspensão pela doação de um brinquedo. Essa iniciativa é em prol da
Campanha: Doe felicidade, doe um brinquedo, o qual o Campus de Ananindeua
está desenvolvendo. A entrega do brinquedo pode ser feita na Biblioteca Benedicto
Monteiro.

 Campus metropolitano leva projeto de química à escola da ilha João
Pilatos, em Ananindeua

No mês de setembro, o professor Fábio Borges, da faculdade de Química do
Campus Ananindeua – UFPA levou até à Escola Municipal de Ensino Fundamental
Domiciano Farias, na ilha João Pilatos, em Ananindeua, o projeto “Estratégias e
Alternativas do Ensino-Aprendizagem da Química Básica”. Os alunos puderam ver de

perto alguns experimentos químicos promovidos pelos discentes de Licenciatura em
Química. Além de levar os conhecimentos à comunidade, o projeto visa preparar os
discentes de graduação para a futura profissão.
 2ª oficina do projeto de extensão da Biblioteca Benedicto Monteiro
Mais

uma

oficina

do

projeto

de

extensão

coordenado pela bibliotecária Elida Figueiredo, do Campus
de Ananindeua- UFPA foi realizada no dia 26 de setembro
de 2017. A professora Adriana Barros, especialista em
Informática Educativa falou sobre o tema “Livros e Mídias
Digitais:

facilitando

a

leitura

através

das

novas

tecnologias”, um tema altamente relevante no mundo
tecnológico em que vivemos. Os professores participantes
conheceram um pouco mais do que é possível fazer aliando os recursos tecnológicos
à educação.
 Campanha de doações de brinquedos “Doe felicidade, doe um brinquedo”

A UFPA - Campus Ananindeua em parceria com a
organização popular “Amigos do bem” inicia sua campanha
de doações de brinquedos para o dia das crianças do bairro
de Águas Lindas. Quem puder fazer a doação de um
brinquedo, procure a secretária do Campus de Ananindeua.
A campanha foi iniciada no dia 22 de setembro e vai
até o dia 10 de outubro. Toda a arrecadação será entregue
no dia 12 de outubro na Praça de Água Lindas – Rua
Maceió. Participe e faça uma criança feliz!

 Projeto PIBEX/PROEX para jovens em busca do primeiro emprego ou
estágio
O projeto “O desafio do primeiro emprego”, dos técnico-administrativos
Reinaldo Vidal e Josué Costa tem por objetivo oferecer oficinas e palestras às pessoas
que estiverem interessadas no tema e que estejam em busca do primeiro emprego ou

estágio. Para se inscrever, basta enviar um e-mail ou ligar para os telefones que se
encontram no folder de divulgação abaixo.

Até o próximo número com mais informações e dicas!

