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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.

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
 57º Congresso Brasileiro de Química
A cidade de Gramado – RS recebe, do dia 23 a 27 de outubro de 2017, no
Centro de eventos da FAURGS, o 57º Congresso Brasileiro de Química. O tema do
evento contemplará “as megatendências, os desafios e oportunidades para o futuro da
Química”. Mais informações: http://www.abq.org.br/cbq/

 27º Simpósio de Geologia do Nordeste (SGNE)
Do dia 12 a 15 de novembro de 2017, ocorre em João Pessoa – PB o 27º
Simpósio de Geologia do Nordeste. Além do SGNE, mais dois eventos acontecerão: o
II Simpósio Brasileiro de Sismologia e o Workshop de Estruturas Profundas da
Província Borborema. O tema central será “Desvendando a litosfera do Nordeste do
Brasil”.
Para
inscrições
e
demais
informações:
http://www.geologiadonordeste.com.br/inicio/

 59º Congresso Brasileiro do Concreto (59CBC2017)
O Congresso Brasileiro do Concreto será realizado do dia 31 de outubro a 03
de novembro de 2017, na cidade de Bento Gonçalves – RS. Os temas do evento
serão voltados para as áreas de Gestão e Normalização, Materiais e Propriedades,
Projeto de Estruturas, Métodos Construtivos, Análise Estrutural, Materiais e Produtos
Específicos, Sistemas Construtivos Específicos, Sustentabilidade e Ensaios não
Destrutivos. Inscrições no site do evento: http://www.ibracon.org.br/eventos/59CBC/#

Livros
Número de chamada: 335.4 M578d
MÉSZÁROS, István. O Desafio e o fardo do tempo
histórico: o socialismo no século XXI. São Paulo: Boitempo,
2011. 396 p.

Número de chamada: 307.76 K78m
KOGA, Dirce. Medidas de cidades: entre territórios de vida e
territórios vividos. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 299 p.

Número de chamada: 907.2 B651a
BLOCH, Marc Leopold Benjamim. Apologia da história ou O
ofício do historiador. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 159 p.

Bases de dados (Acesso via
Capes
www.periodicos.capes.gov.br)
Science of Synthesis
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Química
Tipo de base de dados: Textos completos
Descrição: Base especializada em método de transformação molecular. Contém informações em
texto completo sobre química orgânica, estruturas, reações e compostos orgânicos.
Editor: Thieme Chemistry
Algumas categorias/subcategorias: Engenharias/Engenharia Química – Ciências Exatas e da
Terra/Química.
Link para acesso à base de dados: https://science-of-synthesis.thieme.com/app/home

IOPscience (Institute of Physics – IOP)
Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra
Subáreas: Física
Tipo de base de dados: Textos completos
Descrição: Coleção de periódicos na área de Física publicados pelo Institute of Physics (IOP) e
outras sociedades científicas e profissionais.
Editor: Institute of Physics (IOP)
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Exatas e da Terra/Física – Ciências Exatas e da
Terra/Química
Link para acesso à base de dados: http://iopscience.iop.org/

Biblio Dicas e Informes
 I Semana das Licenciaturas (SLIC) no Campus Ananindeua

A I SLIC, organizada pelos professores Vicente Ferrer, Heloizy Freitas, Janes
Kened (Química e Física), Wesley Kettle e Aluísio Júnior (História e Geografia),
objetivou promover o diálogo sobre formação docente, bem como estimular seus
alunos a apresentar seus trabalhos em suas áreas específicas, fomentando o ensino,
a pesquisa e a extensão, tripé da Universidade Federal do Pará.
A primeira etapa da Semana das Licenciaturas – SLIC foi realizada nos dia 03
e 04 de agosto de 2017, com os cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em
Física. As atividades desenvolvidas contaram com a apresentação do evento no
auditório, palestras, minicursos, oficinas e apresentações de trabalhos dos discentes.
Já no dia 31 de agosto e 01 de setembro, iniciou-se a segunda parte do evento com as
Licenciaturas em História e Geografia, proporcionando aos participantes atividades
relacionadas aos seus temas específicos, por meio de trabalhos apresentados,
minicursos e palestras.

 Campus Ananindeua na Comunidade Quilombola do Abacatal

Buscando sempre levar a produção científica para a comunidade, a
Universidade Federal do Pará, por meio do Campus Universitário de Ananindeua,
visitou a Comunidade Quilombola de Abacatal, na região metropolitana de Belém.
Coordenado pelo Professor Dr. Francivaldo Alves Nunes e pelo técnico em
Química Jhonny dos Santos Ramos, o projeto intitulado “Universidade na Escola” tem
por objetivo levar aos alunos uma forma de ensino diferenciada, lúdica e
multidisciplinar. A comunidade participou e aprovou as atividades desenvolvidas na
escola, o que fortalece ainda mais a permanência do projeto nas atividades de
extensão da UFPA-Campus Ananindeua.

 Concurso Nacional Novos Poetas. Prêmio CNPP 2017

As inscrições para o Concurso Nacional Novos Poetas, Prêmio CNPP 2017
estão abertas, podendo participar todos os brasileiros natos ou naturalizados, maiores
de 16 anos. Cada candidato poderá inscrever até dois poemas de sua autoria,
redigidos em língua portuguesa. Mais informações sobre inscrição, regulamento e
demais assuntos, acesse: http://www.cnnp.com.br/

 2ª etapa do projeto de extensão da biblioteca Benedicto Monteiro


O projeto de extensão “Escolas e Bibliotecas Escolares”, coordenado pela
bibliotecária Elida Moura Figueiredo – UFPA/Campus Ananindeua, deu inicio à
segunda etapa do trabalho nas escolas do município. A oficina ministrada no dia 23 de
agosto de 2017 pela professora da UEPA, Sara Suliman, abordou o tema “O que
temos feito de nós? Construindo igualdade de gêneros e transgêneros através da
educação”. Os educadores participantes se reuniram no auditório da SEMED para
compartilhar esse momento importante com a equipe e os convidados do projeto. As
próximas oficinas a serem ministrada seguirão o cronograma do projeto, que será
divulgado em breve.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

