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PUBLICAÇÃO DE TCCS NA
BIBLIOTECA DIGITAL DE
MONOGRAFIAS
POR EQUIPE BIBLIO INFORMA

A Biblioteca Central da UFPA oferece aos
interessados em publicar seus Trabalhos de
Conclusão de Curso - TCCs e Trabalhos de
Conclusão de Curso de Especialização, o
repositório digital BDM (Biblioteca Digital de
Monografias). O intuito é disponibilizar aos
interessados o acesso à produção científica,
bem como mostrar os resultados dos trabalhos
dos alunos de graduação e pós-graduação e
manter os arquivos na memória institucional. As
regras para submissões dos trabalhos podem
ser acessadas em
http://bdm.ufpa.br/jspui/DIRETRIZES%20GERA
IS%20BDM.pdf
Para mais informações e pesquisas, acesse
o repositório em: http://bdm.ufpa.br/jspui/
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Elida Moura Figueiredo
Bibliotecário-Documentalista
Di Yvis Teo Calumby Bezerra
Assistente em Administração:
Adriana Araújo de Lima
Bolsista:
Andréa Cristina Rodrigues de Souza

BIBLIO INFORMA É UMA PUBLICAÇÃO
MENSAL DA BIBLIOTECA BENEDICTO
MONTEIRO (UFPA – CAMPUS ANANINDEUA).
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
DRONEShow Latin America
Sob realização do MundoGEO, O DRONEShow Latin America é um evento
cujo objetivo é reunir profissionais, pesquisadores, estudantes e demais
interessados para uma troca de experiências e informações sobre as
tecnologias, e como elas podem ser utilizadas nos mais diversos setores.
Alguns dos temas que serão trazidos aos participantes são: sensores,
tecnologia embarcada, processamento de imagens, regulamentação, boas
práticas, entre outros, que poderão subsidiar os trabalhos em agricultura,
topografia, segurança, delivery, infraestrutura, mapeamento, inspeções de
obras e filmagens profissionais. O evento ocorrerá na capital de São Paulo,
de 15 a 17 de maio de 2018. Informações sobre inscrições e
valores: http://www.droneshowla.com/sobre-a-feira/inscreva-se/

ConaEnd&Iev 2018
O Congresso Anual de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção - ConaEnd&Iev
realizar-se-á em São Paulo, no Centro de Exposição Frei Caneca, do dia 27
ao dia 29 de agosto de 2018. Conforme a página do Congresso: "O evento
apresentará temas que impactam diretamente no dia a dia das empresas,
dos profissionais, das universidades e dos centros de pesquisas envolvidos
com END e inspeção de equipamentos e materiais, e na prestação de
serviços. Isto quer dizer: apresentaremos o que há de mais avançado em
tecnologia utilizada no setor para os principais segmentos industriais da
América Latina." Acesse o site para mais
informações: http://www.conaend.org.br/index.php
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
IV Congresso Internacional de História Regional

O Campus I da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul promove o IV Congresso
Internacional de História Regional nos dia 11, 12
e 13 de junho de 2018. O tema do evento será
"O expansionismo brasileiro sobre a Bacia
Platina e a Guerra da Tríplice Aliança contra o
Paraguai", e está sendo organizado pelos cursos
de graduação em História, Geografia, Turismo e
pela pós-graduação em Geografia. Inscrições,
programação, entre outras informações podem
ser acessadas diretamente no site do
evento: https://congressohistoriacpaq.ufms.br/
Congresso Internacional de Educação e Tecnologias: Encontro de Pesquisadores em
Educação a Distância (CIET: EnPED)

A 4ª edição do CIET: EnPED possui como
tema central "Educação e Tecnologias: inovação
em cenários em transição". O evento terá dois
momentos: um presencial com mesas-redondas,
exposições orais, entre outras atividades, e um
virtual para discussão de ideias, palestras e
apresentações de trabalhos. Assim, pretende
reunir os pesquisadores da área, discentes,
docentes e demais interessados no tema do
Congresso, a fim de mostrar resultados, discutir
planos e melhorias no âmbito da educação
tecnológica. A etapa virtual ocorre de 26/06 a
13/07/2018. Já a presencial ocorre de 11 a
13/07/2018. Valores, inscrições, programação e
demais informações, acesse o
site: http://cietenped.ufscar.br/
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LIVROS

Doações à Biblioteca Benedicto Monteiro

Livro: A urbanização
brasileira
Autor: Milton Santos

Livro: Ensaios sobre a
urbanização latinoamericana
Autor: Milton Santos

Livro: O espaço dividido

Livro: O espaço
do cidadão

Autor: Milton Santos
Autor: Milton Santos

Livro: Manual de
geografia urbana

Livro: Espaço e método
Autor: Milton Santos

Autor: Milton Santos

Livro: Pensando o
espaço do homem
Autor: Milton Santos

Livro: Por uma outra
globalização: do
pensamento único à
consciência universal
Autor: Milton Santos
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PERIÓDICOS (ACESSO VIA
CAPES)
WWW.PERIODICOS.CAPES.
GOV.BR
Revista Brasileira de Aplicações de Vácuos
ISNN 0101 - 7659
Disponibilidade: desde 2000
Categorias:
Ciências Exatas e da Terra: Física
Ciências Exatas e da Terra: Química
Engenharias: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Engenharias: Engenharia Química

Boletim Técnico da Faculdade de Tecnologia de São
Paulo
ISNN 1518 - 9082
Disponibilidade: desde 1994
Categorias:
Ciências Exatas e da Terra: Física
Ciências Exatas e da Terra: Química
Multidisciplinar: Ciências Ambientais

Cadernos de História
ISNN 1980 - 0339
Disponibilidade: desde 2006
Categorias:
Ciências Humanas: Ciência Política
Ciências Humanas: Educação
Ciências Humanas: Teologia
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Campus Ananindeua tem duas especializações em Geografia
aprovadas pelo CONSEPE.
Mais duas especializações foram aprovadas pelo CONSEPE Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, com oferta no
Campus Ananindeua - UFPA. Trata-se da Especialização em Ensino
de Geografia e da Especialização em Geografia e Meio Ambiente,
ambas ofertadas pela Faculdade de Geografia. A pós em Ensino de
Geografia funcionará sob a coordenação da professora Luciana
Martins Freire, enquanto a pós em Geografia e Meio Ambiente está
sob a responsabilidade do professor Enilson da Silva Souza.
A oferta das especializações visa a formação continuada dos
professores da educação básica no Estado do Pará, proporcionando
maior qualidade ao ensino-aprendizagem em sala de aula.
Nova remessa de livros chega à Biblioteca Benedicto Monteiro
No dia 19 de março, mais uma remessa de livros chegou à
Biblioteca Benedicto Monteiro. São pedidos de compras do ano de
2017 dos diversos cursos de graduação ofertados pelo Campus
Ananindeua. Foram recebidos 231 exemplares nacionais e 4
importados, que já se encontram disponíveis no acervo para
empréstimos e consulta.
A Biblioteca Benedicto Monteiro, apesar do espaço reduzido, já
apresenta muitas bibliografias novas e doações importantes, o que
contribui para a qualidade da formação dos graduandos e pósgraduandos da instituição.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
I Jornada de Defesas de Monografias do Curso de
Especialização em Ensino de Física
O dia 17 de março de 2018 foi muito importante para os
discentes da Especialização em Ensino de Física. Um dia marcado
pela apresentação das monografias de conclusão de curso, o que
significa dizer que a primeira turma da especialização ofertada pelo
Campus Ananindeua já começa a dar seus frutos, mostrando os
trabalhos desenvolvidos durante a pós e como as pesquisas podem
ser aplicadas em sala de aula.
Além das apresentações, os alunos e demais interessados
tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Professor Mestre
Sérgio Henrique de Oliveira Bezerra (CCIUFPA/SEDUC).
Abaixo, algumas fotos das apresentações das monografias dos
discentes:
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Lançamentos de livros no Campus Ananindeua
No dia 05 de março, os
professores Francivaldo Nunes e
Wesley Kettle, da Faculdade de
História do Campus Ananindeua,
lançaram o livro "Desafios do
Ensino de História e Prática
Docente". O evento de
lançamento contou com a
participação dos autores,
docentes, técnicos e discentes da
graduação e da pós-graduação.
Outro lançamento de livro ocorreu no dia 09 de março. Os
responsáveis pela organização da obra "Entre Extremos:
Experiências fronteiriças e transfronteiriças nas regiões do Rio
Amazonas e do Rio da Prata - América Latina, séculos XVI - XX" são
os professores Adilson Brito, professor da Faculdade de História do
Campus Ananindeua e Carlos Bastos, docente do Mestrado em
Ensino de História do Campus.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Reunião de Planejamento anual de 2018 do Campus
Ananindeua
Nos dias 06 e 07 de março de 2018, coordenações, docentes e
técnicos administrativos se reuniram para apresentar o
planejamento de suas respectivas unidades para o ano corrente.
Durante a reunião, foi feito um balanço acadêmico e administrativo
do ano de 2017, bem como as ações que serão implantadas no ano
de 2018. Todos os setores apresentaram suas propostas e esperam
elevar e/ou manter a qualidade em suas respectivas divisões,
sempre pensando no tripé ensino, pesquisa e extensão da
Universidade.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Semana do Calouro no Campus Ananindeua
Do dia 12 ao dia 16, os calouros dos cursos de
Ciência e Tecnologia, Engenharia de Materiais,
Tecnologia em Geoprocessamento e das
Licenciaturas em Geografia e História foram recebidos
com grande alegria e receptividade por suas
respectivas faculdades. Os docentes e os discentes
veteranos montaram uma programação bastante
diversificada com apresentação dos cursos,
professores, espaço acadêmico, palestras, rodas de
conversa, oficinas, apresentações culturais, visita à
biblioteca, debates e demais orientações acadêmicas.
As atividades se deram em três locais: No
Campus provisório de Ananindeua (FAAM), no
Auditório da SEMED (Secretária Municipal de
Educação) e na Estrada do Icuí (Espaço em obras
onde se localizam as instalações definitivas do
Campus Ananindeua). No espaço da Estrada do Icuí,
os calouros puderam participar do Trote Ecológico e
conhecer um pouco mais sobre o local, sob a
supervisão do técnico administrativo Paulo Martins.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Novo Projeto de extensão da Biblioteca Benedicto Monteiro

A Biblioteca Benedicto Monteiro, do Campus Ananindeua - UFPA,
continua fazendo seu papel de propagadora de informações perante a
comunidade, levando seus projetos para além da universidade. Dessa
vez, um trabalho aprovado recentemente pela Pró-reitoria de extensão
- PIBEX/UFPA 2018 vai ser iniciado no Instituto Histórico e Geográfico
do Pará (IHGP). Trata-se do projeto intitulado "Do estoque ao acesso:
ação para ampliação do uso público do acervo bibliográfico do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado do Pará (IHGP)", sob coordenação
da bibliotecária do Campus Ananindeua, Elida Moura Figueiredo.
A bibliotecária já vem contribuindo há muito tempo para o
conhecimento da comunidade acadêmica e externa com a aprovação
de seus projetos de extensão. Nos dois último anos (2016 e 2017),
seu trabalho "Escolas e Bibliotecas Escolares no município de
Ananindeua: realidade e perspectivas – conhecer para dinamizar"
trouxe grande colaboração para a formação de professores da
Educação Básica, mostrando que as pesquisas da Universidade
podem e devem ser compartilhadas para ajudar na melhoria do ensino
no município.
Com a aprovação do novo projeto no IHGP, objetiva-se "por meio
da articulação entre a biblioteca universitária Benedicto Monteiro do
Campus de Ananindeua/UFPA, o IHGP e a Faculdade de
Biblioteconomia da UFPA, inventariar e organizar o acervo em questão
como etapa primeira da gestão da informação em qualquer tipo de
biblioteca". Essa organização beneficiará não somente o Instituto,
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mas também pesquisadores, professores, discentes e comunidade em
geral que desejem ter acesso ao que o local oferece.
Portanto, o conhecimento produzido no Campus AnanindeuaUFPA é aplicado onde se necessita, o que ratifica a ideia de que é
preciso extrapolar os muros da Universidade, levando os resultados
dos trabalhos produzidos à população.

Minicurso de Normalização de trabalhos acadêmicos

O Centro Acadêmico de Licenciatura em Geografia (CAGEO) do
Campus Ananindeua, junto ao Grupo de Estudos para o
Aprofundamento Geográfico (GEAG) e à Biblioteca Benedicto Monteiro
promovem o minicurso destinado aos discentes de Geografia intitulado
"Normalização de Trabalhos Acadêmicos". A iniciativa visa dar suporte
aos alunos na elaboração de trabalhos acadêmicos que demandam o
padrão ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
O ministrante do minicurso é o bibliotecário e diretor da Biblioteca
Benedicto Monteiro, Erik André de Nazaré Pires, cujas orientações se
iniciaram no dia 28 de março de 2018, das 14h às 16h.
A continuação da palestra com as demais orientações será no dia
04 de abril de 2018, no mesmo horário. As inscrições são feitas no local
do evento: Campus Ananindeua, sala 01 do prédio anexo.

Até a próxima edição!

