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II SIMPÓSIO DO PROJETO
METRÓPOLE
POR EQUIPE BIBLIO INFORMA

O Boletim deste mês destaca o II Simpósio
do Projeto Metrópole, coordenado pelo
professor Enilson Sousa, cujo tema é "Dos
Campos do Marajó ao camping na UFPA - Um
passeio pela educação superior na Amazônia".
O evento será realizado no Campus
Universitário de Soure, de 01 a 04 de fevereiro
de 2018. Os palestrantes presentes serão a
bibliotecária do Campus Ananindeua Elida
Figueiredo, os professores Anderson Maia,
Enilson Sousa, Guttemberg Silva, Luiz Marcelo
Pinheiro, Adilson Brito, Danilo Souza Filho e
Francivaldo Nunes.
Para participar, estudantes pagam 20 reais
e os profissionais, 40 reais. Já para se
inscrever nas oficinas, o valor é 20 reais. Ao
final do evento, será emitido um certificado com
40 horas complementares. Participe!

Bibliotecária-Documentalista
Elida Moura Figueiredo
Bibliotecário-Documentalista
Di Yvis Teo Calumby Bezerra
Assistente em Administração:
Adriana Araújo de Lima
Bolsistas:
Andréa Cristina Rodrigues de Souza
Ian Silva Lemos Monteiro

BIBLIO INFORMA É UMA PUBLICAÇÃO
MENSAL DA BIBLIOTECA BENEDICTO
MONTEIRO (UFPA – CAMPUS ANANINDEUA).
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
I Seminário Internacional de Educação para o Século XXI

O Centro de Convenções da Unicamp recebe, nos dias 05, 06 e 07 de março de
2018, o I Seminário Internacional de Educação para o Século XXI. O intuito é
debater e promover o conhecimento da área da educação no século vigente, bem
como refletir acerca dos saberes e fazeres dos profissionais da educação. É
destinado aos interessados na área, ao discentes de graduação e pós-graduação
e aos professores de todos os níveis de ensino.
Mais informações, acesse o site do
evento: https://www.fe.unicamp.br/eventos/educacaolpg2017/?utm_source=galoaagenda&utm_medium=page&utm_campaign=galoa-event-5115

60º Congresso Brasileiro do Concreto

De 17 a 21 de setembro, Foz do Iguaçu (PR) recebe o 60º Congresso Brasileiro
do Concreto, promovido pelo Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON). O
objetivo é "divulgar, anualmente, as novidades em termos de pesquisas
científicas, tecnologias e inovações em análises e projetos estruturais,
metodologias construtivas, materiais de construção e suas propriedades, gestão
e normalização técnica, e outros aspectos relacionados ao material industrial
mais consumido no mundo".
Para os interessados em apresentar trabalhos, os resumos podem ser enviados
até 24 de fevereiro de 2018. As informações podem ser obtidas por meio do site
do evento: http://www.ibracon.org.br/eventos/60CBC/index.php
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
7ª edição Do Congresso de TI - Congresso
Online de Tecnologia da Informação
De 04 a 10 de junho haverá a 7ª edição do
Congresso de TI, totalmente online. Alguns dos
temas discutidos serão os seguintes:
desenvolvimento; infraestrutura; mercado e
carreira de TI; governança e projetos; devOps e
programação; banco de dados; certificações;
segurança; qualidade de software;
empreendedorismo; Big Data e BI; Cloud.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
por meio do site: http://congressodeti.com.br/

VI Congresso Internacional de História
O VI Congresso Internacional de História, que
ocorrerá no Campus Riachuelo da Universidade
Federal de Goiás, estará debatendo, entre os dias
01 a 03 de agosto de 2018, um tema bastante
atual, a saber: História e os desafios do século
XXI - política, feminismos e performances de
gênero.
Mais informações sobre o evento,
acesse: http://www.2018.congressohistoriajatai.or
g/
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LIVROS

Número de chamada: 100 E83e
DOMINGUES, Ivan,; PINTO, Paulo
Roberto Margutti,; DUARTE, Rodrigo
(Org.). Ética, política e cultura. Belo
Horizonte, MG: UFMG, 2002. 373 p.

Número de chamada: 301 R118r
CANCELA, Cristina Donza; MOUTINHO,
Laura; SIMÕES, Júlio Assis (Org). Raça,
etnicidade, sexualidade e gênero: em
perspectiva comparada. São Paulo:
Terceiro Nome, 2015. 311 p.

Número de chamada: 305.4 S115s
FERREIRA, Mary; ÁLVARES, Maria
Luzia Miranda; SANTOS, Eunice
Ferreira dos (Org.). Os saberes e os
poderes das mulheres: a construção
de gênero. São Luís: EDUFMA, 2001.
445 p.

Número de chamada: 305.40981 F248f
BONETTI, Alinne; ABREU, Maria
Aparecida(Org.); IPEA. Faces da
desigualdade de gênero e raça no
Brasil. Brasília: IPEA, 2011. 164 p.
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PERIÓDICOS (ACESSO VIA
CAPES
WWW.PERIODICOS.CAPES.
GOV.BR)
Advances in Geosciences
ISSN 1680-7340
Disponibilidade:
Texto completo disponível via DOAJ Directory of Open
Access Journals Free
Disponível desde 2003
Sumário corrente disponível via RSS
Notas: Para ler os arquivos RSS (também chamados de
feeds) é necessário usar um leitor próprio.
Categorias
Ciências Exatas e da Terra:Geociências
Título alternativo
Advances in Geosciences
ADGEO

A barriguda: revista científica
ISSN 2236-6695
Disponibilidade:
Texto completo disponível via Periódicos Nacionais
Disponível desde 2011 volume:1 fascículo:1
Texto completo disponível via DOAJ Directory of Open
Access Journals Free
Disponível desde 2011
Texto completo disponível via Free E- Journals
Disponível desde 2011 volume:1 fascículo:1
Categorias
Ciências Humanas:História
Multidisciplinar:Ensino
Título alternativo
A Barriguda
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Empréstimos em 2017 na Biblioteca Benedicto Monteiro

A Biblioteca Benedicto Monteiro realizou um grande número de
empréstimos no ano de 2017, mais precisamente 3.412. Logo, continua
cumprindo seu papel de fornecer suporte bibliográfico para os discentes,
docentes e técnicos, bem como repassar informações e subsidiar seus usuários
por meio de seus produtos e serviços. Além dos 3.412 empréstimos, houve 3.392
devoluções e 101 renovações de livros.
Ao final de cada ano, a biblioteca verifica em seu sistema os usuários que
mais fizeram empréstimos. Na tabela abaixo, pode-se visualizar os cinco
primeiros colocados, sendo divididos em alunos de graduação dos cursos de
Ciência e Tecnologia (3), Licenciatura em Física (1) e Engenharia de Materiais (1).
Como premiação, a Biblioteca Benedicto Monteiro dará, ao primeiro
colocado (Francisca Lilian dos Santos Carvalho Gomes), o direito de emprestar
até cinco (5) livros durante o próximo semestre letivo, cujo início dar-se-á no mês
de março de 2018, indo até junho do mesmo ano.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Aula inaugural da Turma do Mestrado Profissional em Ensino de História
A aula inaugural da turma do Programa de Mestrado Profissional em
Ensino de História, ofertado pelo Campus Ananindeua - UFPa, ocorreu no
começo do ano, dia 05 de janeiro de 2018, com a presença de alguns dos
professores que ministrarão as aulas. Os 30 alunos presentes tiveram a
oportunidade de receber esclarecimentos sobre o curso, bem como assistir as
aulas ofertadas pelo Mestrado.
O Mestrado se divide em duas linhas de pesquisa: Concepções teóricometodológicas no ensino de História e Práticas escolares e aplicação do
conhecimento histórico. Seu objetivo é investir na formação continuada dos
professores que atuam na rede básica, ministrando a disciplina de História.
* Visita à Biblioteca Benedicto Monteiro
Na mesma ocasião, os alunos do Mestrado puderam visitar as instalações
da Biblioteca Benedicto Monteiro. Erik Pires, Bibliotecário e Diretor da
Biblioteca, apresentou o espaço aos presentes, informando sobre os produtos
e serviços que são ofertados. Os alunos que quiserem fazer empréstimo
podem levar até cinco exemplares, que poderão ficar em sua posse por 14
dias e serem renovados por mais 14 dias, caso não haja solicitação de reserva
de material.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Convocação para exames periódicos dos servidores da UFPA
*Texto retirado do Divulga
Os Exames Periódicos em Saúde já podem ser realizados pelos servidores, conforme
cronograma convocatório estabelecido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoal (PROGEP), que será divulgado mensalmente. Neste primeiro momento, devem
participar os servidores lotados na Progep, Prefeitura e Campus de Ananindeua.
A convocação é feita pelo Sistema de Gestão de Acesso (SIGAC) por meio de mensagem
enviada aos e-mails cadastrados. Por isso é importante que os servidores estejam atentos à
caixa de entrada do endereço eletrônico informado na plataforma.
Passo-a-passo - Após receber a convocação, os servidores devem acessar o SIGAC (Sistema de
Gestão de Acesso) para realizar a confirmação e emissão das guias de exames. Para isso, ao
acessar o sistema, é preciso clicar no botão “Saúde do Servidor” e em seguida na opção
“Confirmação de Realização de Exame Periódico”. Feito isso, será exibida a lista de exames
solicitados, com a concordância do Termo de Consentimento marcado, basta clicar em “Emitir
Guias”. É necessário, ainda, que o servidor preencha o questionário, contendo perguntas
individuais que vão orientar o médico do trabalho durante a Avaliação Clínica. Com as guias
impressas, o servidor deve se dirigir a uma das unidades credenciadas: Laboratório
Beneficente de Belém, Laboratório Sabin, mamografias na Clínica Lobo e exame de acuidade
visual na Clinica de Olhos Dr Sergio cruz, os endereços e contatos das clínicas e laboratórios
estão disponíveis na ultima pagina das guias impressas dos exames.
De posse dos resultados, o servidor deve agendar sua avaliação clínica na Unidade
SIASS/UFPA, localizada no Prédio do Vadião, pelos telefones (91)3201-7541/ 8307, ou
diretamente com um dos médicos da GEAP (contato disponível na ultima folha das guias
impressas) credenciados para este fim, para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional
(ASO). A avaliação clínica dos servidores lotados nos campi do interior obedecerá calendário
de disponibilidade da equipe médica em cada município ou o servidor pode agendar sua
avaliação em Belém.
Caso o servidor não concorde em realizar o exame periódico, deve assinar o termo de
recusa disponível no mesmo link enviado para convocação e entregar uma via na Unidade
SIASS/UFPA que será arquivada em seu prontuário.
Mais informações:
Unidade SIASS/UFPA – Prédio do Vadião
(91)3201-8307/7541/8312
siass@ufpa.br
Obs: Os exames podem ser feitos e entregues até junho de 2018.
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BIBLIO DICAS E INFORMES

Início das obras de construção do Campus Ananindeua - UFPA

Desde janeiro deste ano, as obras de construção das futuras
instalações do Campus Ananindeua - UFPA, foram iniciadas. O
contrato foi assinado com a Construtora Maguem, no dia 20 de
dezembro de 2017.
Com a excelente notícia, a coordenação do Campus convidou
seus servidores (docentes e técnico-administrativos) e discentes a
fazerem uma visita ao canteiro de obras, na sexta-feira do dia 19 de
janeiro de 2018, às 09h.
O momento significativo teve ainda a participação do Ministro da
Integração Nacional, Helder Barbalho, da Deputada Federal Elcione
Barbalho e do Ex-reitor da UFPA, Carlos Maneschy, todos eles figuras
importantes na concretização deste empreendimento.
O futuro Campus Ananindeua fica localizado na Estrada do Icuí
com a Rodovia Independência. E espera-se que, muito em breve, possa
estar em pleno funcionamento, dando continuidade aos trabalhos de
ensino, pesquisa e extensão no município.
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BIBLIO DICAS E INFORMES

I Workshop de Física Computacional Aplicada à Engenharia de Materiais

No último dia 23 de janeiro, o Campus Ananindeua promoveu o I
Workshop de Física Computacional Aplicada à Engenharia de Materiais.
A iniciativa partiu das faculdades de Física e Engenharia de Materiais e
da Pós-graduação em Ensino de Física, com o intuito de apresentar
palestras, trabalhos acadêmicos e treinamento de Softwares de
simulação.
Os participantes tiveram a oportunidade de assistir a palestra
"Laboratório Virtual de Ensino de Ensino de Física Aplicado à
Engenharia usando os Softwares Algodoo e Tracker", ministrada pelos
palestrantes Amaury Goes e Bruno Panarra. Além disso, puderam
conhecer o resultado das pesquisas dos discentes das faculdades, por
meio da apresentação de pôsteres..
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Novo Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos

Já está disponível no site
da Biblioteca Central da UFPA,
o novo Guia de Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos.
O Guia conta com todas as
regras e dicas necessárias para
que o discente possa construir
e finalizar trabalhos
acadêmicos dentro das
normas da ABNT.
Basta acessar bc.ufpa.br,
clicar na aba downloads e
baixar o documento.
Também pode ser
acessado diretamente pelo
link: http://bc.ufpa.br/wpcontent/uploads/2018/01/Guia_
de_Elaboracao_de_Trabalhos_
Academicos.pdf.

Até a próxima edição!

