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ANO NOVO, "CARA
NOVA"
POR EQUIPE BIBLIO INFORMA

O ano é novo e, junto a ele, o Boletim
Informativo da Biblioteca Benedicto
Monteiro surge com uma "cara nova" e
cheio de informações para a comunidade
acadêmica.
Desejamos que o ano de 2018 seja um ano
de grandes realizações a todos. Logo, a
equipe Biblio Informa trabalhará ao longo
deste ano buscando transmitir as
informações referentes a eventos
acadêmicos, divulgação de produtos e
serviços da biblioteca e aos demais
assuntos de interesse do Campus

Endereço: Rodovia BR 316, 590, Ananindeua - PA,
67000-000

Ananindeua - UFPA.

Equipe:
Bibliotecários:
Erik André de Nazaré Pires
Elida Moura Figueiredo
Assistente em Administração:
Adriana Araújo de Lima
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Dayana Rosy Souza dos Santos
Ian Silva Lemos Monteiro
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMAT2018
De 04 a 08 de novembro de 2018, em Foz do
Iguacu – Paraná, haverá o Congresso Brasileiro de
Engenharia e Ciência dos Materiais. O evento, que
vem sendo realizado desde 1974, envolve a
participação da Associação Brasileira de Cerâmica
(ABC), da Associação Brasileira de Metalurgia,
Materiais e Mineração (ABM) e da Associação
Brasileira de Polímeros (ABPol).
Os interessados em submeter resumos
podem enviá-los até o dia 23/02/2018; já trabalhos
completos podem ser enviados até 24/08/2018.
Informações sobre inscrição, valores, submissão,
hospedagem etc, acesse o site:
http://www.cbecimat.com.br/
Abaixo, seguem áreas, temas e subtemas
que poderão ser apresentados:
Áreas
I Materiais cerâmicos
II Materiais compósitos
III Materiais metálicos
IV Materiais poliméricos
V Ensino de materiais
Temas
a Biomateriais
b Blendas
c Borrachas e elastômeros
d Caracterização
e Corrosão
f Degradação
g Ecomateriais e reciclagem
h Ensino de graduação e de pós-graduação em
Ciência e Engenharia de Materiais
i Fenômenos de superfície
j Materiais de interesse nuclear
k Materiais elétricos, isolantes e magnéticos
l Materiais eletrônicos e fotônicos
m Materiais para aplicações em condições extremas
n Materiais para construção civil e mecânica
o Materiais para geração de energia
p Materiais particulados
q Materiais têxteis
r Metrologia
s Modelagem, simulação, softwares, estatística e
planejamento de experimentos

t Processamento
u Síntese
v Equipamentos e tecnologias
Subtemas
1 Adesivos
2 Aplicações nas áreas médica e odontológica
3 Caracterização de falha e fratura
4 Caracterização de superfícies
5 Caracterização elétrica, magnética e óptica
6 Caracterização estrutural
7 Caracterização física
8 Caracterização mecânica
9 Caracterização microestrutural
10 Caracterização morfológica
11 Caracterização química
12 Caracterização térmica
13 Cimentos e gesso
14 Conformação mecânica
15 Corrosão aquosa
16 Corrosão não aquosa
17 Cristalografia
18 Desgaste e tribologia
19 Engenharia de tecido (orgânicos)
20 Ensaios destrutivos
21 Ensaios não destrutivos
22 Filmes finos
23 Fundição, fusão e solidificação
24 Graduação
25 Hidrogéis
26 Inovação e transferência de tecnologia (gestão e
patentes)
27 Lubrificantes
28 Manufaturas avançadas
29 Membranas
30 Metalurgia do pó
32 Nanomateriais
33 Pós-graduação
34 Processos de união
35 Recobrimento de superfícies
36 Refratários e revestimentos cerâmicos
37 Reologia
38 Sinterização convencional
39 Sinterizações não convencional
40 Soldagem
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
58º Congresso Brasileiro de Química
A Universidade Federal do Maranhão sediará, entre os dias 06 e 09 de novembro de
2018, o 58º Congresso Brasileiro de Química, no Centro Paulo Freire. O tema do evento
será “Química, Sociedade e Qualidade de Vida”, no qual serão debatidos temas como
Energia; Alimentos; Fármacos; Bioquímica/Biotecnologia; Materiais; e Ensino de
Química.
XIX ENEQ – Encontro Nacional de Ensino de Química
O XIX Encontro Nacional de Ensino de Química será realizado na Universidade Federa
do Acre, de 16 a 19 de julho de 2018. A temática do evento será: “Docência em
Química: Transformações e Mudanças no Contexto Educacional Contemporâneo”.
Inscrições, valores, dentre outras informações podem ser acessadas no site:
http://www.eneq2018noacre.com.br/site/capa
Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física
A 41ª edição do Encontro de Outubro da Sociedade Brasileira de Física (EOSBF),
anteriormente denominado Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada
(ENFMC), ocorre em Foz do Iguaçu, no período de 06 a 11 de maio de 2018, nas
dependências do Hotel Rafain. O encontro reúne pesquisadores, docentes, discentes e
demais interessados na área. Mais informações:
http://www.sbfisica.org.br/~enfmc/xli/index.php/pt/
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LIVROS
Número de chamada: 547.84 Y75i 3rd. ed.
YOUNG, Robert J.; LOVELL, P.A. Introduction to polymers. 3rd.
ed. New York, N.Y.: CRC Press, 2011. xx, 668 p.

Número de chamada: 547.28 O24p 4th. ed.
ODIAN, George G. Principles of polymerization. 4th. ed. New
York, N.Y.:Wiley Interscience, c2004. xxiv, 812 p.

Número de chamada: 551 P735p 14th. ed.
PLUMMER, Charles C; Carlson, Diane H.; HAMMERSLEY,
Lisa. Physical Geology. 14th. ed. New York, N.Y.: McGrall-Hill,
c2013. xxiv, 635 p.
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BASES DE DADOS
(ACESSO VIA CAPES
WWW.PERIODICOS.CAPE
S.GOV.BR)
Institution of Civil Engineers - ICE
Área do conhecimento: Engenharias
Subáreas: Engenharia de materiais e metalúrgica
Tipo de base de dados: Textos completos
Descrição: Constituem periódicos especializados que
caracterizam novas pesquisas e estudos de caso
práticos dentro da Engenharia Civil. Cobrem,
também, áreas correlatas à Engenharia Civil.
Editor: Atypon Link
Algumas categorias/subcategorias: Engenharias /
Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Engenharias
/ Engenharia Mecânica. Engenharia Térmica.
Mecânica dos Sólidos
Link para acesso à base de dados:
http://www.icevirtuallibrarycom.ez3.periodicos.capes.gov.br/

ScienceDirect (Elsevier)
Área do conhecimento: Ciências Exatas e Naturais
Subáreas: Física
Tipo de base de dados: Textos Completos
Descrição: Estão disponíveis publicações da Elsevier
e de outras editoras científicas.
Editor: Elsevier
Algumas categorias/subcategorias: Ciências Exatas e
da Terra / Física. Química. Geociências
Link para acesso à base de dados:
http://www.sciencedirect.com.ez3.periodicos.capes.g
ov.br/
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Oficina do projeto “Escolas e Bibliotecas Escolares na Amazônia”
Dando continuidade às oficinas do projeto de extensão da Biblioteca Benedicto Monteiro,
sob a coordenação da bibliotecária Elida Figueiredo, no mês de dezembro, dia 12, houve a
última atividade do ano voltada para a educação matemática. A oficina “Matemática, livros e
leitura: uma biblioteca de objetos matemáticos” foi ministrada pelo Professor Dr. Márcio Lima
(Matemático e docente do Programa de Pós-graduação em Criatividade e Inovação no Ensino
Superior/UFPA)”.
É um tema muito importante e evidencia que a matemática pode ser utilizada como
recurso de leitura, assim como os professores podem valer-se da biblioteca de objetos
matemáticos para fazer um trabalho diferente e motivador para os alunos.
O projeto de extensão promoveu quatro oficinas ao ano (com temas atuais e necessários),
todas voltadas para a formação dos professores da educação básica do município de
Ananindeua.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
II Encontro de Ciência e Tecnologia
O II Encontro de Ciência e Tecnologia, organizado pelos
Professores Doutores Daniel José Lima de Sousa e Cristhian Corrêa
da Paixão, juntamente com o Centro Acadêmico de C&T, ocorreu nos
dia 12 e 13 de dezembro de 2017 no Campus Universitário de
Ananindeua.
O tema do evento foi “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade” e
contou com a participação de docentes e discentes da faculdade de
Ciência e Tecnologia e das demais faculdades e interessados nas
palestras, mesas-redondas e minicursos apresentados durante os
dois dias do Encontro.

Programa de Formação Inicial Continuada para Professores da Educação Básica
- Profic (Parfor) - Campus Universitário de Ananindeua
Desde o dia 16 de outubro de 2017 estão abertas as pré-inscrições do Profic – (antigo Parfor)
para cursos de graduação (Licenciatura) e de pós-graduação lato sensu (Especializações)
voltados para professores da Educação Básica. As pré-inscrições seguem abertas até o dia 12
de janeiro de 2018 e podem ser feitas na Plataforma Freire: http://freire.capes.gov.br/ ou no
Campus de Ananindeua, localizado na BR 316 Km 7, Ananindeua – Pará, na Faculdade da
Amazônia (FAAM). Os cursos de graduação (Licenciatura) ofertados pelo Campus de
Ananindeua são: História, Geografia, Pedagogia, Matemática, Ciências Naturais, Química e
Física.
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BIBLIO DICAS E INFORMES

15º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica

A PROPESP informa que no período de 18 de dezembro de 2017 a 15 janeiro de 2018
receberá inscrições para o 15º PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA,
instituído pelo CNPq.
Podem concorrer ao prêmio bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq,
vinculados aos subprogramas PIBIC CNPq, PIBIC CNPq-Af, PIBITI, cotas ao pesquisador IC ou
ITI (bolsas balcão) e PIBIC-EM que se destacaram durante o ano, sob os aspectos de relevância
e qualidade do seu relatório final, referente ao período de agosto de 2016 a julho de 2017. As
inscrições devem ser enviadas para o e-mail roriz.ufpa@gmail.com, contendo os seguintes
documentos:
a) Formulário de indicação (disponível no endereço http://www.destaqueict.cnpq.br
/web/pdict;
b) Carta de recomendação do orientador sobre o perfil, atuação e atribuições do bolsista;
c) Histórico escolar, e
d) Relatório do bolsista (relativo ao período de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017), com
no máximo 25 páginas, em tamanho A4, fonte Arial, corpo 12, espaçamento 1,5, contendo:
- Título do relatório do bolsista;
- Nome, telefones e e-mail do bolsista;
- Nome, endereço, telefone e e-mail da Instituição de vínculo da bolsa;
- Nome, telefones e e-mail do professor orientador;
- Resumo;
- Apresentação (introdução, justificativa e objetivos);
- Desenvolvimento (metodologia e análise);
- Conclusão (resultados da pesquisa), e
- Referências bibliográficas.
Nota 1: A documentação deve ser encaminhada no formato PDF, sendo um arquivo para cada
candidato, contendo formulário de indicação, carta de recomendação, histórico escolar e
relatório do bolsista.
Nota 2: Caso o candidato seja indicado em uma categoria (Bolsista de Iniciação Científica ou
Bolsista de Iniciação Tecnológica) diferente do programa de vinculação da bolsa no CNPq, ou
apresente a documentação incompleta, será automaticamente desclassificado.
Nota 3: Não será aceita a indicação de mais de um candidato na mesma grande área em uma
única categoria.
Nota 4: Não será aceita indicação enviada pelo orientador ou pelo candidato.
O regulamento completo encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.destaqueict.cnpq.br/web/pdict. Para mais esclarecimentos, por gentileza, entre em
contato com a Diretoria de Pesquisa da PROPESP. (Texto retirado do Divulga – UFPA)
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Contrato de construção da Biblioteca Benedicto Monteiro no Icuí-Guajará
No dia 20 de dezembro de 2017, mais um passo foi dado rumo à construção das
instalações definitivas do Campus Ananindeua, na antiga Granja do Governador. Foi assinado o
contrato com a Construtora Maguen que ficará responsável por dar início à edificação da
Biblioteca Benedicto Monteiro e do Auditório do Campus.
Nesse momento muito importante para toda a comunidade acadêmica do Campus
Ananindeua, estiveram presentes o Coordenador do Campus, Professor Doutor Francivaldo
Nunes; o Prefeito Multicampi, Eliomar Azevedo do Carmo; o Engenheiro Sócio-administrador,
Gerson Pinto; o engenheiro Gleisson, da construtra Maguen; e os engenheiros do Campus
Ananindeua, Jean Albuquerque e Oniwendel Pereira.
O Coordenador do Campus Ananindeua, Francivaldo Nunes, um dos responsáveis por esta
etapa essencial, agradeceu aos esforços e trabalho dos servidores da instituição, aos discentes
da instituição, à deputada Elcione Barbalho, que conseguiu o recurso orçamentário para a
construção do prédio da Biblioteca/Auditório, à Professora Edilza Fontes, ex-coordenadora do
Campus e incansável na busca de liberação de recursos para a instituição, e ao Professor
Carlos Maneschy pelo apoio e crédito à coordenação da UFPA-Campus Ananindeua.
É mais uma etapa vencida rumo ao estabelecimento da infraestrutura necessária para a
construção do Campus Ananindeua no bairro Icuí-Guajará.
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Novos equipamentos para a Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento
Dia 21 de Dezembro, a Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento e o LabGeo
receberam novos materiais importantíssimos na composição da estrutura necessária para as
aulas e pesquisas da área: GPS Geodésico e Estação Total/Teodolito. É uma grande conquista
para os discentes e docentes da Faculdade, visto que são aparelhos essenciais para um melhor
ensino e aplicabilidade do que é aprendido em teoria nas salas de aula.
Com as novas aquisições, fruto de muito trabalho e persistência da coordenação,
docentes e técnico-administrativos, o LabGeo cresce não apenas em infraestrutura, mas
também na possibilidade de ampliar os estudos que já vêm sendo feitos e contribuir para
futuras pesquisas na área.

Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, coordenador da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, mostrando os
novos aparelho aos discentes.
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Inscrições abertas para o Pré-vestibular UFPA Campus Ananindeua
O Pré-vestibular ofertado pela UFPA Campus Ananindeua está com as inscrições abertas
desde o dia 29 de Dezembro de 2017. Aqueles que tiverem interesse em participar do Prévestibular precisam fazer sua inscrição até o dia 22 de janeiro de 2018. Basta solicitar inscrição
para o e-mail cursinho.ufpa.ananin@gmail.com enviando nome completo, escola atual ou
última que estudou e número para contato.
Serão ofertadas 45 vagas por meio de um Processo Seletivo, no qual os candidatos farão
uma prova de múltipla escolha (30 questões de Língua Portuguesa e Matemática). A data do
Processo será no dia 28 de janeiro, das 09h às 12h.
As aulas serão ministradas a partir do dia 19 de fevereiro, de segunda (18h às 22h) a
sábado (08h às 12h).

Até a próxima edição!

