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Este ano, mais precisamente no dia 05 de
junho de 2018, o evento entra em sua segunda
edição e abre espaço para submissão e
apresentação de trabalhos na área ambiental,
dando oportunidade para pesquisadores,
técnicos administrativos e discentes mostrarem
os trabalhos desenvolvidos sobre o tema em
questão e dialogar sobre ações e projetos
futuros.
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – XXIII SNEF

Em 2019, a cidade de Salvador - Bahia, receberá o XXIII - Simpósio Nacional de
Ensino de Física - XXIII SNEF. Do dia 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, o
encontro pretende discutir o papel do Ensino de Física em contexto local, nacional e
internacional por meio do tema "Ensino de Física no Século XXI: caminhos para uma
educação inclusiva".
Trata-se de um evento colaborativo; logo, os organizadores esperam as
contribuições para a oferta de palestras, oficinas, mesas e outras atividades pertinentes.
O prazo para envio das sugestões de propostas (dentre outros prazos importantes)
pode ser visualizado abaixo no cronograma oficial do Simpósio. Participe e ajude a
construir o XXIII SNEF!
Cronograma do XXIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – XXIII SNEF
Inscrições online no XXIII SNEF
Submissão de propostas de cursos, oficinas, mostras,
encontros, exposições etc.
Decisão sobre o aceite ou não de cursos, oficinas, mostras e
exposições
Inscrição online nos cursos e oficinas
Submissão de trabalhos (oral e pôster)
Divulgação preliminar dos trabalhos aceitos
Data limite para que os autores atendam as pendências
indicadas pelos pareceristas
Divulgação da avaliação dos trabalhos
Data limite para apresentação de recursos
Divulgação dos trabalhos aceitos
Cancelamento das inscrições pendentes

27/05 até 15/12/2018
27/05 a 01/07/2018
05/08/2018
02/09 a 15/12/2018
27/05 a 01/07/2018
02/09/2018
16/09/2018
30/09/2018
05/10/2018
21/10/2018
16/12/2018

Mais informações podem ser acessadas no site
http://www.sbfisica.org.br/~snef/xxii/index.php/chamada-de-propostas-para-organizacaodo-xxiii-snef-2019

JUNHO 2018, VOLUME 3, NÚMERO 6

EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
II Workshop do NEPA e IV Workshop de Geotecnologias do Maranhão

De 25 a 28 de junho de 2018, a UFMA - Cidade Universitária Dom Delgado, no
Maranhão, promove o II Workshop do NEPA (Núcleo de Estudos e Pesquisas
Ambientais) e IV Workshop de Geotecnologias do Maranhão, cujo tema será
Geodiversidade do Golfão Maranhense e Geotecnologias. Os interessados em
participar do evento podem acessar a página do Facebook para mais
informações: https://www.facebook.com/II-Workshop-do-NEPA-e-IVWorkshop-de-Geotecnologias-do-Maranh%C3%A3o-187948125144395/
FICONS 2018 - XI Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços
da Construção

A FICONS 2018 se dará na cidade de Recife - Pernambuco, de 11 a 15 de
setembro de 2018, no Centro de Convenções em Olinda, e contará com a
participação de mais de 200 expositores. Comporão a Feira profissionais da
área, engenheiros, estudantes e demais interessados no ramo em questão.
Espera-se que durante os dias do evento haja a reunião de mais de 30 mil
pessoas nas atividades proporcionadas pelos organizadores da Feira. Mais
informações acesse o site http://www.ficons.com.br/2018/
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LIVROS

Recentes aquisições da Biblioteca Benedicto Monteiro

Livro: Trópicos dos
pecados: moral
sexualidade e inquisição
no Brasil
Autor: Ronaldo Vainfas

Livro: A Natureza da
TV: uma leitura dos
discursos da mídia sobre
a Amazônia,
biodiversidade, povos da
floresta...
Autor: Manuel Sena Dutra

Livro: Tecnologia
educacional: descubra
suas possibilidades na
sala de aula

Livro: A Dimensão
ambiental na educação
Autor: Mauro Guimarães

Autora: Lígia Silva leite
(Coord.)

Livro: A Amazônia e a
crise da modernização

Livro: Geomorfologia do
Brasil

Autoras: Maria Angela
D'incao e Isolda Maciel da
Silveira (Orgs.)

Autores: Sandra Baptista
da Cunha e Antonio José
Teixeira Guerra (Orgs.)

Livro: Tratamento
térmico dos metais: da
teoria à prática

Livro: Desenho técnico
mecânico

Autor: Paulo Sergio de
Freitas

Autor: Alessandro Roger
Rodrigues et al
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PERIÓDICOS (ACESSO VIA CAPES
WWW.PERIODICOS.CAPES.GOV.BR)
ACTIO: Docência em Ciências
ISNN 2525-8923
Disponibilidade: desde 2016
Categorias:
Ciências Humanas: Educação
Multidisciplinar: Ensino

Ciência & Educação
ISNN 1516-7313
Disponibilidade:
Desde 1998 via Periódicos Nacionais
Desde 2003 via Scielo Free
Desde 2004 via DOAJ - Directory of Open Access Journals
Free
Categorias:
Ciências Exatas e da Terra: Engenharia/Tecnologia/Gestão
Ciências Humanas: Educação
Multidisciplinar: Ensino

Cadernos PROLAM/USP
ISNN 1676-6288
Disponibilidade: desde 2002
Categorias:
Ciências Humanas: Geografia
Ciências Humanas: História
Ciências Humanas: Sociologia

JUNHO 2018, VOLUME 3, NÚMERO 6

BIBLIO DICAS E INFORMES
Lançado o Edital para construção de três blocos do Campus Ananindeua
no Icuí-Guajará

Boas notícias para servidores, discentes e comunidade em geral:
mais um passo foi dado rumo à construção do Campus Ananindeua no
Icuí-Guajará. O edital para construção de três blocos, os quais incluem
o bloco das salas de aula, o bloco do setor administrativo e o bloco dos
laboratórios, foi lançado no dia 04 de maio de 2018. De acordo com as
informações fornecidas pela Divisão de Infraestrutura, Obras e Serviços
do Campus Ananindeua, as empresas interessadas em participar do
processo de licitação já fizeram as visitas técnicas no canteiro de obras
para elaboração e entrega de suas propostas.
As obras no Campus definitivo da UFPA no município de
Ananindeua já estão em andamento com a construção da Biblioteca e
do Auditório desde janeiro do corrente ano. Agora, com mais esse
lançamento de edital, espera-se que, finalizados os devidos trâmites
licitatórios, mais essas obras de construção dos blocos se iniciem.
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Cadastramento do Passe Fácil (carteira de meia passagem)
*Texto retirado do Divulga/UFPA
O CIAC informa aos alunos da GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO da UFPA que o
Passe Fácil, iniciará o cadastramento às carteiras de meia passagem (ônibus urbano de
Belém) a partir do dia 02 de maio de 2018, se estendendo até 30 de dezembro de 2018.
Local: Mercado de São Braz, Praça Floriano Peixoto - São Braz
Horário: 08 às 16 horas
Documentos necessários para solicitar a 1ª via:
Comprovante de Residência com CEP, em nome do aluno (luz, água, cartão de loja,
cartão de crédito, etc) ou de algum parentesco- cópia e original
1 foto 3x4 colorida recente sem carimbos ou manchas
Carteira de Identidade – cópia e original
OBS1: Não é necessário apresentar atestado de matrícula para os casos de 1ª via ou
carteiras canceladas;
OBS2: Para solicitar a 2ª via da carteira Passe Fácil (caso de perda ou roubo), além dos
documentos listados acima, é necessário levar ATESTADO DE MATRÍCULA assinado por
servidores do CIAC credenciados pelo Passe Fácil.

Evento na Biblioteca Central - Laboratório de Conhecimento: informação,
pesquisa e conhecimento
Data: 20/06/2018
Hora: 14h às 18h
Facilitadora: Rosemarie Costa
Início: 14h
Inscrições: Realizadas no dia do evento, das 13h às 14:30h
Local: Biblioteca Central
Certificado: Sim, com carga horária de 4h
Confira em: https://www.facebook.com/events/1765735753492767/
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Minicurso de Normalização de Trabalhos Acadêmicos

Os discentes do curso de Licenciatura em História, em parceria
com a Biblioteca Benedicto Monteiro, promoveram, nos dias 08 e 10 de
maio de 2018, o minicurso de Normalização de Trabalhos Acadêmicos,
ministrado pelo Bibliotecário Erik André de Nazaré Pires. A iniciativa
visa dar suporte àqueles que desejarem aprender um pouco mais
sobre as regras ABNT, exigidas na padronização de trabalhos
acadêmicos. Nos minicursos foram explicadas as principais regras, bem
como as dúvidas dos alunos foram sanadas pelo ministrante.
O referido minicurso faz parte do cronograma de eventos
ofertados pela Biblioteca Benedicto Monteiro, cujo objetivo é sempre
disseminar as informações pertinentes para o bom andamento das
atividades acadêmicas de docentes, técnicos administrativos e
discentes de graduação e pós-graduação.
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XXXI FIMUPA - Festival Internacional de Música do Pará

Os apaixonados e interessados em música terão neste mês de
junho (dia 03 ao dia 10) a oportunidade de participar do XXXI FIMUPA Festival Internacional de Música do Pará. Haverá a participação de
vários artistas de música erudita nacional e internacional, artistas da
Música Popular Brasileira e Músicos instrumentistas, que trarão,
durante uma semana, um repertório das melhores músicas de seus
referidos gêneros.
Os concertos e shows ocorrerão em vários espaços da cidade de
Belém: Theatro da Paz, Teatro Waldemar Henrique, Teatro do Sesi,
Igreja de Santo Alexandre, Espaço São José Liberto, Instituto Estadual
Carlos Gomes, Sala Ettore Bósio, Espaço Cultural Boiuna e Palafita Bar.
No site do evento é possível visualizar a programação do festival,
os artistas participantes, além de outras informações. Acesse
em: https://www.fimupa.com.br/inicio
Programe-se e venha participar desse grande evento. A entrada é
franca!
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A PROPES informa Oportunidades de Editais e Auxílios Financeiros recentemente abertos
*Texto retirado do Divulga/UFPA

1) CAPES - Edital do Programa de Apoio à Participação em Eventos no Exterior
(Paex)
Objetivo: Apoiar a participação de professores/pesquisadores doutores em eventos
científicos no exterior, com vistas à apresentação de trabalhos científicos.
Inscrições: até 06 de junho de 2018
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/aex

2) CAPES - Programa Escola de Altos Estudos
Objetivo: Apoiar os Programas de Pós-Graduação brasileiros e promover a realização
de visitas de curta duração a Instituições de Ensino Superior (IES) e Institutos ou
Centros de Pesquisa e Desenvolvimento públicos brasileiros, por professores e
pesquisadores de reconhecido prestígio internacional, atuantes no exterior, em
todas as áreas do conhecimento.
Inscrições: até 22 de junho de 2018
http://www.capes.gov.br/apoio-a-eventos/aex

3) CNPq – Chamada Nº 09/2018 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa - PQ
Objetivo: Valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e
de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e incentivar o
aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade.
Inscrições: até 31 de Julho de 2018
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulga
cao=8022&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-88-5440
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Programa de Capacitação Continuada de Usuários da Biblioteca Central

A Biblioteca Central da UFPA lançou o cronograma do seu
Programa de Capacitação Continuada de Usuários - PCCU. São diversos
minicursos que serão ministrados durante todo o ano de 2018, dentre
eles: normalização acadêmica, projetos de pesquisa científica,
metodologia da pesquisa científica, fontes de pesquisa, submissão e
publicação de artigos científicos, Currículo Lattes, uso dos produtos e
serviços do Sistema de Bibliotecas da UFPA (SIBI/UFPA) e pesquisa em
base de dados.
Cada mês um tema será desenvolvido com os participantes. As
inscrições são gratuitas e poderão ser feitas na hora do evento e/ou
agendada.
O treinamento do mês de junho será no dia 20. Confira mais
informações abaixo:
Treinamento: Produtos e serviços disponíveis para a comunidade
científica
Ministrante: Francisca Moreira
Local: Biblioteca Central da UFPA
Carga horária: 4h
Certificado: Sim
Data: 20/06

JUNHO 2018, VOLUME 3, NÚMERO 6

BIBLIO DICAS E INFORMES
PCNA Digital do Campus Ananindeua

A Biblioteca Benedicto Monteiro e o Laboratório de Informática do
Campus Ananindeua - UFPA promovem a capacitação da comunidade
acadêmica por meio de minicursos voltados para elaboração de
Currículo Lattes, normalização de trabalhos acadêmicos, treinamento no
Portal de Periódicos da Capes, escrita do texto científico e cursos de
informática como Linux básico e LibreOffice básico.
Dia 16/05 já houve o primeiro minicurso de Elaboração de Currículo
Lattes, e nos dias 30 e 31/05, o curso de Linux Básico.
Todos os minicursos são ministrados no Laboratório de Informática.
As inscrições são gratuitas (no dia e local do evento), com oferta de 25
vagas para cada atividade. Ao final, os participantes terão direito a
certificados, os quais poderão servir como atividades complementares.
Abaixo, o cronograma com todos os minicursos que serão oferecidos
ao longo do ano de 2018:
13/06/2018

Normalização de Trabalhos Acadêmicos

26 a 28/06

LibreOffice Básico

15/08/2018

Elaboração do Currículo Lattes

22/08/2018

Normalização de Trabalhos Acadêmicos

29 e 31/08/2018

Linux Básico

18 a 20/09

LibreOffice Básico

10/10/2018

Treinamento no Portal de Periódicos da Capes

07/11/2018

Elaboração de TCC: critérios de qualidade na escrita
do texto científico
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Solenidade de formatura do Curso de Tecnologia em Geoprocessamento

O Campus Ananindeua - UFPA organizou, no dia 25 de maio de 2018,
no Auditório do Instituto de Educação Matemática e Científica - Campus
Guamá, mais uma solenidade de formatura do seu curso de graduação
de Tecnologia em Geoprocessamento". É a primeira turma concluinte
desde a criação do curso ofertado pela Universidade Federal do Pará e a
primeira turma do Norte do Brasil formada em Geoprocessamento. O
momento solene contou com a participação do Vice-reitor da UFPA,
Gilmar Pereira da Silva, com o Coordenador do Campus Ananindeua,
Francivaldo Alves Nunes, docentes, técnicos administrativos e discentes.

Atualização da ABNT NBR 6022

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT acaba de lançar
a atualização da NBR 6022 (16/05/2018), cujo objetivo é dar orientações
para apresentação dos elementos necessários em um artigo para
publicação periódica científica impressa. A norma não era atualizada
desde o ano de 2003.
Algumas das mudanças apontadas referem-se, por exemplo, aos
vários elementos que se encontram na estruturas pré-textuais, textuais e
pós-textuais que devem estar contidos na construção dos artigos
científicos. A norma pode ser adquirida no site da ABNT, no valor de
R$54,60.
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V Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos das IFES - 2018

Atenção, alunos de graduação da Universidade Federal do Pará! A
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES) e o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assistência
estudantil (FONAPRACE) estão promovendo a V Pesquisa Nacional de
Perfil dos Graduandos das Instituições Federais de Ensino Superior. a fim
de reunir informações importantes pára a construção de políticas
públicas voltadas aos discentes, bem como fazer um diagnóstico da
situação de seus alunos nas universidades. Tais dados serão utilizados
para auxiliar as demandas de assistência estudantil oferecida nas IFES.
A pesquisa ficará disponível durante todo o primeiro semestre de
2018, e pode ser respondida online no endereço
eletrônico https://www.perfil.ufu.br/2018/questionario/
A participação na pesquisa gera prêmio, por meio de sorteio, entre
aqueles que responderem o questionário. O próximo item a ser sorteado
será um Notebook, no dia 29/06/2018. Não perca o prazo. Participe!
Oficina ofertada pela Faculdade de História - Campus Ananindeua

A Coordenação de estágio/Faculdade de
História promove no dia 12 de junho, às 14:30h,
na sala 02 do prédio principal do Campus
Ananindeua, a "Oficina Desafio do Ensino de
História na Educação Básica: A Elaboração dos
Textos Didáticos", ministrada pela Professora
Dra. Conceição Almeida.
As inscrições podem ser feitas enviando
nome completo, instituição e telefone para o email coordestagioananin@gmail.com

JUNHO 2018, VOLUME 3, NÚMERO 6

BIBLIO DICAS E INFORMES
XXII Feira Pan-Amazônica do Livro

De 01 a 10 de junho de 2018, o Hangar - Centro de Convenções e
Feiras da Amazônia promoverá a XXII Feira Pan-Amazônica do Livro, no
horário das 10h às 22h, com entrada gratuita.
Na edição deste ano, o país e o escritor homenageados serão,
respectivamente, a Colômbia e o poeta paraense Age de Carvalho. A
abertura será na sexta-feira, dia 01 de junho, às 19h.
A programação durante os dias do evento será bem diversificada e
os visitantes terão a oportunidade de ver e ouvir escritores locais e
nacionais, participar de lançamentos de livros, apresentações culturais,
encontros literários, minicursos voltados para o Enem, dentre outras
atividades que serão ofertadas na Feira.
A programação pode ser conferida na íntegra no site
oficial https://www.feiradolivro.pa.gov.br/
América Latina em foco: Palestra sobre a Argentina será debatida no Campus Ananindeua

O Campus Ananindeua e o Centro
Acadêmico de Geografia - CAGEO propiciam
ao seus discentes e demais interessados a
palestra com o Professor Msc. Aluisio
Fernandes da Silva Junior, com o tema "A
organização do espaço argentino: diversidades
e contrastes".
O evento será realizado no dia 08 de
junho, às 09h, no Campus Ananindeua. As
inscrições serão realizadas no horário e local
do debate.
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Como enviar sugestões, eventos e informações para publicação no Boletim Informativo
da Biblioteca Benedicto Monteiro?

O Biblio Informa, Boletim Informativo da Biblioteca Benedicto
Monteiro, é uma publicação mensal, cujo conteúdo objetiva levar
informações aos leitores sobre eventos acadêmicos e científicos
internacionais, nacionais e que ocorrem no Campus Ananindeua;
aquisições recentes da Biblioteca Benedicto Monteiro; dicas de
periódicos da Capes; e dicas e informes culturais, acadêmicos,
administrativos e científicos do Campus Ananindeua e da UFPA como
um todo.
Aos que desejarem fazer divulgação de eventos e outras atividades
que ocorrem no Campus Ananindeua e fora dele, sugere-se que isso seja
feito com antecedência de um mês, já que o Boletim é lançado quase
sempre no primeiro dia útil do mês, contendo as informações adquiridas
e recebidas pela equipe no mês anterior. Por exemplo, se há um evento
que precisa de divulgação para agosto, devem-se enviar as informações
para divulgação antes do fim de julho para que se possa ser feita a
inclusão da informação no Boletim de Agosto.
Ratificando, informações que precisem de divulgação (de cunho
cultural, acadêmico, administrativo e científico), bem como dúvidas e
sugestões, devem ser enviadas para bbca@ufpa.br e/ou
adrianalima@ufpa.br
Atenciosamente,
Equipe Biblio Informa.
Até a próxima edição!

