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Horário de funcionamento da Biblioteca Benedicto
Monteiro: Segunda a sexta-feira: 08h às 20h
Acesse o nosso endereço eletrônico:
http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/biblioteca
Contatos
Telefone: 3201-7041
-mail: bbca@ufpa.br
Facebook:
https://www.facebook.com/BibliotecaBenedictoMonteiro/
Twitter: @bibbenemonteiro
Blog: bibliotecabenedictomonteiro.wordpress.com
Instagram: @bibliotecabenedictomonteiro
Foursquare: Biblioteca Benedicto Monteiro
Endereço: Rodovia BR 316, 590, Ananindeua - PA, 67000000
Equipe:
Bibliotecário-Documentalista e Diretor
Erik André de Nazaré Pires
Bibliotecária-Documentalista
Elida Moura Figueiredo

O I SAEM, organizado pela faculdade
de Engenharia de Materiais ocorre neste
mês de maio, do dia 16 ao dia 18, no
Campus Ananindeua. O evento contará com
palestras, minicursos, mesas-redondas e
exposições de trabalhos dos discentes e
docentes orientadores.
O tema da Semana Acadêmica é "A
Engenharia de Materiais na Amazônia:
Desafios e Avanços Tecnológicos"
As inscrições são de 02 a 09 de maio
de 2018. Mais informações podem ser
encontradas no site
oficial: https://www.saemufpa.com.br/

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
19º Encontro Nacional de Química Analítica e 7º
Congresso Iberoamericano de Química Analítica
De 16 a 19 de setembro de 2018, no Centro de Eventos e Convenções
DiRoma, em Caldas Novas - Goiás, ocorrem dois eventos de Química
Analítica: o 19º Encontro Nacional de Química Analítica (ENQA) e o 7º
Congresso Iberoamericano de Química Analítica (CIAQA). Conforme o site:
"O objetivo principal do evento é promover um fórum de discussão sobre
os avanços da Química Analítica por meio de conferências, palestras,
sessões coordenadas, palestras técnicas, workshops, minicursos e
apresentações de trabalhos na forma de pôster. O ENQA visa também
permitir a interação direta dos participantes com as empresas aliadas ao
setor de pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade em QA, algo
viabilizado pela feira de instrumentação analítica, que ocorre
concomitantemente ao evento científico." Informações sobre programação,
inscrição, valores etc acesse http://enqa2018.com.br/apresentacao.html
X Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares e I Encontro
Internacional de Cartografia Escolar e Pensamento Espacial
De 09 a 12 de julho de 2018, A Universidade de São Paulo, Campus
Butanta - SP, promove o Com o tema "As Diferentes Linguagens no Mundo
Contemporâneo", o evento busca discutir as novas perspectivas em
Cartografia para Crianças e Escolares no que se refere ao ensinoaprendizagem nessa área.
A programação será dividida em torno de oito eixos temáticos:
Cartografia Escolar na Formação Docente; Atlas e Tecnologias na
Cartografia Escolar e para Crianças; Cartografia Escolar Inclusiva;
Representações e as Diferentes Linguagens na Cartografia Escolar;
Análise Geoespacial e Tecnologias na Cartografia Escolar; Cartografia e
Pensamento Espacial na Educação Infantil e nos Anos Iniciais;
Cartografia e Pensamento Espacial no Ensino Fundamental e Médio; e
Cartografia Temática, o Raciocínio Geográfico e a Cidade. Mais
informações no site http://veradata.com.br/cartografiaescolar/?q=pt-br
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
II Simpósio de Escravidão e Abolicionismo
na Amazônia
O Grupo de Estudos e Pesquisas da
Escravidão e Abolicionismo na Amazônia
(GEPEAM) promove o II Simpósio de
Escravidão e Abolicionismo na Amazônia, de
09 a 11 de maio de 2018. O evento será
realizado na Universidade Federal do Pará, no
Auditório do Centro de Eventos Benedito
Nunes. Com o tema "130 ano da abolição:
debates e perspectivas", o objetivo é trazer à
luz as discussões com os especialistas na área
por meio de debates e palestras que serão
apresentadas durante os três dias de
programação. Mais informações acesse o
site: https://gepeamgrupo.blogspot.com.br/
I Congresso Paraense de Pedagogos
O I Congresso Paraense de Pedagogos
apresenta a seus participantes o tema "A
regulamentação da Pedagogia e os novos
desafios para a profissão de pedagogos". A
reunião se dará durante três dias de evento
(16, 17 e 18 de maio de 2018), a qual será
organizada no Hotel Sagres, em Belém - Pará.
Aqueles que desejam participar devem ligar
para o número 3352-9700 ou acessar
facebook.com/ICongressoPP
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LIVROS

Recentes aquisições da Biblioteca Benedicto Monteiro

Livro: Psicologia da
Educação: Fundamentos
Teóricos - Aplicações à
Prática Pedagógica
Autora: Iris Barbosa
Goulart

Livro: Cartografia Básica
Autor: Paulo Roberto Fitz

Livro: Cadastro
Imobiliário e Registro de
imóveis
Autora: Andrea Flávia
Tenório Carneiro

Livro: Livros de Fontes
de Historiografia
Brasileira
Autor: Manoel Luiz
Salgado Guimarães

Livro: Introdução à
Física do Estado Sólido
Autor: Charles Kittel

Livro: Equações
Diferenciais
Elementares e
Problemas de Valores
de Contorno
Autores: William E.
Boyce e Richard C.
DiPrima

Livro: Cálculo Numérico
Autores: Décio Sperandio;
João Teixeira Mendes
e Luiz Henry Monken e
Silva

Livro: Resistência dos
Materiais
Autor: R. C. Hibbeler
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BASE DE DADOS (ACESSO VIA
CAPES
WWW.PERIODICOS.CAPES.GOV.BR)
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas: CCN
Tipo de base de dados: Outras fontes
Descrição: Catálogo nacional com informações sobre
publicações periódicas técnico científicas constantes do
acervo das diversas bibliotecas do país participantes da
rede CCN. Inclui dados de publicações seriadas, nacionais e
estrangeiras, e suas respectivas coleções. Cade registro
contém os dados dos títulos e de coleções, siglas das
bibliotecas, e o endereço eletrônico das revistas que
disponibilizam gratuitamente os artigos em texto completo
na internet.
Editor: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT)
Algumas categorias/subcategorias:
Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Engenharias / Engenharia Química
Ciências Exatas e da Terra / Física
Ciências Exatas e da Terra / Química
CIências Humanas / Geografia
Ciências Humanas / História

GeoScience World (GeoRef)
Tipo de Base de dados:

Textos completos

Descrição: A GeoScience World (GSW) oferece pesquisas
em artigos completos e revisados por pares de mais de 40
periódicos de alto fator de impacto publicados por
sociedades geocientíficas do mundo. É possível pesquisar,
recuperar e baixar o texto completo dos artigos
Editor:

Inmetro. A coleção é atualizada continuamente

com as edições mais atuais de cada publicação.
Editor: GSW
Algumas categorias/subcategorias:
Ciências Humanas / Geografia
Ciências Exatas e da Terra / Geociências
Multidisciplinar / Ciências Ambientais
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Serviço de Comutação Bibliográfica da Biblioteca Central - UFPA

A Biblioteca Central (BC) oferece, entre outros serviços, o acesso ao COMUT Comutação Bibliográfica, cujo objetivo é possibilitar aos usuários a solicitação de
cópias de documentos como artigos, dissertações, teses, capítulos de livros etc
que estão disponíveis somente em outras bibliotecas do país e do exterior.
Segundo informações da BC, para solicitar o serviço, basta dirigir-se à Seção
de Periódicos da Biblioteca Central, no andar superior, e requisitar a cópia do
documento desejado, com as informações necessárias à sua identificação. A
solicitação será efetuada mediante ao pagamento antecipado.
Importante lembrar que o serviço possui um valor por cada documento
solicitado, sendo que o prazo médio para atendimento do pedido é de 2 a 5 dias.
Valores do COMUT – R$ 2,20 por documento até 5 páginas.

Biblioteca de Objetos Matemáticos da UFPA

No Campus do Guamá da UFPA, mais precisamente no prédio da AEDI Assessoria de Educação a Distância, encontra-se a Biblioteca de Objetos
Matemáticos (BOM). O projeto tem por objetivo principal montar um espaço que
reúna objetos concretos, vídeos e materiais didáticos que possam subsidiar a
comunidade acadêmica em práticas mais lúdicas de ensino com um
aprendizado contextualizado. Além disso, o BOM promove a realização de
eventos científicos nas escolas e outras instituições interessadas,; exposições dos
objetos criados no projeto e incentivo à uma aprendizagem qualitativa da
matemática aos alunos de ensino fundamental e médio.
Aos interessados em fazer uma visita ao espaço e conhecer um pouco mais
sobre o projeto, o horário de funcionamento da biblioteca é das 14h às 17h.
Contato: bom.ufpa@outlook.com

MAIO 2018, VOLUME 3, NÚMERO 5

BIBLIO DICAS E INFORMES
SmallPDF - Ferramenta on-line de grande utilidade

Uma ferramenta bastante útil para estudantes, docentes,
pesquisadores e usuários em geral, o site SmallPDF apresenta 12
recursos para conversão, combinação, recorte, entre outras
funcionalidades que envolvam documentos em formato PDF, Word,
PPT, JPEG etc. Por exemplo, se o usuário quiser transformar um arquivo
PDF para Word editável, o programa dá essa possibilidade. Caso queira
comprimir um arquivo em PDF que seja muito grande, também pode
reduzi-lo no SmallPDF.
No site https://smallpdf.com/pt as opções de recursos estão
divididas de acordo com a figura abaixo. Basta escolher uma opção e
iniciar o processo.

Treinamento para uso do Portal de Periódicos da CAPES

Os interessados em fazer treinamento para uso do Portal de
Periódicos da CAPES, terão a oportunidade de conhecer a ferramenta e
seus recursos de pesquisa, bem como esclarecer dúvidas e receber
sugestões para melhoria do sistema. O curso será realizado no mês de
maio no dia 08, no horário das 9h às 12h ou das 15h às 18h.
O curso será ministrado por bibliotecárias, na Biblioteca Central,
sendo que as inscrições serão realizadas na hora e local do evento. Ao
final do treinamento, será disponibilizado certificado de participação.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Atenção servidores: Solicitações de férias passam a ser marcadas pelo SIGEPE
(SIGAC)
* Texto retirado do Divulga/UFPA
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal-PROGEP informa que, a partir
da folha de abril de 2018, a solicitação de férias deixará de ser realizada no SIGRH e passará
a ser realizada no módulo "Férias Web" do SIGEPE. A mudança é uma determinação do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que desenvolveu o módulo com o
objetivo de facilitar e agilizar o processo de marcação de férias dos servidores.
Para fazer a solicitação de férias, o servidor deverá acessar a plataforma SIGAC,
selecionar a opção "Sigepe Servidor e Pensionistas", clicar no ícone "Férias", em seguida,
escolher a opção "Solicitar férias", selecionar o exercício para gozo e, por conseguinte,
preencher com o período desejado (acordado previamente com o gestor imediato). Mais
detalhes podem ser conferidos no manual aqui:
http://progep.ufpa.br/progep/images/docs/ferias-web/manual-do-servidor-marcacaoferias.pdf
As solicitações e alterações de férias devem ser efetuadas com no mínimo 60 dias de
antecedência do período previsto para início do gozo das férias, de forma a evitar quaisquer
problemas e/ou restrições no SIAPENET. Caso queira ainda solicitar o adiantamento de 70%
do salário e/ou do 13º, basta marcar a opção "sim". Cabe ressaltar que a antecipação do 13º
só poderá ser realizada se as férias forem programadas até o mês de junho.
Para a utilização do módulo, é necessário que os servidores tenham seus e-mails
cadastrados no SIAPENET e fiquem atentos, pois as mensagens do sistema, como aprovação
de férias, serão encaminhadas para este endereço eletrônico.
Os servidores que, antes de tomarem conhecimento da mudança, já solicitaram suas
férias pelo SIGRH, devem, acessar o SIGEPE, e verificar se as férias estão lançadas no novo
módulo, caso haja alguma divergência de informação entre os sistemas, orientamos que
façam a marcação ou alteração diretamente no SIGEPE. Após o período de transição serão
realizados as atualizações das informações no SIGRH, que ficará disponível para consulta do
mapa de férias da unidade.
Os homologadores de férias das unidades já foram adequadamente orientados acerca
da mudança e treinados sobre o passo a passo de como devem realizar as homologações,
em oficina realizada no dia 1º de março, no Auditório do Capacit. Aqueles que ficaram com
dúvidas, ou não puderam estar presentes na ocasião, devem ligar para o telefone: (91) 32018384, ou conferir o manual com o passo a passo para fazer a homologação, aqui:
http://progep.ufpa.br/progep/images/docs/ferias-web/ManualHomologadorFeriasSIAPENET.pdf
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Campus Ananindeua promove treinamento no Portal de Periódicos da CAPES

O curso de Licenciatura em História do Campus Ananindeua, em
parceria com a Biblioteca Benedicto Monteiro promoveram, no dia 25
de abril de 2018, o treinamento no Portal de Periódicos da CAPES. A
ação é muito importante, pois dá subsídios aos discentes para que
possam acessar todos os documentos e ferramentas oferecidas no site.
O curso foi ministrado paras os discentes de História pela
bibliotecária Lourdes Costa (Servidora da Biblioteca Central e Help Desk
do Portal de Periódicos da Capes), das 14h às 17h.
O portal de periódicos é uma biblioteca virtual que reúne milhares
de artigos, revistas, obras de referências, entre outros documentos de
instituições do Brasil e do mundo. Portanto, o treinamento para o uso
da ferramenta de pesquisa e fomento científico, é essencial para uma
experiência mais enriquecedora e proveitosa dos usuários.
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BIBLIO DICAS E INFORMES

1ª Solenidade de Colação de Grau do Campus Ananindeua

Dia 27 de abril de 2018 foi uma data muito importante para o
Campus Ananindeua, uma vez que promoveu a 1ª Solenidade de
Colação de Grau de um dos seus cursos de graduação, a saber, das
alunas Karla Suellen Lino Barbosa e Miriane Alexandrino Pinheiro, da
turma concluinte de 2017/4 de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. O
evento foi realizado às 15h, no Auditório Central do Centro Nacional de
Primatas do Instituto Evandro Chagas. O momento contou com a
participação de docentes, técnicos administrativos e discentes da
instituição.
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BIBLIO DICAS E INFORMES

Especializações em Geografia iniciadas no Campus Ananindeua

Conforme o informado no mês de abril, o Campus Ananindeua teve duas
especializações em Geografia aprovadas pelo CONSEPE - Conselho Superior
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Após o lançamento do edital e as fases
inerentes ao processo seletivo dos discentes, iniciaram-se, no final de abril, as
aulas das duas pós-graduações lato sensu (Especialização em Ensino de
Geografia e Especialização em Geografia e Meio Ambiente).
Nas aulas inaugurais das duas pós-graduações, os discentes tiveram a
oportunidade de ouvir, tirar dúvidas e conversar com os docentes presentes
sobre o andamento dos cursos.

Aprovado curso de Especialização em Ensino de Ciências com Ênfase em Física
O coordenador da Faculdade de Física do Campus Ananindeua, Prof. Dr.
Vicente Ferrer Pureza Aleixo, anuncia que o curso de Especialização em Ensino
de Ciências com Ênfase em Física foi aprovado pelo CONSEPE e será ofertado
nos campi de Abaetetuba, Bragança e Castanhal. A oferta do curso visa a
formação continuada de professores da rede básica de ensino e contará com
aulas teóricas e práticas por meio de Laboratórios de Física, Laboratórios de
Informática, visitas técnicas, entre outras formas de ensino que promovam a
participação efetiva dos discentes, bem como oportunize um ensino de
qualidade ao longo de sua formação.
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Até a próxima edição!

