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NOVAS AQUISIÇÕES DA
BIBLIOTECA BENEDICTO
MONTEIRO
POR EQUIPE BIBLIO INFORMA

Novas bibliografias acabam de chegar ao
acervo da Biblioteca Benedicto Monteiro,
contribuindo para a formação e pesquisas de
discentes, docentes e técnico-administrativos.
Foram adicionados 106 títulos e 306
exemplares; todos eles solicitados pelas
faculdades de Ciência e Tecnologia,
Engenharia de Materiais, Tecnologia em
Geoprocessamento e Licenciaturas em Física,
Geografia, História e Química.
Esperamos ainda a chegada de mais
títulos e exemplares ainda neste primeiro
semestre de 2018, o que enriquecerá ainda
mais o acervo e contribuirá para a qualidade do
ensino no Campus Ananindeua - UFPA.

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
6ª Conferência sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios

De 04 a 06 de abril, a 6ª Conferência sobre Patologia e Reabilitação de
Edifícios - PATORREB 2018 será realizada na Cidade Universitária da
UFRJ (Rio de Janeiro). Três Universidades são responsáveis pelo evento:
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Universidade do Porto UP e Universitat Politècnica de Catalunya - UPC. O tema do evento versa
sobre manutenção e restauração de construções. Mais informações,
acesse o site http://www.nppg.org.br/patorreb/pt/informacao-geral-2/?
utm_source=galoa-agenda&utm_medium=page&utm_campaign=galoaevent-5210

XV Encontro Regional de Geografia

Com o tema "A Geografia no contexto das reformas neoliberais no Brasil",
o XV Encontro Regional de Geografia - XV EREGEO, pretende debater
sobre o papel da Geografia no contexto das reformas neoliberais. O
evento será realizado entre os dias 23 de abril a 01 de maio de 2018, na
cidade de Catalão - Goiás esperando atrair profissionais, docentes,
discentes e interessados na área. Mais informações podem ser
encontradas no site: https://geografiaeventos.weebly.com/geonotiacutecias/xv-encontro-regional-de-geografia
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EVENTOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS
16º Simpósio Brasileiro de Educação Química SIMPEQUI
Em agosto de 2018 (06 a 08), a cidade do Rio de
Janeiro recebe o 16º Simpósio Brasileiro de
Educação Química - SIMPEQUI. O tema do evento
deste ano será "Educação química no século XXI: o
que e como ensinar frente às mudanças. Uma
novidade do evento será a realização da 1ª
Exposição de Produtos para o Ensino de Química EXPEQ, no qual participam alunos de pósgraduação e professores. Haverá uma premiação
para os produtos didáticos selecionados.
Informações: http://www.abq.org.br/simpequi/

III CONGEO - Congresso Brasileiro de Geografia
Política, Geopolítica e Gestão do Território
Com o tema "Crise e Reinvenção dos Espaços da
Política", o III CONGEO busca debater entre seus
participantes as decisões políticas brasileiras e
mundiais, e como isso vem impactando o cenário no
qual vivemos. Os interessados em submeter
trabalhos têm até o dia 10/04/2018 para enviar os
resumos.
O evento se dará do dia 10 ao dia 14 de setembro
de 2018, na Universidade Federal Fluminense
(Niterói - RJ), campus da Praia Vermelha - Boa
Viagem. Mais informações sobre o Congresso,
acesse https://www.congeo2018.org/
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LIVROS

Recentes aquisições da Bilbioteca Benedicto Monteiro

Livro: O saber
histórico na sala de aula
Autora: Circe Maria
Fernandes Bittencourt
(Org.)

Livro: Manual de
sobrevivência no
Laboratório de Química
Orgânica - Guia de
técnicas para o aluno
Autor: James W. Zubrick

Livro: Geografia Pequena história crítica
Autor: Antonio Carlos
Robert Moraes

Livro: Ensino - As
abordagens do
processo
Autora: Maria da Graça
Nicoletti Mizukami

Livro: A ditadura
escancarada - As
ilusões armadas

Livro: Educação em
Química - Compromisso
com a cidadania

Autor: Elio Gaspari

Autores: Wildson Luiz
Pereira dos Santos e
Roseli Pacheco Schnetzler

Livro: Cálculo - Volume 1

Livro: Cálculo - Volume 2

Autores: George B
Thomas, Maurice D. Weir
e Joel Hass

Autores: George B
Thomas, Maurice D. Weir
e Joel Hass
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BASE DE DADOS (ACESSO
VIA CAPES
WWW.PERIODICOS.CAPES.
GOV.BR)
Royal Society of Chemistry
Tipo de base de dados: Textos completos
Descrição: Coleção completa dos periódicos da Royal
Society of Chemistry
Editor: Royal Society of Chemistry (RSC) Publishing
Dicas de pesquisa via Metalib:

* A busca por assunto é

realizada no campo título.
* Pesquisas por ISSN e ISBN não são realizadas nesta base.
* A busca por Autor funciona somente com o Sobrenome.
* Buscas com os operadores booleanos NOT/OR são feitas
em Todos os campos, à menos que o mesmo tipo de
campo seja selecionado nas listas.
Algumas categorias/subcategorias:
Engenharias / Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Engenharias / Engenharia Química
Ciências Exatas e da Terra / Física
Ciências Exatas e da Terra / Química

Inmetro. Acervo Digital
Tipo de Base de dados:

Repositórios Institucionais/Textos

completos
Descrição:

O Acervo Digital do Inmetro é um portal de

acesso às coleções digitais de documentos, gerados no
âmbito do Inmetro, desenvolvido para ampliar o acesso e
proporcionar maior visibilidade da produção intelectual da
instituição.
Seu objetivo é coletar, organizar, preservar e disponibilizar
a produção científica/tecnológica da instituição, gerando
estatísticas, indicadores e contribuindo para a gestão do
conhecimento.
Editor:

Inmetro

Tipo de Acesso:
País:

acesso gratuito

basebrasil

Algumas categorias/subcategorias:

Ciências Humanas /

Ciência Política
Multidisciplinar / Materiais
Multidisciplinar / Biotecnologia
Multidisciplinar / Interdisciplinar. Engenharia/ Tecnologia/
Gestão
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Andamento das Obras do Campus Ananindeua no Icuí

De acordo com as informações da DIOS - Divisão de Infraestrutura, Obras e
Serviços da UFPA/Campus Ananindeua, as obras de construção do Campus de
Ananindeua, na estrada do Icuí, continuam avançando. As máquinas foram
utilizadas para a abertura de passagens, nas quais serão construídos os muros no
entorno da Universidade. Além disso, as informações sobre o valor, duração etc,
do Auditório e da Biblioteca já podem ser visualizada na entrada no local.
Outro ponto significativo é que as obras de perfuração do poço artesiano
também já estão prestes a ser iniciadas. A ideia é que o poço possa abastecer o
campus, o que em números equivaleria a 12 mil pessoas.
Todo e qualquer avanço nas obras é um passo importante rumo às
instalações definitivas do Campus metropolitano.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Primeiras defesas de TCC do Campus Ananindeua
O Campus Ananindeua – UFPA realizou, no dia 29 de janeiro de 2018 e no
dia 20 de fevereiro de 2018 as primeiras defesas de TCC de seus cursos de
graduação. Trata-se dos trabalhos de conclusão do curso de Bacharelado em
Ciência e Tecnologia das alunas Karla Suellen Lino Barbosa e Miriane
Alexandrino Pinheiro e do curso de Tecnologia em Geoprocessamento, do
aluno Márcio Roberto de Carvalho.
É um acontecimento muito importante para o Campus Ananindeua e
para as Faculdade de Ciência e Tecnologia e Tecnologia em
Geoprocessamento, uma vez que os trabalhos das discentes e de seus
orientadores mostra seus resultados e suas contribuições para as pesquisas
na área.
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Convocação para comprovação anual de ressarcimento do auxílio saúde
*Texto retirado do Divulga/Progep
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal - PROGEP convoca todos os
servidores (ativos, inativos e pensionistas) que tenham recebido per capita auxílio saúde em
seu contracheque no ano de 2017 (individual e de seus dependentes, quando houver), para a
comprovação anual de ressarcimento do auxílio saúde. O prazo final para a entrega é o dia 30
de abril de 2018, conforme sinaliza a Portaria Normativa Nº 01.
A comprovação que antes era realizada mensalmente foi alterada para anualmente pelo
Art. 30 da mesma portaria. Para regulamentar como esse procedimento será realizado na
UFPA, foi publicado o Edital de Chamada 01/2018, que pode ser conferido
em http://progep.ufpa.br/progep/images/docs/Edital-de-Chamada-01-2018.pdf
Documentos aceitos para a comprovação:
Boletos mensais e respectivos comprovantes de pagamento;
Declaração da operadora ou administradora de benefícios, discriminando valores mensais
por beneficiário, bem como atestando sua quitação;
Outros documentos que comprovem de forma inequívoca as despesas e respectivos
pagamentos.
Para a comprovação, o servidor pode enviar os documentos por meio do sistema auxilio
saúde, no link: https://sdgp.ufpa.br/sgp/publico/login/loginServidorASAnual.action, ou se
preferir entregá-los de forma física na Sala do Auxilio Saúde, localizada no 1º andar do prédio
da Reitoria. O servidor que optar pela entrega física na Progep deverá levar originais e cópias
dos documentos, no horário de segunda a sexta, das 08h ao 12h ou das 13h às 17h.
Nos casos de exoneração ou retorno do servidor ou militar de ex-Território cedido, a
apresentação dos documentos deverá se feita antes de seu afastamento do órgão ou entidade
concedente, e servidores mesmo que estejam de férias, licença ou afastamento devem
obedecer ao prazo supracitado para fazer sua comprovação.
Aqueles que não efetuarem a comprovação dessas despesas no prazo estipulado estarão
passíveis de instauração de processo administrativo, com o objetivo de repor ao erário os
valores recebidos a títulos de per capita (auxílio saúde).
Informações:
Setor de Auxílio Saúde (Localizado no 1º Andar do Prédio da Reitoria)
Telefone: 3201-7990
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Semana de Tecnologia e Segurança da Informação

De 05 a 09 de março de 2018, O CTIC, Centro de Tecnologia e Informação da
UFPA, promove a Semana de Tecnologia e Segurança da Informação. O objetivo é
reunir especialistas das mais diversas áreas da tecnologia (Desenvolvimento, Redes,
Infraestrutura, entre outras) no intuito de debater temas importantes na área de TI. O
público-alvo do evento são os usuários dos computadores, discentes e profissionais
da área. A semana acontecerá no Campus Básico (Auditório Setorial Básico e
Capacit).
A programação contará com a discussão sobre diversos assuntos pertinentes à
Tecnologia da Informação:
Abertura/SegInfo;
Computação Forense e Perícia Digital na Investigação de Crimes Cibernéticos;
Mineração de Dados em Fontes Abertas;
Análise Pericial de Imagens Digitais Através de Inteligência Artificial com Python;
Fundamentos de Análise de Malwares;
A Liberdade de Expressão e o Direito à Privacidade Online;
Testes de Intrusão em Redes sem Fio;
Rust uma linguagem Interessante;
WebAssembly;
Science DMZ;
Blockcerts: Um padrão aberto para certificados (documentos);
Site Survey: conceito e aplicações;
Container OS: Linux Kit vs CoreOS vs Debian
Infrastructure as code;
O Caminho do DevOps: Como e porque se tornar um DevOps;
Auto-scaling com Kubernetes;
Terraform+AWS+Servidores em Escala
Botnets;
Tangle;
Fundamentos de Gestão de T.I.
Gamificação
Gerenciador de Conteúdo Drupal
Informações sobre como participar, acesse: https://www.sympla.com.br/semanade-tecnologia-e-seguranca-da-informacao---stsi__245359
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BIBLIO DICAS E INFORMES
Template para elaboração de Relatório Técnico

A Biblioteca Benedicto Monteiro apresenta seu novo produto:
Template para elaboração de relatório Técnico. Trata-se de um modelo
que auxiliará os alunos na construção de seus relatórios de pesquisa.
Segue todas as normas específicas da ABNT para esse tipo de trabalho.
O modelo pode ser conferido no site do Campus Ananindeua:
http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/biblioteca/produtos

Seminário 1968 - Cinquenta anos depois

De 26 a 28 de março de 2018, realizar-se-á o Seminário de Ensino
de História - 1968, 50 anos depois: memórias, histórias, tecnologias e
arquivos digitais. Haverá a participação de diversos pesquisadores e
especialistas no tema, dentre eles, os Professores Doutores do Campus
Ananindeua Francivaldo Nunes e Edilza Fontes.
A programação inclui conferências, mesas-redondas, minicursos,
oficinas, simpósios temáticos, dentre outras atividades.
Mais informações como inscrições, valores e programação podem
ser feitas no site do evento https://www.seminario1968.com/
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BIBLIO DICAS E INFORMES

Resenha do artigo “Por um Campus Metropolitano na Amazônia: desafio
da formação superior e demandas regionais”.

O Volume 18 (1), período de Jan-Mar 2018, da Revista de Teorias e
Práticas Educacionais, da Master Editora, acaba de publicar um artigo
de autoria do Coordenador do Campus Ananindeua, Francivaldo Alves
Nunes e dos Técnico-Administrativos, Reinaldo José Vidal de Lima e
Josué Muniz Costa. Trata-se do texto “Por um Campus Metropolitano na
Amazônia: desafio da formação superior e demandas regionais”.
A resenha do artigo pode ser conferida a seguir:
NUNES, Francivaldo Alves; LIMA, Reinaldo José Vidal de; COSTA, Josué
Muniz. Por um Campus Metropolitano na Amazônia: desafio da
formação superior e demandas regionais. Disponível em:
<https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180225_110913.pdf>
Acesso em: 27 de fevereiro de 2018.
O artigo intitulado “Por um Campus Metropolitano na Amazônia:
desafio da formação superior e demandas regionais”, de autoria de
Francivaldo Alves Nunes, Reinaldo José Vidal de Lima e Josué Muniz
Costa, busca discutir a importância do processo de criação,
implantação e funcionamento do Campus Universitário de Ananindeua,
da Universidade Federal do Pará, no que se refere à necessidade de
expansão do ensino público e gratuito a mais cidades do Estado do
Pará.
Para a análise, foram feitos levantamentos de dados em diversos
meios, tais quais sites, documentos da UFPA – Campus Belém,
documentos da UFPA - Campus Ananindeua, dentre outras fontes
essenciais para se ter uma ideia mais precisa de qual era o contexto e
quais os atores envolvidos nesse projeto.
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O texto foca em alguns pontos fundamentais para compreender a
necessidade da criação do Campus Ananindeua: Primeiramente, faz um
apanhado sobre a alta densidade populacional e a importância
econômica da região para as cidades do entorno, bem como o papel
que essa região exerce no Estado do Pará, em relação ao comércio,
serviços, fluxo da malha rodoviária, entre outros, e como a criação do
Campus seria importante para fomentar e beneficiar os setores da
economia de Ananindeua e das cidades próximas.
Em seguida, os autores versam sobre como o Campus Ananindeua,
por meio dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados, ajudaria
na formação superior da população para que, formados, possam
trabalhar, valorizar e priorizar os aspectos regionais da cidade,
buscando atender as demandas locais e promover o processo de
desenvolvimento regional.
Assim, ao longo da leitura do artigo, pode-se compreender o
quanto o Campus de Ananindeua contribuiu e contribui não apenas
para a formação de qualidade de alunos de graduação e pósgraduação, mas também para promover a importância política e
econômica na Região Metropolitana de Belém e para as cidades
adjacentes.
Portanto, a leitura se torna interessante para pesquisadores,
discentes e para aqueles que se interessam pelo tema, já que, de forma
objetiva e clara, mostra as razões para a implantação do Campus da
UFPA na cidade de Ananindeua.
Adriana Lima – Equipe Biblio Informa.

Até a próxima edição!

