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MÊS DAS MÃES
Desejamos um dia das Mães especial a todos os servidores,
docentes e discentes do Campus Ananindeua.
Como homenagem, citamos a mãe, professora e
coordenadora do campus, Edilza Fontes, como símbolo de
força, cuidado e dedicação!
Parabéns e um Feliz dia das Mães!

Em foco: Conheça alguns autores dos
livros mais utilizados na biblioteca

David Halliday e Robert Resnick

Jearl Walker

Fundamentos de Física – Vol. 1
Halliday (03/03/1916 a 02/04/2010) e Resnick (11/01/1923 a 29/01/2014) foram físicos
estadunidenses. A obra desses pesquisadores é considerada um dos melhores textos
de introdução à Física. O volume 1 se dedica à mecânica, sendo que os outros três
volumes tratam, respectivamente, de “Gravitação, ondas e termodinâmica”,
“Eletromagnetismo” e “Óptica e física moderna”. Jearl Walker é um físico muito
conhecido e atua na Cleveland State University. Além de obras na área, faz a revisão
das edições dos livros de Halliday e Resnick.

Peter Willians Atkins

Loretta Jones

Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente
Peter Willians Atkins foi professor de Química da Universidade de Oxford e trabalha
com as áreas de mecânica quântica, química quântica e termodinâmica. Possui
inúmeros livros didáticos sobre química. A química Loretta Jones é professora emérita
da Northern Colorado University e estuda a área de físico-química. Seus trabalhos
também são voltados ao ensino de química molecular aos estudantes.

Reinaldo Burian

Annibal Hetem Junior
Cálculo Numérico

Reinaldo Burian é engenheiro eletricista, com mestrado e doutorado em Engenharia
Elétrica. É coordenador e professor do curso de Engenharia da Computação da
Faculdade de Informática a Administração Paulista.
Annibal Hetem Junior é bacharel em Física, mestre em Astronomia e doutor em
Astrofísica. É professor da Universidade Federal do ABC e coordenador da coleção
Fundamentos de Informática.
Antonio Carlos de Lima é engenheiro eletricista, com mestrado e doutorado em
Engenharia Elétrica. É professor de Engenharia Elétrica e Automação Industrial do
Centro Universitário Radial.

Ira N. Levine
Físico-Química
Ira N. Levine (1937-2015) foi membro do departamento de Química na Broklyn College,
faculdade da Universidade de Nova Iorque. Seus trabalhos focavam nas áreas de
química geral e química quântica. Suas obras são bastante vastas e reconhecidas na
área química.

A Biblioteca Benedicto Monteiro foi inaugurada, oficialmente, no dia 23 de Outubro de
2015, com a presença do Magnífico Reitor Carlos Maneschi. O nome da biblioteca se
deu por meio de concurso, no qual a Professora e Coordenadora do Campus
Universitário de Ananindeua, Edilza Joana Oliveira Fontes, foi a vencedora.
Atualmente, a Biblioteca dispõe de: 359 títulos, com 1.628 exemplares,
distribuídos nos três cursos de graduação que o campus oferta atualmente. Confiram o
endereço

eletrônico

da

Biblioteca:

http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/biblioteca.

Eventos:
 Conferência e Feira MundoGeo#Connect 2016 – 10 a 12 de maio
De 10 a 12 de maio de 2016 acontece o MundoGeo#Connect América Latina, na
cidade de São Paulo. De acordo com o site: “o evento é o ideal para quem trabalha
com agrimensura, cartografia, sensoriamento remoto, aerofotogrametria, GIS,
Business Intelligence, VANTs e Drones, geointeligência, georreferenciamento de
imóveis rurais, Laser Scanner 3D, imagens de satélite, cadastro ambiental rural,
infraestrutura de dados espaciais, Big Data, Cloud, RTK e estações totais, GNSS.”
Inscrições em http://mundogeoconnect.com/2016/

 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) – 03 a 09 de julho de 2016
A Universidade Federal da Bahia será sede da 68ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento ocorre de 03 a 09 de julho
de
2016
e
as
inscrições
podem
ser
feitas
no
site
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/

 Encontro de Física – 03 a 07 de setembro de 2016
Acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, o Encontro de Física que faz parte dos
eventos oficiais da Sociedade Brasileira de Física (SBF). Inscrições e maiores
informações: http://www.sbfisica.org.br/~fisica2016/

Livros:

Número de chamada: 545 V878a
VOGEL, Arthur Israel; MENDHAM, John et al. Análise química
quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, c2002. xvii, 462 p.

Número de chamada: 620.112 R573m
RILEY, William F.; STURGES, Leroy D.; MORRIS, Don
H. Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, c2003. xii, 600 p.

Número de chamada: 530 L953f
LUIZ, Adir Moysés. Física 1 – mecânica: teoria e
problemas resolvidos. São Paulo: Liv. da Física, 2012. 257
p. (Coleção Física).

Periódicos (Acesso via Capes
www.periodicos.capes.gov.br):

Geoprocessamento
Palavra no título: Geosul
ISSN: 0103 - 3964
Disponibilidade: Periódicos Nacionais
Disponível desde 1986 volume: 1 fascículo: 1
Áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra. Geociência. Meteorologia
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3270000000000016

Engenharia de materiais
Palavra no título: Ciência e Tecnologia dos Materiais
ISSN: 0870 - 8312
Disponibilidade: Scielo Free
Disponível desde 2016 volume: 18 fascículo: 1
Áreas do conhecimento:
Engenharias: Engenharia de Materiais e Metalúrgica
Engenharias: Engenharia Química.
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000489646

Ciência dos Materiais
Palavra no título: Advances in Material Science
ISSN: 1730 - 2439
Disponibilidade: DOAJ Directory of Open Access Journals Free
Disponível desde 2008
Áreas do conhecimento:
Química. Engenharia dos Materiais e Metalúrgica. Engenharia de Minas. Engenharia Mecânica. Engenharia
Térmica. Mecânica dos Sólidos. Engenharia Química.
Link
para
acesso
ao
periódico:
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1000000000439201

Biblio Dicas:
 Cursos

A Escola Virtual Fundação Bradesco oferece cursos gratuitos e a distância em
várias áreas do conhecimento. Basta acessar o site, cadastrar-se e iniciar o curso. Ao
final, há o recebimento de certificado que poderá servir para creditar carga horária na
Universidade.
Aproveite
e
acesse
agora
mesmo:
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
Uma observação importante é que as inscrições e aulas são melhores visualizadas
pelo navegador Internet Explorer.

O SESI também oferece cursos gratuitos a distância que também podem servir
para carga horária obrigatória. Acesse o site http://eadsenaies.com.br/ e informe-se
em sua faculdade se os certificados são válidos para as atividades complementares e
de extensão.

 XX Feira Pan-amazônica do Livro
De 27/05/2016 a 05/06/2016 ocorre mais uma edição da feira do livro no
Hangar – Convenções e Feiras da Amazônia. Não percam a oportunidade de visitar e
aproveitar para adquirir alguns dos inúmeros títulos ofertados pelos estandes da Feira.

 Semana do Calouro no Campus de Ananindeua
Para recepcionar os calouros, o campus de Ananindeua promoverá no dia
20/05/2016, às 08h, as boas-vindas aos novos discentes. Haverá orientação
acadêmica, exposições e visitas aos laboratórios e biblioteca. Às 14h, ocorrerá o trote
ecológico
e
shows
musicais.
Participe!
Para
saber
mais:
http://www.campusananindeua.ufpa.br/index.php/78-slideshow/93-calouro

 Alguns serviços oferecidos pela UFPA*

Núcleo de Prática Jurídica – Atendimento gratuito no Campus Profissional II, no
Guamá. De segunda a quinta, das 9 às 16 horas, e às sextas-feiras, das 9h ao meiodia. Informações: (91) 3201 7722, 3201 7273 ou pelo e-mail ffreitas@ufpa.br
Clinica de Psicologia - Possui atividades de psicoterapia individual e de grupo,
avaliação e atendimento médico e psiquiátrico, além de eventuais grupos de reflexão,
grupos de pais e aplicação de testes psicológicos no contexto do atendimento clínico.
No Campus Universitário do Guamá , Setor Básico (próximo ao Ginásio de Esportes).
Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Informações: (91) 3201 7443 e 3201 7446.
Farmácia Escola - Elabora e comercializa produtos manipulados, com preços abaixo
dos oferecidos pelas demais farmácias da cidade. Campus Universitário do Guamá
Setor de Saúde ou no Complexo do Vadião. Das 8h30 às 16 horas. Informações: (91)
3201 7206, 3201 7630 e 3201 8113.
Laboratório de Análises Clínicas – Realiza gratuitamente exames laboratoriais de
rotina (sangue, urina, fezes e escarro) em pacientes encaminhados pelo Hospital
Bettina Ferro. No Instituto de Ciências Biológicas, no Campus Universitário do Guamá
Setor Básico, das 7 horas ao meio-dia. Informações: (91) 3201 7630.
Atendimento odontológico
Informações: (91) 3201 7689.

–

Ofertados

gratuitamente

a

qualquer

pessoa.

Cursos Livres Cursos de Inglês, Espanhol e Francês – Faculdade de Letras.
Informações: www.cursoslivresonline.com.br, (91) 3201 7524 e cursoslivres@ufpa.br

Obs.: Os discentes que quiserem utilizar os serviços de saúde ofertados pela UFPA
deverão comparecer à sala 1 do DAIE (Diretoria de Assistência e Integração

Estudantil), no segundo andar da reitoria, para receberem um encaminhamento para o
serviço demandado. Basta levar um documento oficial com foto e o comprovante de
matrícula. Maiores informações acesse o site da PROEX para conhecer mais sobre o
Projeto
Estudante
Saudável
(PES):
http://proex.ufpa.br/PRINCIPAL/index.php/component/content/article/7-daie-geral/972programa-estudante-saudavel-pes

*Informações retiradas do jornal Diário do Pará – O que as Universidades oferecem de
graça?

 Visita do reitor Carlos Maneschy ao Campus de Ananindeua

No dia 19 de abril, o reitor Carlos Maneschy fez uma visita ao polo da UFPA de
Ananindeua para discutir os avanços na localidade e as reivindicações dos alunos,
docentes e técnicos. A reunião foi bastante produtiva, na qual vários assuntos
foram discutidos: necessidade de infraestrutura, esclarecimentos sobre as obras
da Granja do Icuí (futuras instalações permanentes do campus), necessidade de
concurso para o quadro docente efetivo, dúvidas dos alunos, entre outras
demandas.

Até o próximo número com mais informações e
dicas!

