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ATUALIZAÇÃO
IAMSPE recebe até sexta inscrições para Programa de Aprimoramento
Serão realizadas até 5 de janeiro, pelo site da Fundação Vunesp, as inscrições para o
Programa de Aprimoramento Profissional do Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (Iamspe). A taxa de inscrição é de R$ 75,00.
Os programas oferecidos, com duração de um ou dois anos e carga horária mínima de 40
horas semanais, destinam-se a profissionais formados ou que estejam cursando o último
semestre.
Os matriculados receberão bolsas de estudos, cujo valor será fixado pelo Conselho
Estadual de Formação Profissional na Área da Saúde (Conforpas). O pagamento das
bolsas ficará sob responsabilidade da Fundação do Desenvolvimento Administrativo
(Fundap).
As opções de programas são para Atendimento Interdisciplinar em Gerontologia e
Geriatria, Biblioteconomia e Documentação, Citologia Oncótica, Enfermagem Cirúrgica,
Farmácia Hospitalar, Fisioterapia em Clínica Médica, Fonoaudiologia, Imunohematologia, Laboratório Clínico (Bioquímica Clínica, Genética, Hematologia,
Imunologia Clínica ou Microbiologia), Odontologia (Cirurgia Buco-Maxilar-Facial),
Psicologia Clínica, Psicologia Hospitalar e Terapia Ocupacional (em Geronto-Psiquiatria
ou Psiquiatria).
A realização da prova escrita está prevista para 21 de janeiro de 2007, às 8 horas, na
Faculdade das Américas, situada na Rua Augusta, 973, Consolação, em São Paulo.
Informações: http://www.vunesp.com.br/concursos/

NOTÍCIAS
Microsoft desenvolve
desenvolve projeto de biblioteca onon-line

A Microsoft promete lançar no início deste ano uma versão beta do Live Search Books,
um buscador de livros na rede com milhares de exemplares sem direitos autorais,
incluindo obras da Biblioteca Britânica e de importantes universidades de Toronto e da
Califórnia. O site (http://publisher.live.com/) convida os autores e editores a enviarem
seus livros para que sejam incorporados. O Google Books já apresenta uma ferramenta
similar com centenas de livros digitalizados como a Divina Comédia de Dante e resumos

ou fragmentos de livros ainda sob a proteção do direito autoral. É possível fazer a busca
por autor, data da publicação ou palavras e expressões que apareçam no título ou no texto.
Câmara de Campinas inaugura prédio da biblioteca
A Câmara Municipal inaugurou ontem o novo prédio que irá abrigar a Biblioteca Júlio
Mariano, que reúne cerca de 5 mil livros e periódicos jurídicos e 160 mil processos
formados desde 1798, quando Campinas foi elevada à vila e a Câmara foi instalada.
A coordenadora da Biblioteca Júlio Mariano, Jane Aparecida Pereira, informou que há
planos para a digitalização de todo o acervo para facilitar o acesso público, mas ainda não
há prazos estabelecidos. Muito procurado por historiadores, arquitetos, estudantes para a
realização de pesquisas históricas, as consultas são feitas na fonte primária. O historiador
José Roberto do Amaral Lapa, falecido recentemente, utilizou o arquivo da Câmara
Municipal nas pesquisas para escrever Campinas, seus Antros e Cantos. O prefeito
assassinado Antonio da Costa Santos (PT) também se serviu das informações daquele
arquivo
na
sua
tese
de
doutorado.
“É um arquivo da história de Campinas”, disse a bibliotecária do Centro de Memória da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Rosaelena Scarpeline. Para o prefeito
Hélio de Oliveira Santos (PDT), a construção de um novo prédio para a biblioteca mostra
a preocupação do Legislativo com a preservação da história de Campinas.
Maria Teresa Costa
Publicações: Campinas - Agência Anhanguera de Notícias - Correio Popular
Fonte: RAC - Rede Anhanguera de Noticias, 28 de Dezembro de 2006
Unesp: Campus de Marília tem espaço diferenciado de leitura
O Centro de Estudos da Educação e da Saúde (CEES), unidade auxiliar da Faculdade de
Filosofia e Ciências (FFC), campus de Marília, oferece a seus pacientes um espaço de
leitura, lazer e aprendizagem diferenciado. Implantada em 2000, a Biblioteca é coordenada
pelos docentes Helen Silva, da área de biblioteconomia, Sandra Eli Martins e Paulo do
Prado.
Segundo o professor Prado, chefe do Departamento de Psicologia da Educação, o projeto
tem um importante foco multidisciplinar. Envolve docentes e alunos dos cursos de
Pedagogia (Educação Especial), Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Biblioteconomia.
A Biblioteca coloca à disposição de seus freqüentadores um acervo diversificado e um
espaço informacional voltado para crianças e jovens portadoras de necessidades especiais.
O acervo conta com dois mil itens entre livros, CDs de música, softwares educacionais,
fantoches e fantasias. Os 1.500 títulos de livros foram selecionados por profissionais das
áreas citadas, entre os quais se encontram livros ilustrados, com temas ficcionais, artes,
curiosidades e folclore. Um outro ponto importante é a variedade na forma de apresentação
dos materiais. São livros de pano, áudio-livros, livros-dobradura, livros-fantoche.
“A inclusão implica na criação e implantação de meios para que todos tenham iguais
condições de participação na sociedade, independente da situação física ou metal. Para isso
é necessário e fundamental que se preparem profissionais para atender ao público com
necessidades especiais”, avaliou Prado.
A Biblioteca oferece também atividades pedagógicas e terapêuticas realizadas por seis
estagiários, sob a orientação dos coordenadores. Alguns números registrados no segundo

semestre de 2006 mostram a importância da Biblioteca para a comunidade: 107 pacientes
do CEES utilizaram o espaço, com mais de 400 empréstimos e 39 atendimentos de
fonoaudiologia e pedagogia.
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