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EVENTOS
Curso de Extensão de Contação de Histórias
Data: 14 de junho de 2007
Inscrições: Universidade Santa Ursula - Rio de Janeiro
Secretaria Geral de Cursos - Prédio VI – Térreo
Informações : www.usu.br ou lpaixao@usu.br
Seminário sobre Inovação na Sociedade do Conhecimento e da Informação
Data: 21 e 22 de junho de 2007, das 9h00 às 18h00
Local: Teatro da UFES - Campus Goiabeiras - Vitória - ES
Informações e inscrições: interlogos2007es@gmail.com e (27) 3223-4537
XXII CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação
Tema Central: Igualdade e diversidade no acesso à informação: da biblioteca tradicional à
biblioteca digital
Data: 08 a 11 de julho de 2007
Local: Brasília/DF - Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Mais informações: http://www.febab.org.br/XXII_CBBD/xxii_cbbd.html
Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica (SNDIJ)
Data: 9 a 11 de julho de 2007
Local: Brasília – DF (Auditório Ministro Pereira Lira, no TCU)
Informações:
http://www.abdf.org.br/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Ite
mid=60

XXX - Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência
e Gestão da Informação - ENEBD 2007
Data: 22 a 28 de julho de 2007
Local: São Carlos
TEMA: "Atuação inovadora na Geração, Uso e transferência da Informação"
Informações: www.ufscar.br/enebd2007
XVII Endocom - Encontro de Informação em Ciências da Comunicação
Data: 31 de agosto a 02 de setembro de 2007
Local: Santos, SP
O Encontro é destinado a docentes, pesquisadores, editores científicos, bibliotecários,
alunos de graduação e pós-graduação e profissionais diversos interessados em discutir e
compartilhar questões sobre pesquisas, teorias, práticas, serviços e produtos de informação
para a área de Ciências da Comunicação.
Alunos de graduação podem submeter trabalhos desde que elaborados em parceria com
docentes da área ou profissionais atuando em unidades de informação.
Informações: http://www.adtevento.com.br/intercom/2007 http://www.intercom.org.br/
SIBDB - Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais Brasil (prorrogado prazo
para submissão de trabalhos)
Data: 18 a 20 de setembro de 2007
Local: Centro de Convenções Rebouças
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 - portaria 1 - São Paulo
Prazo de Submissão - até 15/06/2007
Período de avaliação - até 13/07/2007
Divulgação dos resultados - 18/07/2007
Envio da versão final - 30/07/2007
Informações: http://www.usp.br/sibi/sibdb

NOTÍCIAS
Estudos premiados apontam excelência do Portal de Periódicos da Capes
Um dos programas de acesso à informação científica de maior importância mundial
premiou nesta quinta-feira, 24, quatro estudos que analisaram o desempenho do serviço. Os
vencedores do 1º Prêmio Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC), foram Gláucio Ary
Dillon Soares, categoria pesquisador-docente; Noboru Jo Sakabe, categoria estudante de
doutorado; João de Melo Maricato, categoria bibliotecário e Luiz Cláudio Gomes Maia,
categoria estudante de mestrado. Cada premiado recebeu R$ 3 mil. A homenagem foi em
Brasília, na sede do MEC.
Fonte: Assessoria de Imprensa da CAPES
http://www.capes.gov.br/servicos/salaimprensa/noticias/noticia_0668.html
Controladoria-Geral lança biblioteca virtual
Já está disponível a Biblioteca Virtual sobre Corrupção (BVC) construída pela
Controladoria-Geral da União (CGU) em parceria com o Escritório das Nações Unidas
contra Drogas e Crimes (UNODC). A iniciativa tem por finalidade promover a pesquisa e a
divulgação de informações sobre corrupção e assuntos ligados ao tema. Uma outra meta do
banco de dados virtual é a de estimular o controle social e o exercício da cidadania por
meio da difusão do conhecimento.
Lançada com um acervo de cerca de 500 documentos entre artigos, teses, notícias, eventos,
apresentações e estudos científicos relacionados ao tema, a biblioteca inclui, ainda, textos
de organismos internacionais. O enfoque do conteúdo, atualizado diariamente, é o da
prevenção como estratégia de combate à corrupção.
Íntegra: http://bvc.cgu.gov.br
Biblioteca Virtual
Assista reportagem sobre a Biblioteca Virtual no You Tube, feita pelo Maurício, da Escola
do Futuro
http://www.youtube.com/watch?v=FEYfC19_5Mk

Info-Livro
O Escritório do Livro da Embaixada da França no Brasil anuncia a retomada de Info-Livro,.
Como novidade do novo número 22 (junho de 2007):
- Francofonia 2007, Festival Palavras sem Fronteiras ;
- Livro 2010, reflexões sobre o futuro do livro;
- O livro francês no Brasil, etc.
Acesse: www.maisondefrance.org.br/mediateca/info-livro11.pdf
Base de dados científicos Scopus integrará portal da Capes
O projeto Scopus, da Editora Campus/Elsevier, reúne 200 milhões de páginas de conteúdo,
com links diretos, resumos de documentos, além da exata localização, com o título, autor,
periódico no qual o trabalho foi publicado, entre outras referências. Isso a torna a maior
base de dados e documentos científicos de referência do mundo. Mais de 15 mil títulos
científicos, de 4 mil editoras, estão indexados na área de busca do Scopus. Desse material,
9 mil textos completos são encontrados no Portal de Periódicos da Capes, facilitando o
acesso a este material para universidades e instituições de pesquisa brasileiras.
Fonte: Boletim PNLL 60 – 28/05 a 03/06/2007
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=7038&FlagNoticias=1
&Itemid=7190
Aprovado projeto que deduz do IR doação de livros a bibliotecas
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira
(29), em decisão terminativa projeto que inclui a dedução de doações de livros a bibliotecas
públicas no cálculo do imposto de renda devido por pessoas físicas (PLS 27/05). O projeto
é do senador Roberto Saturnino e foi relatado pelo senador Edison Lobão (DEM-MA).
O autor defende o projeto, argumentando que quer incentivar e difundir o hábito da leitura
no país por meio de dois mecanismos: "facilitação da compra de títulos pelas pessoas de
renda média e alta e circulação desses mesmos livros por toda a população nas bibliotecas
públicas".
Fonte: Agência Senado - 29/05/2007
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=72510
http://www.senado.gov.br/agencia/verNoticia.aspx?codNoticia=63648&codAplicativo=2
Retificação
O portal (www.dominiopublico.gov.br) administrado pela Secretaria de Educação a
Distância do MEC, é um programa de grande sucesso. Favor desconsiderar a notícia da
desativação por desuso divulgada no BOB NEWS N°022/2007.

