BOB NEWS N°026/2007
EVENTOS ORGANIZADOS PELO CRB-8
Curso preparatório intensivo em módulos na área de Biblioteconomia
Módulos:
- Fundamentos teóricos da biblioteconomia
- Organização e tratamento da Informação
- Recursos e serviços de informação
- Gestão de unidades e de serviços de informação
- Informação Jurídica
Duração: 6 semanas
Período do curso: julho a agosto de 2007 (aulas diárias, de 2a. a 6a. feira
Início: 25/06/2007
Horário: 19h00 às 22h00
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Endereço: rua Maracaju, n.58 (próximo à Estação Ana Rosa, do Metrô) – São Paulo.
Fone: 50821404 e e-mail: crb8@crb8.org.br
Valor por módulo: R$ 75,00
Depósito: CEF - Ag. 1370 - Operação 006 - Conta Corrente: 00500137-9
Vagas limitadas: 40 por turma (mínimo de 20 alunos até 03 dias antes do início do módulo)
Curso: Ação Cultural em Centros de Informação
Ementa: fundamentos da Ação Cultural, com enfoque específico em centros de informação.
Aspectos históricos, ideológicos, políticos e estruturais que envolvem essa prática.
Objetivos: ao final do curso, os alunos estarão aptos a:
. reconhecer os fundamentos teóricos da AC, em suas várias abordagens;
. refletir sobre a relação centro de informação-desenvolvimento sociocultural da
comunidade abrangida;
. planejar a AC nos centros de informação (bibliotecas-museus-arquivos), bem como

recorrer aos incentivos fiscais;
. ponderar sobre as vantagens do marketing cultural.
Docente: Maria Helena T.C. de Barros, livre-docente em Disseminação da Informação
Datas: junho: 30; julho: 14, 21, 28 e agosto: 04, 11, 18, 25 (8 encontros)
Local: CRB/8, Rua Maracaju, n. 58 (próximo Metrô Ana Rosa)
Horário: 9h00– 13h00 (total 30 h)
Valor: R$ 150,00
Inscrições: CRB/8 - tel/fax: (11) 5082-1404 e-mail: crb8@crb8.org.br
Programa: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=187
OUTROS EVENTOS
INTERLOGOS ES 2007 - Seminário sobre inovação na Sociedade do Conhecimento e
da Informação.
Estão abertas as inscrições para o Interlogos 2007, promovido pela Associação dos
Arquivistas do Estado do ES e pela Sociedade Brasileira da Gestão do Conhecimento.
Data: 21 e 22 de junho de 2007Coord Interlogos ES 2007
Temas abordados (resumo)
1. Comunicação da informação nas organizações que aprendem - Cláudio Starec (RJ)
2. Inovação e implantação da gestão do conhecimento na administração publica - Paulo
Fresneda (DF)
3. Resgate da Memória na gestão do conhecimento - Luiz Cláudio Ribeiro (ES)
4. Recicle o conhecimento de sua empresa - estruture o Centro de Referencia do documento
e da informação - Romoaldo Zacarias (SP)
5. Uso da Tecnologia RFID na gestão de documentos - Roberto Olivares (SP)
6. Arquivando imagens digitais: a avalanche de informações e suportes mudando cenários e
funções - Tratamento e gestão de imagens digitais - Nisicler Figuera (Rede Globo RJ)
7. Como transformar informação e conhecimento em valor. Todeska Badke (ES)
8. Inovações e estratégias para o sucesso de comunidades de pratica no ambiente da gestão
do conhecimento. Sergio Teixeira (ES)
9. Mapar da inovação e gestão do conhecimento nas empresas publicas e privadas Rodrigo Baroni (MG)
Informações: interlogos2007es@gmail.com ou pelo site www.aarqes.org

Fórum: "Documentos Digitais: Gestão x Legislação"
Data: 21 de junho de 2007
Local: Centro de Convenções da Unicamp (Auditório II)
Organização: Arquivo Central do Sistema de Arquivos (SIARQ), o Centro de Computação
(CCUEC) e o Núcleo de Estudos Estratégicos (NEE) da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp)
Maiores informações e inscrições gratuitas, através do site:
http://www.cori.unicamp.br/foruns/tecno/foruns_tecno.php
Seminário - Organização e Automação de Documentos (GED, WORKFLOW) e
Assinatura / Certificação Digital
Data: 28 de Junho
Local: Auditório Vento Haragano
Horário: 08:30 as 14:00 hs
Endereço: Av. Rebouças 1.001
Cidade: São Paulo - SP
Inscrições e Informações: Novatec LaserFiche www.novateccorp.com
Fone: 11-5093-2002 – com Srta. Leonice Martins.
E-mail: leonice.martins@novateccorp.com
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
16º COLE - Congresso de Leitura do Brasil
Data: 10 e 13 de julho de 2007
Local: Centro de Convenções da UNICAMP, Campinas, SP
Informações: http://www.alb.com.br/pag_cole.asp

NOTÍCIAS
Bibliotecário seleciona a informação para atender ao público
“O profissional trabalha com mediação de informação. Tem de ter jeito para lidar com
outras pessoas. Precisa adequar a informação que organizou, buscou, e levar para a outra
pessoa”, afirma a coordenadora do curso de biblioteconomia da Universidade Estadual de
São Paulo (Unesp), Helen de Castro Silva Casarin. “O bibliotecário trabalha em duas
pontas: no preparo da informação e nas formas de recuperá-la, para facilitar a localização”,
explica Nêmora Arlindo Rodrigues, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia.
Íntegra: http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL50877-5604,00.html
Aprovado projeto que recria o programa Biblioteca do Professor
A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (12), em decisão terminativa,
projeto de lei de autoria do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) que retoma o programa
Biblioteca do Professor, instituído em 2003 e que durou até 2004 - período em que
Cristovam era ministro da Educação. O programa tem por meta reforçar a formação
técnica, científica e intelectual dos professores da rede pública de educação básica.
Íntegra: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=193

