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BOB NEWS
Aguardamos você no CRBCRB-8 hoje, 11 de julho, para o lançamento da
Revista CRBCRB-8 Digital
A Revista CRB-8 Digital será lançada hoje (11/07) às 19h00 na sede do CRB-8.
A primeira edição da Revista terá como tema central: “Criatividade e Inovação”.
Local: Rua Maracaju, 58, na Vila Mariana, São Paulo.
Confirme sua presença por e-mail crb8@crb8.org.br ou pelo tel. 5082-1404

BIBLIOTECAS ESCOLARES
JT e Estadão trazem hoje matérias sobre trabalho do CRBCRB-8
A Comissão de Fiscalização do CRB-8 fez seu trabalho de rotina e visitou 40
bibliotecas de escolas da rede pública estadual da cidade de São Paulo durante o
mês de junho. Eliana e Ruth constataram problemas como: falta de bibliotecários,
estruturas impróprias e falta de informatização para a organização dos livros. A
repórter Maria Rehder, do Jornal da Tarde e de O Estado de São Paulo, soube do
trabalho realizado e, por meio da assessoria de imprensa do CRB-8, deu a notícia
com exclusividade. Leia íntegra das matérias em www.crb8.org.br

Prêmio Laura Russo: inscrições até terçaterça-feira!
Anime-se! Ainda há tempo para você concorrer ao Prêmio Laura Russo, que tem
como tema: "Biblioteca escolar: singular no presente, plural no futuro". As
inscrições vão até 15 de julho, terça-feira próxima. Podem concorrer bibliotecários
de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, discentes e docentes, nas
duas categorias: Profissional e Trabalhos Acadêmicos.
Os trabalhos devem ser endereçados à Comissão Permanente de Divulgação e
enviados por correio, e-mail crb8@crb8.org.br, ou entregues pessoalmente na
sede do CRB-8.
Regulamento em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=409

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca
Escolar
O evento conjunto – iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
e da International Association of School Librarianship, reunirá profissionais,
especialistas, professores e gestores públicos – nacionais e estrangeiros –, para
refletir sobre a atual situação da biblioteca escolar no Brasil. Segundo a
coordenadora da Comissão organizadora do CRB-8, Maria Helena T.C. de Barros,
“o evento trará propostas concretas indispensáveis à efetiva inserção da biblioteca
escolar no cenário educacional brasileiro. Nesse sentido, o programa pretende
articular preocupações com ênfase no caráter e especificidade da biblioteca escolar
na contemporaneidade, bem como questões mais amplas, ligadas às políticas
públicas para a área, tanto no âmbito nacional quanto do Exterior”.
Agende: 21 e 22 de outubro na cidade de São Paulo.

IBICT contrata oito bolsistas em biblioteconomia ou ciência da informação
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), unidade de
pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), abriu inscrições
para contratação de bolsistas. São 18 vagas no total: oito nas áreas de
biblioteconomia ou ciência da informação; sete em ciência da computação; uma
em comunicação, letras, história ou áreas afins; e duas vagas para profissionais
com formação em qualquer curso superior de graduação.
Haverá vagas para trabalhar na sede do Ibict em Brasília e na cidade do Rio de
Janeiro. O prazo de inscrições vai até o dia 18 de julho.
Mais informações nos editais: www.ibict.br/noticia.php?id=512
Fapesp: http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=9109

Organização do Encontro de Docentes de Catalogação quer sugestões
O Encontro tem vários objetivos: da criação de um site, ensino à participação
brasileira na subseção, grupos e subgrupos afins à catalogação da IFLA. Quem
quiser fazer apresentação sobre o tema terá entre 10 e 15 minutos. Serão
formados grupos de trabalho por temáticas de interesse, com a elaboração de
documentos parciais de cada grupo e documento final do Encontro.
Datas sugeridas sujeitas à adesão: 31 de julho e 1 de agosto ou 4 e 5 de agosto
ou 18 e 19 de agosto ou 21 e 22 de agosto.
O Encontro se realizará na Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).
Devido à época em que se pretende o Encontro, a Universidade não poderá arcar
com quaisquer despesas. Favor enviar sugestões por e-mail: edoccat@gmail.com

Formulário para empréstimo entre bibliotecas
Atendendo várias solicitações de bibliotecas, a FEBAB a partir da 2ª quinzena de
julho de 2008 estará disponibilizando para venda Formulário para Empréstimo
entre bibliotecas.
Cada talão (50 folhas com 3 vias cada) terá o custo de R$ 30,00.
Os interessados poderão efetivar a reserva junto a secretaria da FEBAB e efetuar o
pagamento de acordo com a quantidade solicitada mais o frete (será cobrado a
parte de acordo com a tabela dos correios). Maiores informações entrar em
contato pelo e-mail febab@febab.org.br ou
tel. 3257-9979 após 14 horas.

BiblioDesign
O site BiblioDesign (www.bibliodesign.com.br) comercializa produtos diferenciados
para bibliotecas, livrarias e colecionadores. A bibliotecária Cláudia
Tarpani, responsável pela criação do portal, também é designer de interiores, o
que explica a oferta das peças que também servem para decorar os espaços. O
portal tem cumprido o papel de divulgar a profissão bibliotecária através da
publicação em jornais e revistas especializados (veja seção Imprensa). O serviço
recebeu o VII Prêmio Laura Russo, edição 2007, cujo tema foi "Criatividade e
Inovação em Serviços Bibliotecários".

“Babel” na Revista Piauí
No conto "Biblioteca de Babel", Jorge Luis Borges usa a biblioteca como metáfora
do universo e da realidade a ser decifrada. Umberto Eco pegou o fio da meada do
escritor argentino para sugerir que se devolva a escala humana às catedrais dos
livros. O ensaísta italiano teme o cenário apocalíptico em que o manuseio de um
volume venha a ser substituído, por questões de economia e segurança, por algum
dos muitos formatos digitalizados já em uso. Em algumas bibliotecas, o processo
de localização física de uma obra já se tornou tão complexo que é preciso, quase,
aprender a navegar por GPS, escreve Eco. A romaria da humanidade a bibliotecas
arrefeceu consideravelmente, no mundo todo, com o advento da era digital – nos
Estados Unidos, entre 1978 e 2004, a circulação de obras retiradas em bibliotecas
caiu pela metade. Mas a liberdade de acesso público ao universo dos livros,
iniciada nos tempos romanos em contraposição ao uso privado das bibliotecas da
Grécia antiga, continua sendo uma das grandes conquistas da civilização. Eis
alguns desses templos de leitura. Matéria publicada na edição de julho de 2008,
pág. 49, com fotos (de tirar o fôlego!).
http://www.revistapiaui.com.br/capa.aspx

Brasil ocupa 15ª posição no ranking de produção científica em 2007
O Brasil manteve a 15.ª posição no ranking mundial de produção científica em
2007, à frente de países como Suíça, Suécia e Bélgica, anunciou o ministro da
Educação, Fernando Haddad. Os cientistas brasileiros responderam por 2,02% dos
artigos publicados internacionalmente. Em relação a 2006, a participação brasileira
cresceu 5%, subindo de 1,92% para 2,02%. Os Estados Unidos lideram o ranking,
com 30,95% da produção científica mundial, seguidos pela China, com 9,33%.
Os dados têm como base o Instituto para Informação Científica (ISI, na sigla em
inglês), dos Estados Unidos, que monitora cerca de 10 mil revistas de prestígio
internacional em todo o planeta, inclusive cerca de 20 publicações brasileiras. O
ISI acompanha a produção de 178 países.
Site: O Globo Online (8 Julho)

Rede particular forma mais docentes
Mais de 70% dos professores aptos a lecionar no ensino básico do País se
formaram em universidades privadas. Apenas em três áreas – Francês, Química e
Física – há mais concluintes de instituições estaduais, federais ou municipais,
segundo estudo feito pelo Ministério da Educação (MEC).
Os números refletem a realidade do mercado do ensino superior brasileiro, em que
a maioria dos alunos freqüenta cursos particulares. Porém, em geral, as
instituições privadas têm notas mais baixas do que as públicas nas avaliações
oficiais. Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, o grande problema é que
a maioria desses professores atua em escolas públicas, comprometendo a
qualidade do ensino.
O Estado de S.Paulo (10 Julho)

Livrarias aumentam as vendas até junho
Negar um brinquedo para uma criança é tarefa difícil para boa parte dos adultos,
mas considerada necessária por questões econômicas ou pedagógicas. Mas se o
pedido do pimpolho for um livro, muitos acabam cedendo para incentivar o hábito
de leitura. E as livrarias, que vêm investindo no público infantil, colhem bons
resultados. No primeiro semestre as principais redes do país registram crescimento
de 10% a quase 60% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado –
o segmento infanto-juvenil ajudou a ampliar essa receita. O interessante é que
este desempenho positivo ocorre já entre janeiro e junho, período que costuma ser
fraco em número de lançamentos nas livrarias. A atenção dos livreiros em torno do
público infantil também é embasada em pesquisas. Segundo estudo realizado pelo
Instituto Pró-Livro com 5 mil entrevistados, as crianças com idade entre cinco e 10
anos lêem 6,9 livros por ano, enquanto o adulto de 30 a 39 anos lê 4,2 livros.
Valor Econômico (10 Julho)

Desafiados pela má qualidade das escolas, pais criam cooperativas educacionais
Diante da má qualidade da educação formal brasileira, cada vez mais pais buscam
assumir o controle e se envolver com a formação escolar dos filhos. Eles se
reúnem em cooperativas e passam a controlar o projeto pedagógico, as práticas e
os métodos aplicados.
As cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional,
respeitando todas as diretrizes do MEC. O corpo docente e a equipe de direção
pedagógica são funcionários contratados. Cabe aos pais o gerenciamento dos
recursos financeiros, geralmente por meio das assembléias, e a definição dos
métodos pedagógicos.
Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o país tem hoje 337
cooperativas educacionais registradas. Nos últimos anos houve um crescimento
significativo dessas instituições - em 1995, existiam 106.
Ìntegra em http://aprendiz.uol.com.br/content/spesitrice.mmp

Empresa cria crédito destinado à cultura digital
A Petrobras abrirá no dia 15 de outubro as inscrições para a edição 2008/2009 do
Programa Petrobras Cultural (PPC), depois de intervalo de um ano, quando passou
por um período de ajustes. A expectativa é que sejam destinados cerca de R$ 80
milhões, repetindo o desempenho recorde da edição de 2006/2007. O PPC financia
projetos culturais e artísticos em áreas como cinema, música, artes plásticas e
restauração do patrimônio histórico nacional. Nesta edição, a novidade será a
criação de uma nova linha de financiamento destinada exclusivamente à cultura
digital. O programa terá duas etapas. Na primeira, que será aberta em outubro,
serão recebidas as propostas nas áreas de audiovisual, cultura digital, música,
artes cênicas e literatura. Em abril, serão abertas as inscrições para projetos nas
áreas de "preservação e memória" e "formação".
Folha de S. Paulo (10 Julho)

Inauguração de biblioteca no interior de São Paulo
A cidade de Restinga, no interior do estado de São Paulo, próxima à cidade de
Franca, inaugura nesta sexta-feira, 11 de julho, às 9h30, sua biblioteca municipal
(Rua Geraldo Veríssimo, 860 - Centro), resultado de mais uma ação do programa
São Paulo: Um estado de leitores. O programa é uma ação das secretarias de
Estado da Cultura e de Gestão Pública de São Paulo e, neste projeto, conta com o
apoio do Banco Daycoval.
PublishNews (10 Julho)

Escolas
Escolas de SP terão aulas optativas profissionalizantes
Após as férias de julho e a reposição das aulas perdidas com a greve, os alunos da
rede estadual paulista terão disciplinas optativas no currículo.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação, serão oferecidas 50 mil vagas em
São Paulo – capital e região metropolitana – em aulas profissionalizantes sobre
gestão de pequenos negócios.
Essas aulas serão ministradas uma vez por dia, encaixadas na grade horária
regular dos alunos de segundo ano de ensino médio, e terão duração de três
semestres.
Portal: UOL (9 Julho)

Brasil participa do Encontro Internacional Virtual Educa 2008 na Espanha
Entre os dias 14 e 18 de julho representantes do V Encontro Virtual Educa Brasil
organizado pela Associação Virtual Educa Brasil (AVEB) participam em Zaragoza,
Aragon-Espanha, da IX edição do Encontro Internacional Virtual Educa. Com o
tema “A inovação em Educação e Formação: uma navegação responsável”
acontece a cada ano em um país ibero-americano que faz parte Organização dos
Estados Ibero-americanos (OIE). É uma iniciativa de cooperação ibero-americana
em nível de educação, formação e inovação e é sempre precedido por eventos
nacionais que acontecem nos países envolvidos.
A AVEB realizou parceria com a IPTV USP para a transmissão ao vivo do Virtual
Educa 2008 através de um canal específico para transmitir as palestras e
entrevistas AO VIVO. Devido à diferença de fuso horário também serão gravadas e
transmitidas em outros horários. Essas transmissões são a fase experimental do
Projeto CANAL VIRTUAL EDUCA que será um espaço destinado à divulgação
científica na Ibero-américa. Para assistir ao evento de 14 a 18 de Julho acesse
http://iptv.usp.br e clique em Transmissões – ao vivo – e depois no ícone do
VIRTUAL EDUCA ZARAGOZA 2008.
Site: AprendaKi (9 Julho)

Humor pode melhorar aprendizado, diz especialista
O sentido do humor e seus múltiplos benefícios nas relações de idosos, na
integração de presos ou no âmbito da educação, são estudados por especialistas
internacionais reunidos esta semana em Madri.
Mais de uma centena de pesquisadores do mundo todo participam de um
Congresso da Sociedade Internacional para os Estudos de Humor (ISHS), que se
encerra hoje (11).
Após a apresentação de diversos trabalhos que destacaram que a estimulação
através do riso traz uma série de benefícios para a saúde, agora os analistas
tentam aprofundar os conhecimentos sobre como o humor pode melhorar hábitos
de aprendizagem.
A professora argentina Mónica Guitart, da Universidade Nacional de Cuyo, explicou
hoje à Efe como aplica o humor em sua classes, como espécies de "pílulas
motivadoras".
Portal: G1 (10 Julho)

OUTROS ESTADOS
RJ
Presidente do CRBCRB-8 participou da FLIP e faz um relato do
do que viu
Na FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty – era freqüente se deparar com
algum dos escritores brasileiros e estrangeiros que participaram das 19 mesas da
programação e que reuniram, ao todo, quarenta autores sendo 22 brasileiros e 18
estrangeiros.

A difusão do conteúdo proveniente dos depoimentos dos escritores ganhou um
importante apoio, que possibilitou ampliar a abrangência e a mobilidade do acesso.
Aconteceu também a FLIPINHA resultado de um trabalho educativo desenvolvido
ao longo do ano com alunos de 37 escolas da cidade, que reuniu vinte autores
brasileiros. Na tenda da FLIPINHA, os jovens participantes tiveram oportunidade
de interagir com autores, ouvir histórias contadas pelos próprios escritores,
acompanhar ao vivo como se desenvolve o processo de desenho de uma ilustração
e aprender a criar bonecos de papel machê e poemas coletivos. Também foram
protagonistas de peças de teatro, apresentações musicais e de dança, com a
constante inspiração de Machado de Assis, o homenageado da FLIP 2008.
A FLIP ETC concentrou em sua programação a maior parte das atividades
relacionadas a Machado de Assis, incluindo uma mostra de cinema com filmes
baseados na obra do escritor, uma exposição do Instituto Moreira Salles com
fotografias do Rio de Janeiro na época de Machado, peças de teatro adaptadas a
partir de suas obras e abordagens particulares.

Blog aproxima alunos das aulas de Geografia
Educação e diversão num só lugar. Com essa proposta, a professora Cristina
Ramos, do Colégio Estadual Vicente Jannuzzi, da Barra da Tijuca, criou a
“salageo”, um blog na internet (http://salacristinageo.blogspot.com) em que os
alunos podem postar comentários, pesquisar e revisar conteúdos das aulas,
participar de jogos geográficos, saber as notas bimestrais e ainda receber dicas de
atividades culturais e curiosidades.

MG
Projeto ensina brincando
Mais que lápis, papel e borracha, tão comuns no ensino tradicional, o aprendizado
nas escolas estaduais de Minas a partir de agora é feito também com brinquedos
de montar. Para quebrar a rotina de professores e alunos dentro das salas, o
governo do estado fechou parceria com uma multinacional para o desenvolvimento
de um projeto pedagógico em 100 unidades de ensino da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) participantes do programa Escola em Tempo Integral. Na
Escola Estadual Professor Leon Renault, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH,
100 educadores da rede pública foram capacitados para ensinar a novidade que
será implantada para crianças de 6 a 10 anos, de 1ª a 5ª série do ensino
fundamental.
Cada instituição de ensino vai receber 10 kits contendo as peças, além de manuais
e revistas com o passo-a-passo para os educadores. Ao todo, o governo do estado
investiu montante superior a R$ 900 mil.
Segundo o gerente-executivo do projeto Escola em Tempo Integral, Gustavo
Nominato, com a implantação do programa os professores poderão explorar o
trabalho interdisciplinar, estimular a liderança e a organização e desenvolver a
criatividade, tudo em grupo de quatro pessoas. “O método é inovador, pude
acompanhar uma feira de robótica em São Paulo e a capacidade dos alunos de
criar é enorme, bastando as ferramentas.

Por isso, vamos avaliar os resultados no fim do ano e, dependendo das evoluções,
o programa pode se estender a mais cidades e para todas as séries, pois há kits
até para alunos do ensino médio”, diz.
Durante quatro horas, os alunos terão aulas normais de história, matemática e
português e, no restante do dia, as atividades são extra-sala, em espaços como
bibliotecas e museus, além de programas esportivos e culturais.
O Estado de Minas (4 Julho)

PA
Programa Adote um Escritor promove a formação literária
Os coordenadores do Programa de Leitura Adote um Escritor das 93 escolas da
Rede Municipal de Ensino participaram na quinta-feira, 10, de um encontro de
formação promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed). O evento, nas
salas multiuso do Santander Cultural, prepara os professores para a aplicação da
multiplicidade de linguagens como a interface das artes visuais com a literatura.
A base para o trabalho é a obra "Fernando Callage: Cena & Palavra", da escritora
Christina Dias, ilustrada por Magda Cidade. Segundo a coordenadora do programa
na secretaria, Cristina Wolffenbuttel, o encontro é importante para trabalhar o
entendimento do Adote um Escritor pelos professores por meio da arte e para o
esclarecimento de dúvidas. “É importante incentivar o desenvolvimento de todas
as linguagens integradas. A literatura, as artes visuais e a música podem ser
instrumentos para o melhor aprendizado do aluno”, afirma.
O Programa de Leitura Adote um Escritor busca fomentar nas instituições de
ensino, por meio da visita de autores às escolas e do conhecimento da sua obra, a
leitura e o trabalho transdisciplinar. Consiste em política pública inserida na
proposta do Escola Faz Leitores e Escritores, da Secretaria Municipal de Educação
de Porto Alegre.

GO
Quartos de hospital viram salas de aula em Goiânia
Em 12 hospitais de Goiânia, o corre-corre pelos corredores não é só de médicos e
enfermeiros. As doutoras do ensino cuidam da vida escolar de quem precisou se
afastar da escola . Assim, os quartos acabam virando sala de aula. Todo brasileiro
tem direito a isso, mas poucos sabem.
Lucas há um mês não sai do hospital. É uma ordem dos médicos para o
tratamento de uma doença nos pulmões. Para não atrapalhar os estudos, o quarto
da pediatria virou sala de aula. “A escolinha é grande e ajuda. Está ajudando ele a
interagir e esquecer um pouco desse negócio de injeção todo dia e exames”,
comentou a mãe, Milca Lopes de Souza.
Pouca gente sabe, mas está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação: é obrigação
do poder público garantir o acesso à educação até mesmo quando a saúde parece
ser um obstáculo. “O atendimento pedagógico hospitalar, além de possibilitar a
inclusão escolar dele, também faz com que ele se sinta melhor dentro desse
processo terapêutico que é cuidar da saúde”, diz a coordenadora pedagógica Zilma
Rodrigues Neto.
Portal: G1 (10 Julho) com informações do Bom Dia Brasil.

BA

Mosteiro vai restaurar 5 volumes dos "Sermões" de padre Antonio Vieira
O trabalho literário mais conhecido do padre Antonio Vieira (1608-1697), os
"Sermões", terá cinco volumes restaurados em Salvador. Quatro volumes foram
impressos quando o padre português ainda era vivo (1682, 1690, 1692 e 1696). O
outro foi impresso em 1710.
As obras pertencem ao acervo da biblioteca do Mosteiro de São Bento na capital
baiana.
Serão investidos quase R$ 295 mil na restauração de 20 obras raras e na melhoria
das condições de conservação dos 300 mil volumes da biblioteca e do centro de
documentação e pesquisa do local.
De acordo com a coordenadora de livros raros da Faculdade São Bento, a filóloga
Alicia Duhá, responsável pelo projeto, a previsão é que a restauração dos 20
volumes escolhidos dure dois anos. Além dos cinco volumes de os "Sermões",
também serão restaurados "Seleção de Questões Disputadas sobre a Metafísica e
os Ensinamentos de Aristóteles" (1685) e "Theatro Crítico de Freijo" (1876).
Agência FOLHA – Salvador (1 Julho)

EVENTOS
SÃO PAULO
Ciclo vestibular e literatura acontece no CCSP
O ciclo Vestibular e Literatura, promovido pela Biblioteca Mário de Andrade,
apresenta sua segunda edição do ano no dia 2 de agosto, na Sala Jardel Filho, no
Centro Cultural São Paulo - CCSP (R. Vergueiro, 1.000). Professores da PUC-SP,
especializados em literatura, ministrarão aulas sobre as obras solicitadas pelos
vestibulares da Unicamp, PUC e USP. Os interessados deverão chegar com meia
hora de antecedência no local. Não é necessário fazer inscrição.
Secretaria de Cultura, tel. 3224-0641
Michele Petir discute incentivo à leitura
A Biblioteca Monteiro Lobato (R. General Jardim, 485 - Vila Buarque) realiza no dia
14 de julho, às 10h, uma palestra com a antropóloga francesa Michèle Petit,
pesquisadora sobre a relação entre sujeito e a leitura, sobre o papel das
bibliotecas públicas na luta contra os processos de exclusão e segregação. Mais
informações pelo telefone 3256-4122.
Encontro Internacional “Literatura e Ação Cultural”
Data: 15 a 17 de julho de 2008.
Palestra do escritor e pesquisador Ricardo Azevedo. "Conto popular- Literatura e
formação de leitores"
Local: Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195 - Pinheiros - São Paulo - SP
Telefone: 11 3095-9400
Informações:
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/links_conjuntos.cfm?conjunto_id=5
150

Roda de Leitura discute obra de Eça de Queirós
A obra A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós, será tema do Roda de Leitura que
acontece nos dias 19 e 26 de julho, das 10h às 12h, na Biblioteca Municipal
Monteiro Lobato.
A iniciativa busca aproximar comunidade e literatura, por meio de debates de
textos e obras indicadas por dois dos vestibulares mais concorridos do país: a
Fuvest e a Unicamp. Realizado sob a coordenação dos bibliotecários da unidade
central, o projeto prevê encontros quinzenais, de duas a três horas de duração
cada um, sempre aos sábados. Na oportunidade, são montados pequenos grupos
de discussão, que podem contar ou não com a presença de palestrantes
convidados.
Interessados devem se inscrever, pessoalmente, até dia 18, de segunda a sextafeira, das 9h às 18h (exceto feriados), na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato
(rua João Gonçalves, 439, no Centro). Informações pelos telefones 6408-3767 e
6409-1355.
Guarulhos Web (4 Julho)
Impresso x eletrônico: onde publicar?
Responsável: Profª Suely de Brito Clemente Soares
Data: 19 de julho, das 9h30 às 17h30
Local: FEBAB – Rua Avanhandava, 40 Conjunto 108 Bela Vista São Paulo/SP
Inscrições e informações: febab@febab.org.br / http://www.febab.org.br/
Gestão de Pessoas: Recursos e habilidades para agregar
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo
Responsável: Profª Rejane Gontow
Data: 26 de julho de 2008, das 9h30 às 17h30
Local: FEBAB – Rua Avanhandava, 40 Conjunto 108 Bela Vista São Paulo/SP
Inscrições e informações: febab@febab.org.br / http://www.febab.org.br/
I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e
II Fórum Nacional do Livro e Leitura
Data: 14 de 17 de agosto de 2008
Local: São Paulo, no Centro de Convenções do Memorial da América Latina.
Informações: www.bibviva.com.br
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação
Promovido pela ANCIB (em São Paulo)
Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA/USP
Tema central: Diversidade cultural e Políticas de informação
Data: 28 de setembro a 1 de outubro de 2008.
Informações: http://www.enancib2008.com.br

XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro de 2008
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008 / e-mail: snbu2008@unicamp.br
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação,
Ciência e Gestão da Informação - Regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Data: 20 a 23 de Novembro de 2008
Tema: (ainda em fase de definição)
Universidade de São Paulo
Local: Campus da Cidade Universitária
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008.blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com

OUTROS ESTADOS
Íliaa
2º Seminário sobre Informação na Internet
Tema central: Conteúdos e biodiversidade
Dias: 27 a 30 de Julho de 2008
2º Congresso Ibero Americano de Gestão do Conhecimento e Inteligência
Competitiva (GeCIC)
Tema central: Gestão do Conhecimento, Inteligência Competitiva e Potencialidades
Tecnológicas
Data: 31 de julho a 1 de agosto de 2008
Local: Complexo Cultural da República (Museu Nacional e Biblioteca Nacional de
Brasília)
Informações e inscrições: (61) 3326-3835, e-mail: abdf@abdf.org.br ou site:
http://si2008.ibict.br/
Organização: MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia e IBICT – Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Paraná
Mestrado Profissional em Gestão da Informação (pós-graduação)
Local: Londrina/PR
Período: 8 de agosto de 2008
Inscrições até 30 de maio de 2008
Informações : (43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);
e-mail: mpgi@uel.br / site: www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm

Rio de Janeiro
Bibliotecas Digitais - Versão 5.0 - 11/2007
Carga horária: 20 horas/aula
Período: 21 a 24 de julho de 2008, das 13h00 às 18h00.
Endereço: UniverCidade – Unidade Carioca (Estação do Metrô-Carioca).
Inscrições: Datacoop – Rua da Quitanda, nº 19 – sala 401 – Centro.
e-mail: wilsy@datacoop.com.br
Curso: Programa de Qualidade em Gestão de Informação & 5S em
Documentação
Carga Horária: 8 horas
Data: 28 de julho de 2008, das 08h30 às 18h00
Local: Centro - RJ - a ser definido após o fechamento da turma.
Inscrições: http://www.mcbusiness.com.br/07php/form.php
Informações: Telefax: (21) 2238-8896, 2268-6286, 8162-5227
Horário de atendimento: das 09h00 às 18h00
E-Mail: mcbusiness@mcbusiness.com.br
Sites: www.mcbusiness.com.br / www.mcbcursoseeventos.com.br
8° CRICS - Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro de 2008
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS
Período: 14 a 16 de setembro de 2008
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um Diálogo FrançaBrasil
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de
Saberes e Informação – MUSSI
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du Vaucluse
Local: Rio de Janeiro/RJ
Período 4 a 7 de novembro de 2008
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/
Cursos da ACERVO
Organização de Arquivo - Curso Básico - VIA INTERNET: 28 a 31 de julho de 2008
Organização do Arquivo Contábil e Fiscal
16 de julho de 2008 - Curitiba/PR
17 de julho de 2008 - Florianópolis/SC
18 de julho de 2008 - Porto Alegre/RS
26 de julho de 2008 - Recife/PE
28 a 30 de julho de 2008 - São José dos Campos/SP
Como organizar e implantar Centro de Documentação/CEDOC: 24 e 25 de julho de
2008 - Salvador/BA
Papelada em casa: Como Organizar? - VIA INTERNET: 28 a 31 de julho de 2008
Informações: www.acervo.com.br

OUTROS PAÍSES
Conservación Preventiva del Patrimonio Bibliográfico y Documental
Planes de Emergência
Data: 14 a 18 de julho de 2008
Local: Centro Cultural de España en San Salvador (El Salvador)
Informações: http://143.107.73.105/crescer/noticias/CURSOELSALVADOR.doc
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y
Docencia en las Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion
Data: 10 y 11 de noviembre del 2008
Organizadores:
- Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecologicas
- Universidad Carlos III de Madrid
Lugar y fecha:
El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la
Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F.
Informações e inscrições:
Lic. Juan Manuel Robles Correa
Depto. de Difusion y Educacion Continua del CUIB
Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U.
Tels.: (52-55) 5623 0376, 0352 / Fax: (52-55) 5623-0375
jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx
VI Coloquio Iberoamericano "Del Papiro a la Biblioteca Virtual"
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas / Havana – Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
DICAS
Livros de Biblioteconomia
A FEBAB tem vários títulos da área para venda.
Informações: febab@febab.org.br

Loja Virtual ACERVO
A ACERVO disponibiliza em sua Loja Virtual www.acervo.srv.br/loja livros NOVOS
e USADOS das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Documentação. Alguns
livros estão com PREÇO ESPECIAL.

BOB NEWS
Produção: CRB-8 e Arbeit Editora e Comunicação
Rua Maracaju, 58 - Vila Mariana- São Paulo / SP - Tel (11) 5082 1404
Sugestões são bem-vindas! Envie para crb8@crb8.org.br
Visite nosso site www.crb8.org.br

