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BOB NEWS
Sistema CFB/CRBs participa de audiência no Ministério do Trabalho e Emprego
A presidente do Conselho Federal dos Bibliotecários, Nêmora A. Rodrigues e
alguns presidentes de regionais de biblioteconomia participaram de audiência com
Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi. A audiência foi promovida pelo
Fórum de Conselhos de Profissões Regulamentadas (Conselhão) e contou com a
participação do secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antonio de Medeiros,
assim como presidentes e representantes dos Conselhos Federais e Regionais das
27 profissões regulamentadas.
Segundo Nêmora, a audiência foi positiva visto que fortalece a atuação das
entidades fiscalizadoras em prol da sociedade. O ministro manifestou interesse às
propostas apresentadas e reconheceu a importância das atividades desenvolvidas
por essas entidades.
Leia a íntegra da terceira edição do Boletim Eletrônico do Sistema CFB em:
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=445

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.

Estudantes de biblioteconomia fazem estágio na Biblioteca Virtual
Estudantes de biblioteconomia de universidades públicas, da capital, interior e até
de outros Estados, procuram a Biblioteca Virtual (BV) do Governo de São Paulo
para visitas técnicas, que valem como horas de estágio obrigatório para a
formação.
As visitas técnicas não têm qualquer tipo de auxílio financeiro, remuneração ou
vínculo empregatício por parte do Estado. O horário e o tempo de permanência
são livres, bastando o aluno estar cursando biblioteconomia e ser indicado por um
professor da universidade, que encaminha para a BV uma carta de apresentação
e o plano de atividades de estágio da universidade.
Saiba mais http://www.saopaulo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=97076

Educação superior em debate
Autoridades e pesquisadores em educação da América do Sul e da Europa são os
convidados do Ministério da Educação para refletir, discutir e avaliar o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado em 2004. O
seminário internacional será realizado em Brasília, de 19 a 21 de agosto.
Portal: MEC (23 Julho)

FGV oferece cursos gratuitos
gratuitos online
A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a primeira instituição brasileira a participar do
Open Course Ware Consortium (OCWC), um consórcio de instituições de ensino
de mais de 20 países que oferecem cursos e materiais didáticos de graça pela
internet. A partir da parceria com a Universidade da Califórnia de Irvine (UCI),
instituição que faz parte do OCWC, o site da FGV (FGV Online) disponibilizou dois
cursos: Recursos Humanos e Ética.
Os cursos, que são os únicos em português do consórcio, são divididos em
módulos e têm um total de 30 horas de duração. O de Recursos Humanos é de
autoria da instituição americana e o de Ética foi desenvolvido pelo FGV Online.
Para ter acesso aos cursos, basta acessar http://ocw.uci.edu/

Crianças levam livros do Ler e Escrever para casa
Grandes diferenciais entre os recursos de alfabetização do Programa Ler e
Escrever, projeto da Secretaria de Estado da Educação, os livros de literatura
infantil e paradidáticos e as revistas infantis que ficam disponíveis dentro de cada
classe de 1ª série envolvida na iniciativa estão sendo levados pelas crianças para
leitura em casa.
A experiência é prevista pelo programa: http://lereescrever.edunet.sp.gov.br/site

Bibliotecas públicas e comunitárias
A leitura, o livro e a biblioteca são alguns dos focos que serão abordados entre os
dias 14 e 17 de agosto, quando ocorrem o II Fórum do Plano Nacional do Livro e
Leitura e o I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias. As
atividades são fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo e a Coordenação Executiva do Plano Nacional do Livro e da
Leitura (Ministério da Cultura e da Educação). Entre os diversos temas em pauta
estão a formação do bibliotecário, acessibilidade e arquitetura nas bibliotecas, e
apresentação de cases de instituições. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas através do site www.bibviva.com.br

Antigo manuscrito da Bíblia estará disponível na Internet
Mais de 1.600 anos depois de ser escrita em grego, uma das cópias mais antigas
da Bíblia se tornará globalmente acessível via Internet pela primeira vez esta
semana. A partir do dia 24, Codex Sinaiticus, que contém o Novo Testamento
mais velho e completo, estarão disponíveis na Internet, afirmou a Universidade
de Leipzig, um dos quatro conservadores do texto antigo. Imagens em alta
resolução do Evangelho de Marco, diversos livros do Velho Testamento e
observações dos trabalhos feitos ao longo de séculos estarão em www.codexsinaiticus.net, em um primeiro passo para a publicação online integral do
manuscrito até julho próximo. Ulrich Johannes Schneider, diretor da Biblioteca da
Universidade de Leipzig, afirmou que alguns textos estarão disponíveis com
traduções em inglês e alemão. Especialistas acreditam que o documento possa
ser a cópia mais antiga conhecida da Bíblia, junto com o Codex Vaticanus, outra
versão antiga do livro, colocou Schneider.
Íntegra:
http://br.reuters.com/article/entertainmentNews/idBRN2143342520080721

Começou a Hong Kong Book Fair
Fair 2008
Começou nesta quarta-feira (23) e segue até o próximo dia 29 de julho, a Hong
Kong Book Fair 2008, no HK Convention and Exhibition Centre, em Hong Kong.
Com 18 anos de história, a feira tem se colocado como um importante
acontecimento no mundo da edição. Hong Kong está estrategicamente localizado
como porta de entrada na China para os editores. O comércio de direitos autorais
anual daquele país tem mais de 15 mil títulos, e é aumentado continuamente.
Hong Kong é a chave para este mercado, com um enorme potencial e o evento
assiste agentes literários e editores em todo o mundo.
Mais informações em http://hkbookfair.hktdc.com/
Publishnews (22 Julho)

OUTROS ESTADOS
RJ

Inferno
Uma biblioteca secreta, escondida dentro da oficial. Assim é o Inferno, acervo
oculto que resguarda livros tidos como imorais, malditos, proibidos. Na Biblioteca
Nacional (BN), a maior do país, o Inferno era, há muito, esparramado. Mais
limbo, até: feito de livros como que invisíveis, intencionalmente de fora dos
registros, escondidos em prateleiras convencionais. Pois agora, finalmente, o
Inferno está virando coleção. Por lá, já estão obras como O menino do Gouveia,
considerado o primeiro conto homoerótico brasileiro. E uma edição de Minha luta,
o livro proibido de Adolf Hitler. Se não tivessem sido incorporados ao acervo
secreto, teriam queimado no fogo da censura. O Inferno os salvou. Mas só agora,
pouco a pouco, têm conseguido deixar a clandestinidade. Até o dia 22 de agosto,
parte do Inferno da BN pode ser visto pelo público, na mostra "Homoerotismo:
prazer entre iguais". A exposição reúne cerca de 20 livros – uma primeira
amostragem do que seria o Inferno restaurado.
Jornal do Brasil (19 Julho)

EVENTOS
SÃO PAULO
FESPSP promove Oficinas Temáticas Livres (gratuitas)
Gestão Pública: 29/07
Introdução às Relações Internacionais: 30/07
Reflexões Sobre Meio Ambiente e Sociedade: 31/07
Local: Rua General Jardim - 522, na Vila Buarque.
Informações: www.fespsp.org.br/oficinas ou tel. (11) 3123 7810
Reunião do Grupo de Usuários Microisis (gratuita)
Data: 29 de julho, às 14h.
Programa:
14h15 – Diretrizes para elaboração de um projeto de automação da unidade de
informação (Bibliotecas / CEDOC). Palestrante: Alisson de Castro – Consultor
especializado em automação de unidades de informação. Nesta palestra serão
elencados os fatores mais importantes a se considerar na formulação de uma
proposta para a criação de centro de documentação e/ou bibliotecas usando
Software Livre.
15h00 – Coffee Break
15h30 – Administração de Centro de Documentação de Instituições
Bancárias/Financeiras Palestrante: Lilian Carneiro – Bibliotecária consultora

especializada. A palestra trará aspectos importantes na criação e manutenção de
centros de documentação para instituições financeiras. Será abordada a
importância da organização e uso de um sistema informatizado na organização
dos documentos (BACEN, CVM, etc.) com visão na auditoria e a demonstração de
um banco de dados para gerenciamento deste documentos físicos assim como o
gerenciamento dos documentos eletrônicos.
16h15 – Tira dúvidas gratuito sobre Winisis e aplicativos – Os consultores da
Modal estarão à disposição para tirar dúvidas de forma gratuita dos usuários do
sistema.
17h00 – Encerramento.
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana - SP
Agende as próximas reuniões: 27/08, 24/09, 29/10, 26/11 e 17/12.
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, 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/
Encontro de Literatura Infanto-Juvenil
Data: 8 de agosto de 2008, das 08h30 às 12h20 e das 14h15 às 16h30.
Local: Casa da Cultura "Prof.ª Maria Bove Coneglian"
Rua 7 de setembro, 934 - Centro - Lençóis Paulista - SP.
Inscrições: até o dia 04 de agosto de 2008. Vagas LIMITADAS! Inscrições
gratuitas.
Informações:
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12
Workshop: Web 2.0 : Interagindo com seus Usuários no Mundo Digital
Promoção e realização: FEBAB e CBBU
Dinamizador: Nicholas Cop
Local: Auditório do Instituto Cervantes, Av. Paulista, no. 2439, São Paulo-SP
Data: 08 de agosto, das 9h00 às 12h00; das 13h00 às 15h00
Vagas: 60 (inscrição por ordem de chegada das fichas)
Informações: (11) 3257-9979 / febab@febab.org.br / 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, em paralelo à Bienal do Livro
Local: São Paulo, no Centro de Convenções do Memorial da América Latina.
Informações: www.bibviva.com.br

Palestras de reciclagem
Comunicação Escrita na Empresa: 15 de agosto.
Comunicação Oral no Trabalho: 29 de agosto.
Ambos ministrados pela Profa. Dra. Tatiana Piccardi.
Desconto de 5% para quem se inscrever nos dois módulos.
Informações: http://www.redata.com.br/site/eventos.htm
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.
Informações: http://www.enancib2008.com.br
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro.
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.
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008@blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com
OUTROS ESTADOS
BRASÍLIA
2º Seminário sobre Informação na Internet
Tema central: Conteúdos e biodiversidade
Dias: 27 a 30 de julho.
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 e 1º de agosto.
Local: Complexo Cultural da República (Museu Nacional e Biblioteca Nacional de
Brasília)

Informações e inscrições: (61) 3326-3835, abdf@abdf.org.br ou
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)
8 de agosto em Londrina/PR.
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
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro.
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.
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um Diálogo
França-Brasil
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.
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/
OUTROS PAÍSES
3er. Foro de Promoción Del Libro y la Lectura
19º Feria del Libro Infantil y Juvenil
2 de agosto
Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires
Informações em http://www.abgra.org.ar/3foro.htm

I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y
Docencia en las Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion
Data: 10 y 11 de noviembre.
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: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
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