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BOB NEWS
ArticuleArticule-se: a eleição de novos conselheiros do CRBCRB-8 será em 18
18 de novembro
A eleição de novos conselheiros do CRB-8 para a gestão 2009-2011 será dia 18 de novembro. O
voto é obrigatório. Articule-se, monte sua chapa e participe do seu Conselho. As inscrições de
chapas vão até 1 de outubro. O regulamento (Resolução CFB nº 88, de 1º de agosto de 2008)
está disponível em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480
Atenção às datas:
1 de outubro: fim para inscrição de chapas.
18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório).
5 de janeiro: posse dos novos conselheiros.

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar
Das teorias pedagógicas às tecnologias no contexto da biblioteca escolar. A função educadora do
bibliotecário e sua relação com outros profissionais. Estes são alguns dos assuntos que serão
abordados no Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e no 4º Seminário de Biblioteca
Escolar em São Paulo – iniciativas do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região e da
International Association of School Librarianship (IASL).
Dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo.
Taxa de inscrição: R$ 60,00 (incluso almoço).
Consulte o programa completo em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482
Inscrições: crb8@crb8.org.br

ValeVale-livros são enviados pelo celular com nova tecnologia
Um vale presente com diversos livros e autores que são enviados por SMS foi criado pelas
empresas MCash e a Livraria Cultura. A iniciativa, intitulada MGift Cultura, disponibiliza diversos
valores e a retirada do valor em produtos pode ocorrer em qualquer uma das lojas físicas ou pela
internet, bastando colocar os códigos enviados via SMS no site da Livraria Cultura.
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/vp/vale_presente_mvoucher.asp

Bibliotecas têm movimento recorde com desaceleração nos EUA
As bibliotecas dos EUA estão registrando movimento recorde, por serem opção de diversão de
qualidade e gratuita. “Quando a economia recua, o uso de bibliotecas cresce”, diz John Moorman,
da Biblioteca de Williamsburg, na Virgínia.
Segundo a Associação de Bibliotecas do país, a demanda em 2007 foi 10% maior que na crise de
2001.
O Globo (2 setembro)

Litoral é menos eficiente nos gastos
Estudo inédito traça as regiões no Estado de SP que aplicam melhor a verba e obtêm mais
qualidade no ensino
Leia íntegra da matéria de O Estado de S.Paulo (31 agosto) em
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=496

Governo prepara lei de responsabilidade educacional para gestores da rede pública
Até o final deste ano, o governo deve ter pronta uma proposta para criar no país uma lei de
responsabilidade educacional que, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecerá
metas de conduta para os gestores de escolas públicas.
A informação foi dada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, ao participar do debate
nacional O Brasil que Queremos Ser, promovido pela Revista Veja , em São Paulo, para
comemorar 40 anos de circulação.
Haddad destacou o forte investimento do governo na valorização do magistério e defendeu a
importância de uma mudança de postura. “Educação de qualidade só se consolida com mudança
cultural da sociedade”, afirmou.
Para Haddad, é necessário que o país valorize mais a educação o que, de certa forma já está
acontecendo. Segundo ele, embora ainda haja muita desigualdade nos investimentos, todas as
unidades educacionais no país já aderiram ao sistema de metas e diretrizes do Plano de
Desenvolvimento da Educação, que propõe ações até 2022.
Agência Brasil (2 setembro)

Governo autoriza criação de mais oito Fatecs
O governador José Serra assinou decretos de criação de oito Fatecs (Faculdades de Tecnologia). O
primeiro pacote, que inclui as Fatecs de Bauru, Lins, Catanduva e Bragança Paulista foi publicado
na terça-feira, 2, no Diário Oficial do Estado. Nesta quarta-feira, 3, saiu o pacote que inclui as
unidades de Mogi das Cruzes, São Sebastião, Franca e a do bairro do Ipiranga, na capital. Com
elas, somente nos primeiros nove meses deste ano, foram implantadas 14 unidades. As outras
seis Fatecs estão localizadas nos municípios de Araçatuba, Capão Bonito, Itu, Jaboticabal,
Sertãozinho e Piracicaba.

Escolas não aproveitam bem a avaliação de desempenho
DA ALFABETIZAÇÃO ao ensino médio, o Ministério da Educação criou e aprimorou nos últimos 15
anos vários instrumentos de diagnóstico da qualidade do ensino. Essas avaliações fornecem um
importante retrato da educação brasileira, mas seus resultados não estão chegando
adequadamente às escolas e ajudando diretores a tomar decisões em seu dia-a-dia.Esta é a
opinião de José Francisco Soares, do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), que acaba de lançar, em parceria com Nigel Brooke –
outro pesquisador de ponta na área-, o livro "Pesquisa em Eficácia Escolar", Ed. UFMG.
O pesquisador alerta também que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), um dos
instrumentos mais utilizados pelos pais para avaliar as escolas, esconde deficiências ao não
relacionar a média final com o nível socioeconômico dos alunos. Com isso, escolas particulares se
destacam em relação às públicas pelo fato de terem alunos de famílias de maior renda e
escolaridade. Porém, na opinião de Soares, elas também não cumprem bem sua função. No livro
recém-lançado, ele e Brooke reúnem os principais estudos empíricos que, desde a década de 60,
tentam responder a uma questão que até hoje aflige gestores e pesquisadores: o que torna uma
escola eficaz? É esse o tema que perpassa a entrevista com Soares.
Leia íntegra da entrevista com o pesquisador em
http://www.todospelaeducacao.org.br/Comunicacao.aspx?action=5&mID=1273

Corte em cursos de Direito
A decisão de cortar 24 mil vagas em cursos de Direito, anunciada pelo Ministério da Educação
(MEC), é mais uma demonstração da importância dos mecanismos de avaliação do ensino
superior. Essas vagas eram oferecidas por cursos que receberam notas 1 e 2, numa escala de 1 a
5, tanto no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) quanto no Indicador de
Diferença de Desempenho (IDD), que mede os conhecimentos que as instituições universitárias
conseguem agregar na formação dos alunos durante a graduação.
Dos 81 cursos de Direito reprovados nos dois indicadores, 74 aceitaram firmar um “termo de
compromisso” com o MEC. Pelo acordo, esses cursos só continuarão funcionando porque se
comprometeram a tomar várias providências, no prazo de um ano, para tentar elevar a qualidade
do ensino. Entre as medidas mais importantes destacam-se a melhoria das instalações físicas, a
renovação das bibliotecas, a renovação dos programas, a contratação de mais professores com
mestrado e doutorado e, principalmente, a redução na oferta de vagas nos exames vestibulares.
“A redução de vagas é importante porque ajusta o número de alunos à capacidade real de educar
da instituição”, diz o ministro da Educação, Fernando Haddad.
Enquanto estiver em vigor o “termo de compromisso”, esses cursos ficarão sob supervisão direta
da Secretaria de Ensino Superior (Sesu). Caso o acordo firmado seja descumprido ou as
providências adotadas não surtam efeito nas próximas avaliações, eles correm o risco de ser
descredenciados. E seus alunos, segundo o presidente do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, podem pleitear a devolução das mensalidades, impetrar
ações judiciais para exigir indenizações por danos morais e até processar o próprio Estado, por
não ter agido antes, e de modo eficiente, para punir as instituições com mau desempenho.
Leia íntegra da matéria em
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080901/not_imp234011,0.php

Biblioteca Roberto Santos realiza curso de roteiro
A Biblioteca Temática em Cinema Roberto Santos (R. Cisplatina, 505 – Ipiranga) oferece a partir
de 13 de setembro um curso de roteiros para produção audiovisual. Com duração de três meses,
os módulos são destinados a um grupo reduzido de alunos, possibilitando a avaliação individual
dos projetos. Os professores também analisam as criações dos participantes e abordam questões
específicas, como os possíveis suportes que podem ser utilizados. As aulas são aos sábados, a
partir das 10h30. As inscrições vão até 10 de setembro, com o limite de 20 vagas, na biblioteca.
Mais informações pelo tel. 3224-0641

Biblioteca abre exposição sobre Prestes Maia
A Biblioteca Pública Prestes Maia inaugura exposição em homenagem a seu patrono, o urbanista
Francisco Prestes Maia, em 6 de setembro. Além de responsável pela construção do prédio da
biblioteca, o engenheiro e arquiteto realizou inúmeras obras na cidade quando ocupou os cargos
de secretário de Obras e de prefeito. A mostra Biblioteca Prestes Maia: tempos urbanos diversos
reúne peças e imagens que apresentam os marcos simbólicos e as modificações ocorridas na
capital. No dia da abertura, está programada às 11h a mesa redonda São Paulo, tempos urbanos
diversos: arquitetura, história e memória, focando o passado da cidade e a importância de Prestes
Maia.
OUTROS ESTADOS
MG

Biblioteca no campus Pampulha da UFMG passa a funcionar 24 horas
Desde 1º de setembro, a biblioteca Professor Emílio Guimarães Moura, da Faculdade de Ciências
Econômicas (Face) da UFMG, tem funcionamento contínuo, 24 horas por dia, incluindo finais de
semana e feriados.

Terão acesso à biblioteca todos os integrantes da comunidade acadêmica – alunos, professores e
servidores técnico-administrativos da UFMG, mediante apresentação da carteira do Sistema de
Bibliotecas e documento com foto.
No período noturno, além de consultas ao acervo, os usuários poderão fazer empréstimo, por
meio de sistema de auto-atendimento, que lê o código de barras das obras e registraos dados da
carteira do usuário. O recibo emitido pela máquina deve ser apresentado ao porteiro, que fará o
procedimento de desmagnetização dos livros, permitindo assim a saída do usuário.
Criada em 1946, a Biblioteca Professor Emílio Guimarães Moura possui um acervo estimado em 70
mil volumes, entre livros, teses, dissertações e 741 títulos de periódicos correntes,nacionais e
estrangeiros. Ela faz parte do Sistema de Bibliotecas da UFMG, composto de 27 bibliotecas
setoriais, interligadas em rede.
No início deste ano, com a inauguração da nova sede da Face no campus Pampulha, a Biblioteca
Emílio Moura incorporou a antiga Biblioteca do Cedeplar, recebendo seu acervo de
aproximadamente 18 mil títulos de livros, monografias, 967 teses e dissertações e 250 títulos de
periódicos.
Fonte: UFMG
http://www.universia.com.br/noticia/materia_dentrodocampus.jsp?not=44685
BA

Velório de Livros na Bahia
Funcionários da Universidade do Estado da Bahia fizeram um velório simbólico para protestar
contra o descaso com o acervo da biblioteca local. Segundo os funcionários da biblioteca, a
campanha “Preservação do Acervo” pretende conscientizar sobre a utilização do material, com
mensagens educativas e exposição de exemplares danificados. De acordo com o jornal A Tarde, a
campanha agradou os estudantes, que vêem a biblioteca uma de suas fontes de conhecimento.
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=945755
MT

Projeto de alfabetização será implantado nos Centros de Convivência de Cuiabá
A metodologia de alfabetização “Lighthouse - Farol do Saber”, utilizado nas escolas da rede
municipal de Cuiabá, também será implantada nos Centros de Convivência dos Idosos (CCI). A
proposta foi apresentada à prefeita em exercício, Jacy Proença, hoje (02-09), à tarde, pela exgovernadora do Rotary Club, professora Vera Lúcia Zago. A metodologia será aplicada visando
reduzir os índices de analfabetismo.
A ação já vem sendo aplicada em Cuiabá desde 2006, quando a Prefeitura firmou uma parceria
com o Rotary Club para implantá-la nas escolas municipais com a finalidade de ajudar os alunos
com dificuldades no aprendizado. Ela é desenvolvida em conjunto com o projeto “Além da Sala de
Aula” (ASA), que auxilia os alunos com salas de apoio em horário inverso ao que estudam no
ensino regular.
A Lighthouse é uma metodologia diferenciada, voltada para crianças, jovens e adultos, com o
objetivo de acelerar o processo de alfabetização. Ela foi desenvolvida na Austrália e aplicada na
Tailândia, onde o índice de analfabetismo foi reduzido de 93% para 7% em um período de apenas
14 anos. Ela fundamenta-se em cinco passos: Leitura Compartilhada; Relato e Dramatização da
História; Negociação do Texto; Confecção do Livro Coletivo; e Atividades Lingüísticas, através de
jogos.
Site: O Documento (3 setembro)

EVENTOS
São Paulo
Professor espanhol ministra aula no CBD
O professor Carlos Miguel Tejada Artigas, da Universidade Carlos III (Madrid, ESP) lecionará,
junto com a colega Asa Fujino, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação (CBD) da
ECA, o curso “As Profissões de Informação e documentação em um ambiente globalizado”.

O pesquisador espanhol é responsável por diversos cursos e publicações na área, além de ser
membro da junta diretora da Sociedade Espanhola de Documentação e Informação Científica
(Sedic).
As inscrições acontecem de 1 a 5 de setembro, das 12h às 16h30, no Serviço de Pós-Graduação,
1º andar do Prédio Central.
Data: 8 a 12 de setembro, das 18h30 às 21h30.
Local: CBD, no 2º andar do Prédio Central da ECA.
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação
Seminário Internacional “O Mundo dos Trabalhadores e seus Arquivos”
Data: 9 a 11 de setembro
Local: Central Única dos Trabalhadores (CUT) – São Paulo
Tema: palestras relacionadas com o tema “O mundo dos trabalhadores e seus arquivos”,
proferidas por Jaime Antunes da Silva (AN/RJ), Jorge Ruiz Dueñas (ALA/MX), Ana Maria de
Almeida Camargo (ARQ/SP), entre outros.
Informações: (11) 2108-9247 / seminarioarquivos@cut.org.br / www.arqsp.org.br
Realização: Central Única dos Trabalhadores (CUT) / Arquivo Nacional / Associação LatinoAmericana de Arquivos.
Palestra Descobrindo a leitura – Crianças leitoras em todo o mundo
Palestrante: Bettina Twrsnick, diretora da Biblioteca Fantástica em Wetzlar e Angela Thamm,
diretora do Instituto para Brincadeira e Linguagem em Aachen, Alemanha.
A Biblioteca Fantástica apresenta diversos caminhos, idéias e projetos para o incentivo da
competência leitora, escrita e falada e o Instituto para Brincadeira e Linguagem é especialista na
aplicação da leitura para fins terapêuticos em crianças nas mais diversas situações.
Data: 17 de setembro, das 9h00 às 12h00
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Rua General Jardim, 485 - São Paulo.
Idioma: Alemão com tradução simultânea
Inscrição gratuita – 80 vagas
Inscrição e informações: biblioteca@saopaulo.goethe.org
http://www.goethe.de/ins/br/sap/ver/pt3644339v.htm ou do telefone (11) 3296-7001, com Ana
Teresa ou Bethe.
Palestras GT de Documentação em Celulose e Papel (gratuita)
"Processo de informatização do Centro de Documentação M&G – Mossi & Ghisolfi", Cleide Pinto –
Bibliotecária da M&G – Fibras e Resinas Ltda.
“Motivação e determinação: o diferencial do profissional de sucesso!”, Regina Vaz – Especialista
em Relacionamentos Humanos, consultora empresarial e sócia-proprietária da empresa Consulte
Brasil.
Data: 15 de outubro, das 15h às 17h.
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 – Transamérica Expo Center. Avenida Dr.
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro/SP.
Inscrições: preencha o convite eletrônico disponível no site do evento:
www.abtcp2008congressoexpo.org.br, na página da exposição.
Informações: Raquel Guimarães – bibliotecagb@aracruz.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
BARUERI
V Prêmio Barueri Literatura Conto e Poesia
Inscrições: até 17 de outubro em bibliotecas municipais, Ganha Tempo e postos de Informações
(Bulevar).
São 3 categorias: autores locais com mais de 14 anos, autores locais de até 13 anos e autores
não residentes em Barueri.
Tel. 4199-1612
II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no
Estado de São Paulo
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional.
Data: 27 e 28 de abril de 2009
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12

OUTROS ESTADOS
BA
Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira
Data: 29 de setembro a 1° de outubro, das 08h00 às 18h00
Local: Local: Fiesta Convention Center – Itaigara – Salvador-BA
Promoção: Instituto da Ciência da Informação – UFBA
Realização: Inforum – Consultoria e Treinamento
Informações: http://www.inforumct.com.br/avaliacao_biblioteca_universitaria_brasileira.php

RIO DE JANEIRO
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS
Data: 14 a 16 de setembro
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
Data: 4 a 7 de novembro
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/

SANTA CATARINA
XXVII Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina
Espaço Político e Atuação do Bibliotecário Catarinense
Data: 27 e 28 de novembro
Local: Auditório da Faculdade SENAC Florianópolis
Informações: www.acbsc.org.br / acb@acbsc.org.br

OUTROS PAÍSES
6to Congreso Argentino de Archivística
Temática: “Sistemas de Archivos: Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos
del Poder Ejecutivo y Sistema de Archivos del Poder Judicial, Sistema de Archivos Municipales”.
Data: 15, 16 y 17 de octubre
Local: Complejo Cultural Auditorio “Ing. Juan Victoria” de la Provincia de San Juan, sito en calle
25 de Mayo 1215, Foyer Norte, Oeste, República Argentina.
Realização: Federación de Archiveros de la República Argentina (F.A.R.A) y la Comisión
Organizadora.
Do Mundo Archivístico: www.mundoarchivistico.com
IV Encuentro Internacional de Catalogadores
"La Organización de la Información Frente a los Cambios de las Normas Internacionales de
Catalogación"
Data: 22 al 24 de octubre
Local: Bogotá, Colombia
Para mayor información, consultar www.ivencuentrodecatalogadores.org
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 e inscrições: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx
VI Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual”
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
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