BOB NEWS N°15/2006
EVENTOS
X Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação
Norte/Nordeste
Data: 22 a 26 de janeiro de 2007
Local: Durban - Teresina, Piauí.
Tema central do encontro: A inclusão da pessoa com deficiência no mundo
informacional.
Informações: www.uespi.br/erebd2007/index.htm
IX EREBD SUL – Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão e
Ciência da Informação.

Data: 27 de abril a 1° de maio de 2007.
Local: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Tema: “A contribuição do profissional da informação na transformação social: desafios e
perspectivas para uma sociedade inclusiva”.
Informações: cab_ufsc@yahoo.com.br
Segundo Congresso Iberoamericano de Bibliotecología
Data: 14, 15, 16 e 17 de abril de 2007.
Local: Buenos Aires – Argentina
Tema: “Bibliotecas y nuevas lecturas em el espacio digital”
NOTÍCIAS
Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Belas Artes/SP - primeiro no Brasil e na América
Latina a ter certificação ISO 9001

O Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo recebeu, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do INMETRO, a certificação da
norma ISO 9001:2000, em dezembro de 2004, com 100% de conformidades. Assim
sendo, ela foi e é a primeira em toda a América Latina a ser certificada pela excelência
dos serviços prestados.

Fonte: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Seminário sobre livro e leitura (transmissão pela internet)
Seminário “Planos Nacionais de Livro e Leitura no Mercosul” será transmitido pela
internet site: Instituto Embratel 21 (http://www.institutoembratel.org.br/). O evento tem
início no dia 27 de novembro, às 14 horas.
Livro eletrônico garante a preservação de direitos autorais
Uma ferramenta que auxilia bibliotecas e instituições que promovem ensino à distância.
Trata-se do livro eletrônico, desenvolvido pela empresa carioca E-papers, que criou um
sistema de cópia de livros protegido por senha que amplia a venda para pessoas jurídicas.
Graças a um plug-in, enviado juntamente com o arquivo que controla o período e a forma
de acesso ao exemplar eletrônico, a venda de livros pode ser ampliada a pessoas jurídicas
com garantias de respeito aos direitos autorais. O formato de livro eletrônico é o Portable
Document Format (PDF) que permite a impressão do fac-símile do livro original, cujo
arquivo é protegido por senha e contém o nome do usuário que adquiriu o exemplar.
http://vivaleitura.com.br/pnll2/mapa_show.asp?proj=”352”
PUBLICAÇÕES ON-LINE
Revista Ciência da Informação (IBICT)
http://www.ibict.br/cienciadainformacao/
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação Vol. 2, N° 1 (2006)
(FEBAB)
http://www.febab.org.br
Newsletter Revista Museu
http://www.revistamuseu.com.br
DICAS
Coletânea de Normas Técnicas Brasileiras para Trabalhos Acadêmicos
Norma Brasileira NBR 14724 – Informação e documentação – Trabalhos
acadêmicos – Apresentação, a qual compõe uma coletânea de seis normas técnicas,
que padronizam a forma de apresentação de todo o conhecimento desenvolvido pelo
ensino acadêmico no Brasil e atendem à obrigatoriedade da suas aplicações, exigidas
pela maioria das instituições de ensino superior do país.
A coletânea é formada pelas seguintes normas técnicas:
NBR 14724 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos –
Apresentação: Estabelece os princípios gerais para a elaboração de trabalhos

acadêmicos (teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à instituição (banca,
comissão examinadora de professores, especialistas designados e/ou outros).
NBR 10520 – Informação e documentação – Citações em documentos –
Apresentação: Especifica as características exigíveis para apresentação de citações em
documentos.
NBR 15287 – Informação e documentação - Projeto de pesquisa – Apresentação:
Estabelece os princípios gerais para apresentação de projetos de pesquisa.
NBR 6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração: Estabelece os
elementos a serem incluídos em referências. Fixa a ordem dos elementos das referências
e estabelece convenções para transcrição e apresentação da informação originada do
documento e/ou outras fontes de informação. Destina-se a orientar a preparação e
compilação de referências de material utilizado para a produção de documentos e para
inclusão em bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros.
NBR 6028 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação: Estabelece os
requisitos para redação e apresentação de resumos.
NBR 6029 – Informação e documentação – Livros e folhetos – Apresentação:
Estabelece os princípios gerais para apresentação dos elementos que constituem o livro
ou folheto. Destina-se a editores, autores e usuários. Não se aplica à apresentação de
publicações seriadas.
Informações: www.target.com.br
Fonte: Target Engenharia e Consultoria Ltda.
ERRATA
No BOB NEWS N°14, leia-se
Certificação NBR ISO 9001:2000
A Universidade Anhembi Morumbi conquistou a certificação NBR ISO 9001:2000, pelo
seu sistema de bibliotecas (Sisbam)... O certificado foi emitido pela SGC (Société
Générale de Surveillance SA), em agosto de 2006.

