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NOTÍCIAS 
 
 

  

História brasileira em risco   
Documentos que contam a história da sociedade civil brasileira durante quatro séculos, 

que se encontram sob custódia da Igreja Católica, estão em situação de calamidade. Eis o 

diagnóstico feito pelo bibliotecário Cristian José Oliveira Santos, 29 anos, em sua 

dissertação de mestrado defendida na UnB.  O bibliotecário Cristian, terminou o ano de 

2006 com uma surpresa agradável. Sua dissertação de mestrado foi o único trabalho 

brasileiro contemplado na primeira edição do concurso Latino Americano de 

Investigación em Bibliotecología, Documentación, Archivistica y Museología Fernando 

Baéz, na Argentina, que visa a premiar os melhores trabalhos na área de Ciência da 

Informação e Documentação.  A dissertação de Cristian ganhou destaque por investigar a 

conservação de documentos brasileiros produzidos e guardados pela Igreja Católica na 

época do regime de padroado (1551-1854). O diagnóstico a que ele chegou é preocupante: 

de maneira geral, os papéis que contam quatro séculos de história da sociedade civil e 

religiosa brasileira estão em situação de calamidade.   O artigo apresenta os resultados e 

apresenta algumas recomendações para solucionar os problemas apontados.   (Flávia 

Lindgren, da UnB Agência) 
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Escola Politécnica participa de estudo que traça perfil do novo profissional de 
engenharia 
O estudo Excelência em Engenharia Global, realizado por oito universidades, entre elas a 

Escola Politécnica (Poli), revelou que, com a intensificação da globalização da economia, 

ter nível superior com uma formação básica consistente já não é mais garantia de um bom 

desempenho no mercado de trabalho. O novo profissional terá de se preparar para atuar 

em uma comunidade global, que exigirá dele habilidades que vão além daquelas 

aprendidas na grade curricular tradicional. O trabalho foi focado na área de engenharia, 

mas espelha o que está ocorrendo na maioria das profissões. 

http://www.usp.br/espacoaberto/0notas.htm 
  



Apoio à cultura 

A Votorantim é a primeira empresa a associar sua marca ao processo de restauro de um 

dos principais centros de cultura do Estado, a Bibliotheca Pública Pelotense (BPP). Criada 

em 1875, ela abriga um acervo de 200 mil livros e 30 mil jornais e revistas.  

Correio do Povo, Porto Alegre 03.02.2007                       

Informações: www.arquivoestado.sp.gov.br/memoria  

  

  

  

   

Arquivo público de SP é reaberto: reformado, prédio guarda fotos e documentos 
históricos desde 1578  
O Arquivo Público do Estado de São Paulo, na zona norte da capital, foi reaberto ontem 

após uma reforma de 45 dias. Responsável por contar grande parte dos 453 anos da cidade 

de São Paulo, o acervo que reúne documentos datados desde 1578, inclusive fotografias, 

pode novamente ser consultado gratuitamente.  Trata-se da mais antiga repartição pública 

do estado, com 285 anos.   O Arquivo Público do Estado de São Paulo funciona de terça a 

domingo, das 9h às 17h.  

Informações: (11) 6221-4785 ou no site www.arquivoestado.sp.gov.br.  

Jornal do Comércio/ RJ   31.01.2007 

  

PRÊMIOS 
  

Prêmio Instituto Pensarte de Gestão Cultural 
Abrange trabalhos inscritos em todas as áreas ligadas à administração cultural, como 

planejamento, produção, memória, acervo, patrimônio, acesso, reflexão. As inscrições 

poderão ser feitas por e-mail ou pelo correio até o dia 28 de fevereiro de 2007. 

Informações: http://www.culturaemercado.com.br/setor.php?setor=28 

  

  

Prêmio Afrânio Coutinho 
Estão abertas desde o dia 2 de janeiro as inscrições para o Prêmio Afrânio Coutinho, que 

podem ser feitas diretamente no site da Academia Brasileira de Letras. Podem concorrer 

alunos e professores da área de ciências humanas, jornalistas, pesquisadores e usuários 

que tenham sido previamente inscritos na Biblioteca.  

Informações: http://www.academia.org.br/ 

  

EVENTOS 

Curso de especialização em Gestão de Unidades de Informação, em São Carlos  
Informações: Diretoria de Pós-Graduação e Cursos de Extensão da UNICEP 

Rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário –São Carlos – SP –  

Telefax: (16) 3362-2111. Telefone: (16) 3362-2109  

E-mail: posgraduacao@unicep.com.br     e    www.unicep.edu.br 
  



Conferência Anual da American Library Association 
Estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos na Conferência Anual 

da American Library Association que será em junho deste ano, em Washington. 

Informações: http://www.ala.org/ala/iro/iroactivities/papersession.htm 

  
  

 


