
 
 

 

BOB NEWS N°008/2007 
  

  

PROGRAMAS DE APERFEIÇOAMENTO E DE INTERCÂMBIO 
  

Programa de aperfeiçoamento profissional na França    
  

Estão abertas as inscrições para o programa de aperfeiçoamento profissional na França. 
Consulado Geral da França - Serviço Cultural.  

Informações: http://www.mcm.asso.fr  

e-mail: eliana.kraus@diplomatie.gouv.fr   

Contato: Eliana Kraus - Fones: 3371-5438  

Av. Paulista, 1842 - 4º andar - Torre Norte – S.Paulo 

  

Programa de Difusão e Intercâmbio Cultural 
As inscrições estão abertas. Esta iniciativa do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria 

de Incentivo e Fomento à Cultura, oferece apoio financeiro para a participação em eventos 

culturais nacionais ou internacionais a serem realizados em março. Os projetos devem ser 

encaminhados para o e-mail edital.sefic@minc.gov.br até às 23h59 do dia 27 de fevereiro.  

Informações: 

http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=23529&more=1&c=1&

pb=1 
  

NOTÍCIAS 
Lançada biblioteca digital do STF 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, fez o lançamento 

oficial da Biblioteca Digital do STF que inaugura seu acervo com uma parceria entre a 

Corte e a Fundação Casa de Rui Barbosa, que disponibilizou todo seu acervo para a 

biblioteca digital.   

Informações: http://www.stf.gov.br/institucional/biblioteca/digital/bibliotecaDigital.asp   
Roda de pesquisadores de leitura 
Para facilitar o intercâmbio de experiências, um grupo da Associação de Leitura do Brasil 

criou a Roda de Pesquisadores de Leitura, tendo como parceiros UNICAMP e Rede 

Anhanguera de Comunicação. O projeto faz parte do Mapa de Ações do PNLL, Eixo 2: 

Fomento à leitura e à formação de mediadores. Divulgando, discutindo e comparando 

dados, os pesquisadores buscam amplificar os resultados científicos de investigações bem 



como aproximar os sujeitos responsáveis, abrindo perspectivas para trabalhos 

interinstitucionais e outros projetos coletivos. O objetivo a médio prazo é transformar o 

grupo no Conselho Consultivo da Associação de Leitura do Brasil – ALB. 

Fonte: Boletim PNLL,  46 –  19 a 25/02/2007 
  

Anuário Brasileiro do Livro  
A Câmara Brasileira do Livro lançou a versão 2007/2008 do Anuário Brasileiro do Livro. 

Entre as informações disponíveis estão os nomes dos principais executivos de cada 

empresa, gêneros com os quais trabalha, selos editoriais, telefone, e-mail, endereço e site. 

Além disso, estão catalogadas entidades ligadas ao livro e órgãos públicos de Educação e 

Cultura de todos os estados. 

Fonte: http://www.cbl.org.br/content.php?recid=4544&type=N      
 

MBA - Arquivologia e Gestão Documental 
  

Universidade Paulista UNIP SANTOS – RANGEL 
  

Objetivos 
  

Proporcionar ao pós-graduando conhecimentos necessários e especializados para embasar 

os fundamentos sócio-históricos e culturais na área de arquivologia e gestão documental e 

sua interface com a Sociedade de Informações; Capacitar profissionais para a área de 

administração de arquivos e organização de documentos de arquivos correntes, 

intermediários e permanentes; Habilitar o profissional para produzir e avaliar documentos, 

a partir de processos técnicos e pela disseminação da informação em arquivos. 
Informações: Tel.: (13) 3234-5070 - Fax: (13) 3234-5070 
  
  

Assembléia da ABM 
  

Maria Cristina M. Bignardi, Presidente da ABM - Associação dos Bibliotecários 

Municipais de São Paulo, informa que será realizada Assembléia no dia 27 de fevereiro de 

2007 às 10h30, no Auditório da Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94 - São 

Paulo - Capital). 

  

  

 

ARTIGOS 
Aceleração tecnológica e vida de professores por Ezequiel Theodoro da Silva 
http://www.alb.com.br/pag_ensaios.asp 
  

  

 


