
 
 
 

BOB NEWS N°012/2007 
  
  

EVENTOS 
  
  
II Encontro de Bibliotecários da Região de Sorocaba 
  
"A valorização do profissional bibliotecário como agente da  educação e da cultura" 
30 de março de 2007, às 13 horas 
Centro Social de Mairinque.  
Confirmar presença até o dia 27 de março de 2007  
e-mail bibliotecamk@hotmail.com , ou pelo telefone (11) 4718-2277, das 7 às 18 horas. 
  
  
XXII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação e Ciência da 
Informação 
  
"Igualdade e Diversidade no Acesso à Informação: da Biblioteca Tradicional à Biblioteca 
Digital" 
08 a 11 de Julho de 2007 - Brasília, DF 
Apresentação de trabalhos até 30.03.2007 
Inscrições: http://www.febab.org.br/XXII_CBBD/xxii_inscr.html 
  
  
4º Encontro de Bibliotecas Biomédicas do Rio de Janeiro 
  
"Informação Personalizada na Área de Saúde" 
Petrópolis, RJ 3 e 4 de agosto 2007 
Envio de resumos até o dia 20 de março 
http://www.apcisrj.org/enbib/ 
  
  
 
 
  



Reunião de 2007 do Grupo Spisis 
  
Data:  29/03/07 – 14h30 
Local: Conselho Regional de Biblioteconomia 8ªRegião 
Rua Maracaju, 58 – Vila Mariana (Estação Ana Rosa do Metrô, saída Conselheiro 
Rodrigues Alves, seguir até a Rua Cubatão, virar a esquerda na Rua Ambrosina de 
Macedo, após a direita - Rua  Maracaju n.58)   
  
TEMAS: 
- Curso Básico Winisis – Módulo 1 – FDT; 
- Definição de Campos (MARC / DC / LILACS); 
- Palestra sobre AACR 2 / RDA.      
- Liberação do licenciamento de todos os programas da Bireme como o Wxis etc... 
Palestrantes: Alisson de Castro (Modal) 
  
  
1º  Encontro da Fundação Biblioteca Nacional com os cursos de Graduação e Pós-
graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação 
  
Data: 28 de março de 2006 -  Fundação Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro (RJ) 
Informações: (21) 2544-8514 - e-mail: cgsnbp@bn.br 
Ficha de inscrição: http://www.bn.br/site/images/report/encontro_biblioteconomia1.htm 
  
  
Fórum de Leitura em Campinas 
Data: 10 a 13 de julho -  Centro de Convenções da UNICAMP - Campinas (SP) 
Composto de 14 seminários onde serão discutidos leitura, educação e cultura escrita a 
partir de uma perspectiva multidisciplinar.  
Informações: http://www.alb.com.br/pag_cole.asp 
  
  
  
NOTÍCIAS 
  
Doação de publicações 
  
Entidades interessadas em publicações recebidas por meio de doações, podem se cadastrar pelo 
telefone 6168-6700, ramal 261, com Rosangela ou e-mail rssrodrigues@prefeitura.sp.gov.br   
  
  

  
Petrobrás usa scanner que digitaliza pessoas 
  
A Petrobrás comprou, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), um 
scanner que digitaliza imagens em três dimensões.  O equipamento permite, entre outras 
funções, “scanear” pessoas em 3D, registrando dados como o formato do corpo e seus 
movimentos. O scanner, o primeiro do tipo no Brasil, será usado em projetos para simular 



o trabalho de funcionários da Petrobrás em condições especiais, como operações de 
mergulho e manutenção de equipamentos perigosos.  Chamado de pesquisa 
antropométrica tridimensional, o projeto vai simular digitalmente a quais riscos estão 
expostos cada operador. A análise é  personalizada e levará em conta o formato do corpo 
do operador e seus  padrões de movimento. 
Fonte: INFO Online 
http://info.abril.uol.com.br/aberto/infonews/022007/22022007-1.shl   

  
  
Site disponibiliza orientação sobre serviços aos cidadãos 
  
De porteiro da informação para portal dela. Assim a bibliotecária Regina Faziolli define o 
trabalho desenvolvido pela Biblioteca Virtual, do Governo do Estado de São Paulo, 
atualmente sob sua coordenação. Para ela, o porteiro apenas recebe e retém as 
informações. Já o portal abre aos cidadãos um acesso a elas.  Subordinado à Secretaria da 
Casa Civil do Estado, o serviço eletrônico de pesquisa existe desde meados de 1997, com 
atendimento gratuito à população.   Por e-mail, são oferecidas orientações desde como 
utilizar um determinado serviço público ou sobre programas sociais desenvolvidos pela 
administração pública estadual até dicas de turismo e indicações de sites para pesquisas 
escolares.    
Informações: www.bv.sp.gov.br  
E-mail : biblioteca.virtual@sp.gov.br  
  
  
Mapa do conhecimento da ciência da informação em 2007 
  

O mapa do conhecimento da ciência da informação em 2007 está sendo considerado pela 
American Society of information Science - ASIST e pela IFLA a mais ampla e 
consistente visão teórica e conceitual da área, em tempos atuais.  

http://www.success.co.il/is/index.html 
  

  
Desconto para bibliotecários e profissionais da área na Livraria  Edusp 
  
As Livrarias Edusp estão oferecendo descontos no período de 05 a 31.03.2007 para as  
equipes de bibliotecários, funcionários, estagiários e prestadores de  serviços de 
bibliotecas de todo o país, que terão descontos de 50% nas publicações da própria Edusp 
durante o mês de março/2007, em  comemoração ao dia do bibliotecário. Lembramos 
apenas que é necessário  apresentar documento que comprove vínculo. 
Para conhecer as publicações da Edusp e identificar a Livraria Edusp  mais próxima, 
acesse o site: www.edusp.com.br  ou   telefone (11) 3091-4150/4008. 
  
  
 
 
 



 
 
 
Íntegra das palestras do dia do bibliotecário SP   
  
Em março os IRCs em parceria com o CRB-8 patrocinaram palestras relacionadas com a 
área de Biblioteconomia e Ciência da Informação em comemoração ao Dia do 
Bibliotecário no Brasil. Duas experts americanas vieram ao Brasil  para falar sobre  
"Competência Informacional" e "Informação Virtual na área de Saúde". 
Acesse os powerpoints e confira: 
http://irc.embaixada-
americana.org.br/index.php?action=materia&id=374&submenu=119&itemmenu=288 
  
  
ARTIGOS 
  
Formação e mercado de trabalho por  Luciano Soares Duarte 
http://br.geocities.com/lucianoduarte/ 
  
Dia do bibliotecário por Marcos Soares 
http://www.ndc.uff.br/portaldereferencia/noticias.asp?cod=1105 
  
  
DICAS 
  
CNPq lança edital para promoção de congressos, simpósios, workshops, seminários e 
ciclos de conferências relacionados à ciência, tecnologia ou inovação. 
Mais informações: www.cnpq.br/editais/ct/2007/002.htm 

  
  

 


