
  
 

  
  

BOB NEWS N°016/2007 

  

NOTÍCIAS 
  

  

Bolsa para bibliotecários do México e América Latina 
  

U.S. Institute of Museum and Library Services (IMLS) disponibiliza Thinking Outside the 

Borders: Library Leadership in a World Community é um projeto desenvolvido para 

encorajar bibliotecários a pensar globalmente e agir localmente, patrocinado pelo U.S. 

Institute of Museum and Library Services (IMLS).  

  

Período:  04 de setembro a 02 de novembro de 2007.  

  

O auxílio é disponibilizado para o desenvolvimento, teste e implementação de um 

programa de liderança em bibliotecas, que promova um maior entendimento da 

comunidade mundial na qual os bibliotecários trabalham.  

O projeto foi desenvolvido pela Biblioteca Estadual de Illinois e pelo Centro de Programas 

Internacionais para Bibliotecas de Mortenson, da Biblioteca da Universidade de Illinois.  

Inscrição: até 1º de maio de 2007. 

Informações: http://www.crb1.org.br/novo/noticias/2007-IMLS-announcement-3-07.pdf 

  

  

CNPq lança edital para promoção de eventos relacionados à ciência, tecnologia ou 
inovação. 
  

Apoiar a realização no país de congressos, simpósios, workshops, seminários e ciclos de 

conferências, de âmbito nacional ou internacional, relacionados à ciência, tecnologia ou 

inovação. Essa é a proposta do edital lançado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) para o apoio a eventos que ocorram de 1º de julho de 

2007 a 30 de junho de 2008.  

Podem participar pesquisadores de instituições de ensino superior, institutos ou centros de 

pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados, e dirigentes de associações científicas 

ou tecnológicas de âmbito nacional.  

Informações: http://www.cnpq.br/editais/ct/2007/002.htm  

  



 

Edital da Câmara sai em 15 dias, segundo diretoria. 
 
O edital do concurso da Câmara dos Deputados deve sair, no máximo, em duas semanas, 

segundo a diretoria da Casa. A redução das vagas atingiu os cargos de médico ortopedista e 

traumatologista, que foi cancelado; de bibliotecário,  perdeu seis vagas. As inscrições para a 

seleção serão reabertas para todos os cargos, mesmo aqueles que não sofreram 

modificações. Os candidatos que desistirem do exame poderão receber o dinheiro da 

inscrição de volta. http://concursos.correioweb.com.br/noticias/noticias.htm?codigo=17669  

  

  

Leiturizando 
  

Oferece dicas para o trabalho com a leitura em sala de aula e relatos de experiências 

docentes, comentários sobre literatura, resenhas de livros técnicos e resumos da vida e da 

obra de autores nacionais. 

http://www.alb.com.br/pag_apoioprofe.asp 

  

  

EVENTOS 
  

  

I SEMINÁRIO DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: Epistemologia, 
metodologia e práticas 
  

Organização: IBICT – MCT              Horário: 15h00 às 17h30min 

  
13/04 - Pesquisa em Ciência da Informação no contexto das Ciências Sociais e Humanas: 

Cruzando fronteiras disciplinares. 

  

27/04 - Filosofia analítica e empiricismo lógico: desafios para os estudos da informação. 
  

04/05 - Fenomenologia: premissas e desdobramentos metodológicos nas Ciências Sociais e 

Humanas e na Ciência da Informação. 
  

11/05 - Interpretação e tradução: Hermenêutica, dialética e Ciência da Informação. 
  

14/05 - Abordagem Pragmática , Teoria crítica e Ciência da Informação 
  

Local:  Rua Xavier Sigaud, 150, no Rio de Janeiro – RJ 

http://www.uff.br/ppgci/editais/seminariopesquisa.pdf   

Fone: (021) 21 22753590 ramal 23 

E-mail: selma@ibict.br  



 

 

Seminário Informação & Inovação USP – Ribeirão Preto 
 

Desafios e perspectivas para a ciência da informação 

22 e 23 de junho de 2007, Ribeirão Preto, USP, SP 

http://dfm.ffclrp.usp.br/informacao_e_inovacao/ 

  

  

SEMANA MONTEIRO LOBATO DE LITERATURA INFANTIL 
De 16 a 20/04/2007 na Biblioteca Monteiro Lobato - SP 
  

Organizada pela Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, com participação do 

Departamento de Expansão Cultural, órgãos da Secretaria Municipal de Cultura, tem como 

objetivo a divulgação da literatura infantil e em especial da obra de Lobato através de 

diferentes linguagens artísticas como teatro, dança e música, bem como a realização de 

ações que valorizem a leitura e a literatura infantil nas escolas, bibliotecas e outros espaços 

públicos. 

  

Neste ano o evento reveste-se de caráter especial pois comemoram-se os 125 anos 

nascimento de Monteiro Lobato e os 90 anos da pesquisa realizada pelo escritor através do 

Estadinho, edição vespertina de O Estado de S. Paulo, que seria lançada em livro – O Saci 

Pererê: resultado de um inquérito – no início de 1918. São dois grandes motivos para 

celebração e resgate da importante contribuição que Lobato deu à literatura brasileira, 

encantando o imaginário de crianças e adultos com seus personagens e histórias. 

  

A Semana Monteiro Lobato marcará também o início das comemorações do Ano do Saci, 

com uma programação que se estenderá até 31 de outubro, data em que se festeja o maior 

de nossos mitos. 

  

Programação: 
 

•        Dia 16 / segunda-feira 

 

14:30 h - Contação de Histórias 

O Menino Juca com Maria Haila de Oliveira 

  

19:00h – Exibição do documentário Furacão da Botocúndia (dir. Roberto Elisabetsky, 

1998, 55’) seguida de bate-papo com Vladimir Sacchetta, autor do livro Monteiro Lobato: 

Furacão na Botocúndia, Prêmios Jabuti/Ensaio e Biografia e Livro do Ano/Não Ficção de 

1998 

 

•        Dia 17 / terça-feira 

 

10:00h e 14:00h - Contação de Histórias 

Como Pegar um Saci com Maria Cecília Graner 



 

•        Dia 18 / quarta-feira 

 

14:00h - Contação de Histórias 

Lobato e o Saci com Maria Aparecida Penin e Aderaldo Maia 

  

15:00h – Aniversário de 1 ano de retorno do Jornal A Voz da Infância e lançamento do 

concurso de contos Histórias do Saci na Cidade 

  

18:00h - Abertura da Exposição "Representações Gráficas do Saci na obra de Monteiro 

Lobato" em parceria com a ONG Ação Educativa 

  

19:00h - Pré-lançamento do livro Juca e Joyce: memórias da neta de Monteiro Lobato, de 

Marcia Camargos – Ed. Moderna, com a presença da autora e de Joyce Campos Kornbluh, 

neta do escritor 

Apresentação do Quarteto Pererê - grupo de música instrumental – com a participação 

especial de João Evangelista, contador de causos. 

  

•        Dia 19 / quinta-feira 

 

10:00h - Contação de Histórias 

Lobato e o Saci com Maria Aparecida Penin e Aderaldo Maia 

  

14:00h - Filme: "O Saci" (dir. Rodolfo Nanni, 1953, 64’) – adaptação premiada do livro 

homônimo de Monteiro Lobato para o cinema que teve Nelson Pereira dos Santos na 

assistência de direção 

  

15:30h - Espetáculo de Dança "Montestória" inspirado na obra de Monteiro Lobato com o 

Núcleo Omstrab 

  

•        Dia 20 / sexta-feira 

 

10:00h - Contação de Histórias 

O Menino Juca com Maria Haila de Oliveira 

  

14:00h - Oficina "Bonecos de Lobato" 

Coordenação de Alberto Lima e Ana Rita Correia da Duplos Sentidos Produções Artísticas 

Vagas: 40 - para pessoas de todas as idades 

Inscrições até 19/04 pelo telefone 3256-4122 

  

Local: Biblioteca Monteiro Lobato 

Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque 

Telefone: 3256-4122 

E-mail: bmmonteirolobato@yahoo.com.br 

  

 


