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NOTÍCIAS 
 
Inscrições abertas para o Prêmio Carol Kuhlthau 
  
Iniciativa valoriza profissionais de biblioteca e estimula ações que promovem a leitura. 
As inscrições para o 3º Prêmio Carol Kuhlthau estão abertas. A iniciativa destina-se a 
bibliotecários e outros profissionais que atuam em bibliotecas no âmbito do ensino básico 
em todo o Brasil. A proposta é identificar experiências de bibliotecários, professores e 
outros educadores que estejam utilizando a metodologia proposta no livro de Carol 
Kuhlthau: Como usar a biblioteca na escola: um programa de atividades para o ensino 
fundamental.  
A iniciativa é do Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar em parceria com a Autêntica 
Editora.  
O regulamento está disponível no site:  www.eci.ufmg.br/gebe 
Informações: (31) 3499-5225 ou e-mail: campello@eci.ufmg.br  
  

  
EVENTOS 
  
  
4th CONTECSI Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 
Informação 
  
Área: Sistemas, Tecnologia, Administração. 
Local: FEA/USP 
Data: 30 de maio - 01 de junho de 2007 
Informações http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi2007  
 
 
 
 
 
 



XXII CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação  
  
Tema Central: Igualdade e diversidade no acesso à informação: da biblioteca tradicional à 
biblioteca digital 
Data: e 08 a 11.07. 2007 
Local: Brasília/DF - Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 
Mais informações: http://www.febab.org.br/XXII_CBBD/xxii_cbbd.html 
  
 
XXX - Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência 
e Gestão da Informação - ENEBD 2007. 
  
Data: 22 a 28 de Julho 
Local: São Carlos 
TEMA: "Atuação inovadora na Geração, Uso e transferência da Informação" 
Informações: www.ufscar.br/enebd2007  
  
  
DICA DE LIVROS 
  
  
Biblioteca na escola 
  
Facilitar a tarefa dos educadores para desenvolver nos alunos habilidades para lidar com a 
informação. Esta é a proposta do livro Como usar a biblioteca na escola, da Autêntica 
Editora. Nele o educador encontrará uma nova metodologia para preparar as crianças e 
jovens de 4 a 15 anos, respeitando sempre seus estágios de desenvolvimento, para a prática 
da pesquisa escolar. Baseado na obra da educadora norte-americana Carol C. Kuhlthau, o 
livro foi adaptado para a realidade brasileira. 
Informações:  Autêntica Editora –  (31) 3222-6819 (Andréia Vitório)  
imprensa@autenticaeditora.com.br    
 


