
 

 

 

BOB NEWS 

3 3 3 3 de outubrode outubrode outubrode outubro::::    inscriçinscriçinscriçinscrições ões ões ões de chapasde chapasde chapasde chapas n n n no CRBo CRBo CRBo CRB----8888     
Articule-se e monte sua chapa para participar do processo eleitoral do CRB-8. As inscrições vão 
até 3 de outubro (foram alteradas de acordo com a nova Resolução CFB nº 89/08) e a eleição de 
novos conselheiros para a gestão 2009-2011 será dia 18 de novembro. O voto é obrigatório. O 
regulamento está disponível em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=480   
Atenção às datas:  
         3 de outubro: fim para inscrição de chapas.  
         18 de novembro: eleição (o voto é obrigatório).  
         7 de janeiro: posse dos novos conselheiros.  

Participe: A colaboração voluntária para trabalhar no dia da eleição do CRB-8 é muito bem-vinda. 
Escolha o melhor período e faça a sua adesão por e-mail: crb8@crb8.org.br. Horários optativos: 
7h30 às 12h30 ou 12h30 às 17h30.  
 
Novo Boletim ENovo Boletim ENovo Boletim ENovo Boletim Eletrônico dos Sistemas CFBletrônico dos Sistemas CFBletrônico dos Sistemas CFBletrônico dos Sistemas CFB    CRBsCRBsCRBsCRBs    
Acesse todo o conteúdo do Boletim Eletrônico dos Sistemas CFB e CRBs em  
http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?option=item_list&sec_id=28&cat_id=1  
 
Outubro: mês da Biblioteca Escolar  
Portal Aprendiz Portal Aprendiz Portal Aprendiz Portal Aprendiz e Publishnews divulgam eventos organizados pelo CRBe Publishnews divulgam eventos organizados pelo CRBe Publishnews divulgam eventos organizados pelo CRBe Publishnews divulgam eventos organizados pelo CRB----8888    
O Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e o 4º Seminário de Biblioteca Escolar em São 
Paulo – iniciativas do CRB-8 e da International Association of School Libratianship – terão a 
participação de profissionais renomados do Brasil e do Exterior. Inscreva-se logo, pois o número 
de adesões é limitado. 
Os eventos serão realizados nos dias 21 e 22 de outubro, na Faculdade Sumaré, em São Paulo. 
Inscrições e programa completo em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=482  
Inscrições: crb8@crb8.org.br  
http://aprendiz.uol.com.br/content/sihitedros.mmp 
http://www.publishnews.com.br/noticias/lista.asp?id_editoria=31 
 

Entrega do Entrega do Entrega do Entrega do Prêmio Laura Russo será dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será dia 22 de outubro no MASPPrêmio Laura Russo será dia 22 de outubro no MASP    
A solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Laura Russo será dia 22 de outubro às 19h no 
MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand). O tema neste ano é “Biblioteca escolar: 
singular no presente, plural no futuro”.  
Em 2007, a festa reuniu mais de 400 pessoas. Participe desta homenagem aos profissionais de 
destaque e amplie sua rede de relacionamento e de intercâmbio. 

    

    

    

São Paulo, 25 de setembro de 2008 – Edição 40 



24 de outubro: 24 de outubro: 24 de outubro: 24 de outubro: Unesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresUnesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresUnesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas EscolaresUnesp/Marília realiza o Fórum de Bibliotecas Escolares    
Segundo a professora dra. Marta Lígia Pomim Valentim, o evento tem como objetivo discutir 
questões relacionadas às bibliotecas escolares, proporcionando o intercâmbio de experiências e o 
embasamento teórico para a aplicação de modelos, métodos, técnicas, instrumentos e 
ferramentas aplicadas ao setor educacional, visando ações concretas na busca da melhoria 
continua da educação brasileira.  
Acesse programa preliminar em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=513  

    

PAC do Livro: o que foi anunciado e o que foi feitoPAC do Livro: o que foi anunciado e o que foi feitoPAC do Livro: o que foi anunciado e o que foi feitoPAC do Livro: o que foi anunciado e o que foi feito    
Postado por Galeno Amorim (19 setembro) 
Vale a pena anotar as metas anunciadas pelo Ministério da Cultura em 4/10/2007 para a área do 
livro e leitura. Ei-las: 
1. Zerar o número de cidades sem bibliotecas.  
O que foi feito: faltavam bibliotecas em 613 municípios; restam, agora, 350 e tudo indica que a 
meta será cumprida antes do prazo. 
2. Criar 4 mil pontos de leitura (de um total de 20 mil pontos de cultura).  
O que foi feito: a idéia é entregar 600 kits ainda em 2008. Só que o edital ainda não saiu. 
3. Revitalizar 4.500 bibliotecas. 
O que foi feito: a idéia é apoiar 400 bibliotecas ainda em 2008 (R$ 55 mil cada). Mas o edital 
ainda não saiu. 
4. Abrir 100 bibliotecas multiuso em áreas pobres e violentas das maiores cidades. 
O que foi feito: assinados termos para abrir e/ou ampliar em duas cidades, mas ainda não saiu do 
papel. 
5. Publicar 9 milhões de livros a preços populares. O que foi feito: nada. 
Sem meta numérica, também foi anunciada a criação do vale-cultura (que funcionaria na área 
como o vale-livro, para ser trocado em livrarias) e a implantação de programas de formação de 
bibliotecários e agentes de leitura com recursos do Ministério do Trabalho. O primeiro continua em 
estudos e o segundo aguarda a publicação de edital para dar início a um projeto ainda modesto. 
Embora não divulgado oficialmente, a idéia do MinC é investir R$ 300 milhões (de um total de R$ 
4,7 bilhões) até 2010 em políticas do livro e leitura. Se correr, ainda dá tempo! 
 

SP terá sua primavera dos livrosSP terá sua primavera dos livrosSP terá sua primavera dos livrosSP terá sua primavera dos livros    
A Liga Brasileira de Editores, a Libre, prepara a sua Primavera dos Livros, que vai acontecer no 
Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, no bairro do Paraíso. O tema deste ano será A 
Cidade de Todos os Povos – São Paulo, Viagens e Migrações. A festa começa hoje, quinta (25/9), 
e segue até domingo. Estão previstas rodadas de negócio, palestras, workshops e encontros 
temáticos. 
São todos editores de pequeno porte com um papel extraordinário para a cultura nacional: são 
eles os guardiões e responsáveis diretos por um patrimônio valiosíssimo da literatura brasileira: a 
sua bibliodiversidade. 
Postado por Galeno Amorim (19 setembro) 
 

Escritores percorrem bibliotEscritores percorrem bibliotEscritores percorrem bibliotEscritores percorrem bibliotecas do interiorecas do interiorecas do interiorecas do interior    
O projeto Viagem Literária, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura de SP, promove 
encontros e bate-papos entre escritores e leitores. Esses encontros serão feitos em 40 bibliotecas 
do interior de São Paulo. O primeiro foi em São José dos Campos, onde o o escritor Moacyr Scliar 
contou seus "causos" para o público. 
O Estado de S. Paulo (18 setembro) 
 

    

    



UUUUnião das nião das nião das nião das BBBBibliotecas ibliotecas ibliotecas ibliotecas ––––    LegislativoLegislativoLegislativoLegislativo    estadual e a integração nacionalestadual e a integração nacionalestadual e a integração nacionalestadual e a integração nacional    
Um projeto do Senado Federal vai unir as bibliotecas das 27 Assembléias Legislativas, das 
Câmaras Municipais, da Câmara Federal e do Senado Federal em uma rede virtual, a Rede de 
Bibliotecas do Legislativo (Bibliolegis). A idéia faz parte do programa governamental Interlegis 
que tem o objetivo de modernizar o Poder Legislativo Brasileiro. Ontem, o assessor de 
planejamento do Interlegis, Etelvino Biondo, visitou a Biblioteca César Cals de Oliveira, da 
Assembléia Legislativa do Ceará, uma das que serão incluídas no projeto nacional. 
Biondo deixa claro que o objetivo é interligar todas as bibliotecas do legislativo através de uma 
rede, fortalecendo os acervos e oferecendo as pessoas mais informações. O projeto não é para 
agora, tem uma estimativa de cinco anos para ser finalizado, pois há de ser feito um 
levantamento de todas as bibliotecas dos Legislativos, destacando que o País tem 5.535 Câmaras 
Municipais, e cada uma apresenta realidades bem diferentes. 
As Casas Legislativas não terão custo com o projeto. Biondo explica que o Programa Interlegis é 
uma parceria entre o Senado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), afirmando que 
o custo, ainda não calculado, será 50% de responsabilidade do Senado e 50% do Banco, incluindo 
capacitação e treinamento para os servidores que trabalham nas bibliotecas.  
Diário do Nordeste (13 setembro) 
 
Biblioteca íntima 
Reserve um pedacinho da casa para os livros da sua vidaReserve um pedacinho da casa para os livros da sua vidaReserve um pedacinho da casa para os livros da sua vidaReserve um pedacinho da casa para os livros da sua vida    
O repórter Leandro Quintanilha entrevistou o consultor de tendências político-econômicas José 
Eduardo Faro Freire, o professor do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 
Universidade de São Paulo Fernando Modesto, a bibliotecária e designer de bibliotecas Cláudia 
Tarpani, a arquiteta Helena Ayoub, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e 
os professores e escritores Veronica Stigger e Eduardo Sterzi (casados em regime de separação 
de bibliotecas) em matéria na Revista Vida Simples (Edição 71 - 10/2008). Leia: 
http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/071/morar/conteudo_305228.shtml 
 

IBGE: 87,2% das crianças analfabetas estão matriculadas em escolaIBGE: 87,2% das crianças analfabetas estão matriculadas em escolaIBGE: 87,2% das crianças analfabetas estão matriculadas em escolaIBGE: 87,2% das crianças analfabetas estão matriculadas em escola    
Apesar do aumento na quantidade de brasileiros na escola nos últimos anos, a qualidade do 
ensino ainda deixa a desejar, como mostram os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano 
passado (PNAD 2007). Do total de 2,43 milhões de pessoas de 7 a 14 anos que não sabem ler e 
escrever, a grande maioria (87,2%) está matriculada em alguma turma de ensino fundamental ou 
médio: um contingente de 2,1 milhões de crianças e adolescentes que estão nas salas de aula e, 
no entanto, ainda são consideradas analfabetas.  
Já em relação à defasagem de ensino, os dados apontam uma melhora: caiu o número de 
estudantes matriculados em um nível abaixo do indicado para sua idade: de 43% em 1997 para 
27,5% dez anos depois. Porém, esta mudança pode estar atrelada em parte ao sistema de 
aprovação automática adotado no sistema público de ensino de algumas regiões do país. Um dos 
estados que adotam esse mecanismo, São Paulo é o dono do melhor indicador de freqüência 
líquida (adequação da idade à série) no país.  
O Globo on line (24 setembro) 
Leia a Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sintesein
dicsociais2008/indic_sociais2008.pdf  
 

Acervo histórico de escolas ameaçadoAcervo histórico de escolas ameaçadoAcervo histórico de escolas ameaçadoAcervo histórico de escolas ameaçado    
Mobiliário e documentos de antigos colégios pode se perder por falta de políticas públicas 
Os livros de matrículas registram datas de 1898, os pianos foram importados pelo governo no 
início do século e as fotografias retratam o refinamento das primeiras escolas públicas fundadas 
no Estado de São Paulo. Essas são algumas das preciosidades encontradas em mau estado de  



conservação nos 79 antigos colégios visitados pelo Centro de Memória da Educação da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo (CME/FE-USP).  
A inexistência de políticas públicas de preservação do acervo escolar é uma das causas que levam 
diretores a ficar de mãos atadas frente ao patrimônio – por não receberem orientação para cuidar 
das peças, além de sequer ter espaço para guardá-las. Este é o caso dos arquivos do início do 
século da Escola Estadual Pereira Barreto – antiga Escolas Reunidas da Lapa, que acaba de 
completar 100 anos -, hoje, guardados em um porão úmido.  
Desde o início do ano, o CME/FE-USP, com o aval da Secretaria Estadual de Educação e 
financiamento da Fapesp e do CNPq, iniciou o mapeamento do acervo das primeiras escolas 
públicas de São Paulo. Serão visitadas 215 unidades em todo o Estado até o fim de 2009. O 
objetivo do projeto é, a partir do diagnóstico, trabalhar junto à Secretaria Estadual de Educação 
para criar meios de preservação dessa memória.  
O Caetano de Campos, primeiro colégio do Estado de São Paulo, que hoje abriga a Secretaria 
Estadual de Educação, não está na lista de visitas porque já possui ações voltadas para a 
preservação de seu acervo.  
Mobília centenária no bar 
Uma das conseqüências da inexistência de política pública evidenciada com as visitas dos 
pesquisadores da USP é a perda de parte do acervo dessas escolas. Foi o que aconteceu com as 
primeiras carteiras escolares da Escola Normal de Piracicaba, fundada em 1911, atual Escola 
Estadual Sud Menuci. Hoje elas decoram um bar desse município do interior paulista.  
Muitas escolas, ao longo dos anos, tiveram de se desfazer dos móveis antigos para receber os 
novos enviados pelo governo. “O dono do bar comprou o mobiliário em um ferro velho. O mesmo 
aconteceu com os móveis escolares em um sebo em São Carlos”, diz a pesquisadora do CME/FE-
USP Iomar Zaia. Nesse contexto, ela ressalta a importância da ação da universidade em parceria 
com o poder público.  
A Secretaria Estadual de Educação reconheceu no início do ano a ausência de políticas públicas 
para a preservação de todas as escolas e iniciou a busca de parcerias. Segundo Maria Salles, 
coordenadora do Centro de Referência Mário Covas - órgão ligado à pasta que atua na 
preservação do patrimônio escolar - ,o primeiro passo é o diagnóstico por meio de parcerias, 
como a da USP, para apoiar os colégios na conservação. 
Para o ano que vem, a pasta pretende iniciar a digitalização do acervo em papel, além de registrar 
as peças encontradas. “Estamos abertos às parcerias. Conforme recebermos os diagnósticos das 
escolas, pretendemos incentivar a criação de centros de memórias e capacitação dos funcionários 
para manter o acervo aberto à comunidade.” 
O professor do curso de conservação e restauro de bens culturais móveis e integrados da PUC-SP, 
Júlio Moraes, aponta a criação de centros de memórias como o ideal para trabalhar educação 
patrimonial. 
Diários antigos guardados em porões e móveis nos entulhos de obras nas escolas foram cenas 
presenciadas pelo professor ao longo dos 22 anos de trabalho com restauro. “Já fizemos exames 
cuidadosos de prédios escolares e pude ver valiosos tesouros de memória descartados ou em 
porões”, conta. 
Jornal da Tarde (22 setembro) 
 

Biblioteca de Michigan imprime livros em minutosBiblioteca de Michigan imprime livros em minutosBiblioteca de Michigan imprime livros em minutosBiblioteca de Michigan imprime livros em minutos    
A Shapiro Library da University of Michigan (Ann Arbor) foi a primeira biblioteca universitária a 
instalar a impressora de livros, denominada The Espresso Book Machine, que imprime sob 
demanda, livros de alta qualidade e com encadernação reforçada. Esses livros são títulos de 
domínio público que fazem parte de uma coleção com mais de dois milhões de livros digitalizados. 
Cada cópia, que levará uma média de cinco minutos para ser elaborada e custará dez dólares. O 
serviço estará disponível a partir de primeiro de outubro para professores, pesquisadores e alunos 
da universidade. 
Com esse novo serviço a biblioteca ultrapassará os limites do seu espaço físico, provendo acesso a 
obras raras e/ou esgotadas, facilitando, assim, o acesso à informação. 
www.ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=6735 



676 nov676 nov676 nov676 novos romances são lançados na França os romances são lançados na França os romances são lançados na França os romances são lançados na França     
A chance de pesquisar uma obra obscura nas estantes de uma livraria de Paris sem ser 
acotovelado ou de perder escritores, críticos literários ou editores explicando, analisando ou 
promovendo seus romances em um programa de televisão ou de rádio na França caiu muito nesta 
semana, durante a Rentrée Littéraire. O evento, um dos mais importantes acontecimentos 
culturais da Europa, marca o início do ano editorial francês. Até outubro, mais de seis centenas de 
novos romances serão lançados. A quantidade dos novos títulos vendidos é imensa, mas a lista 
dos que primam pela qualidade já começa a ficar mais restrita. Quatro dos mais importantes 
prêmios literários da França anunciaram seus pré-indicados até sexta-feira passada. Na terça, dia 
9, a Academia Goncourt apontou seus favoritos. Seguiram-se o Prêmio Médicis, o Renaudot e o 
Femina. A rentrée  é um evento cultural de dimensão maior na Europa. A cada ano, um número 
crescente de autores e editores lança no mercado editorial francês suas maiores chances de 
sucesso na língua de Molière. Em 2008, nada menos de 676 romances estão chegando às 
livrarias, dos quais 466 em francês e 210 em idiomas estrangeiros.  
O Estado de São Paulo (23 setembro) 
 

Papo na EspanhaPapo na EspanhaPapo na EspanhaPapo na Espanha    
Um dos mais importantes programas de incentivo à leitura do País fará sua estréia internacional 
em Madrid, na Espanha, na quarta-feira, dia 24. Criado em Belo Horizonte, o projeto “Sempre um 
Papo” inicia sua história no exterior tendo como primeiro convidado o amazonense Milton Hatoum. 
Com o mesmo formato realizado aqui, até dezembro, três escritores vão conversar com o público 
sobre seus livros, traçando um panorama da literatura brasileira. Eric Nepomuceno e Fernando 
Morais também participarão das atividades, sempre realizadas na Casa América, um dos principais 
espaços para eventos na Espanha. A realização dos eventos naquele país é o resultado de três 
anos de negociações entre a Associação Cultural Sempre Um Papo e a Embaixada do Brasil na 
Espanha, através da Fundacíon Cultural Brasileña. Na versão espanhola, o nome do programa 
muda para “Siempre Una Palabra”, mas a produção continua sendo realizada pela equipe do 
“Sempre Um Papo” na capital mineira. 
Publishnews (23 setembro) 
 

Artur de Azevedo no site LivroClip Artur de Azevedo no site LivroClip Artur de Azevedo no site LivroClip Artur de Azevedo no site LivroClip     
O Programa Cesta Básica, do LivroClip, apresenta a série “Artur de Azevedo e o nascimento do 
Teatro Nacional”, que traz obras retiradas das mais de 200 peças escritas pelo autor, e que farão 
parte da programação desta semana do LivroClip. São animações que retratam algumas das 
principais peças daquele que é um dos maiores incentivadores do teatro nacional, e que pode ter 
sua obra classificada como uma grande declaração de amor à arte e ao teatro brasileiro. Contista, 
jornalista e dramaturgo, Artur de Azevedo, tem quatro de suas obras animadas pelo site. Além 
das mais de 90 animações disponíveis no site www.livroclip.com.br, cada um dos títulos vem 
acompanhado com informações biográficas do autor, dados sobre a obra e dicas de como usar o 
clássico na escola na seção “Espaço do Professor”. 
Publishnews (23 setembro) 
 
AGENDA 
Cursos de autoformación on-line 
En esta sección SEDIC ofrece materiales para la autoformación de profesionales en temas de 
especial actualidad y de acceso gratuito. Los materiales han sido creados por especialistas 
contrastados. Desde el año 2002 se ha seleccionado un tema anualmente. Hasta 2007 tuvieron el 
formato de unidades para un seguimiento individual. En 2008 se optó por el formato de 
comunidad de prácticas.  
http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-autoformacion.asp  
 
 
 
 



SP 
IX EREBD recebe trabalhos até o dia 30 de setembro  
O IX EREBD SE/CO – Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Gestão 
e Ciência da Informação das regiões Sudeste e Centro-Oeste, recebe propostas de trabalhos para 
apresentação até o dia 30 de setembro. O evento, promovido pela Escola de Comunicações e 
Artes (ECA/USP), abordará o tema "Liberdade, Virtualidade e Contestação".  
Mais informações em http://www.fespsp.org.br/noticias.detalhes.asp?seq=785  
 
Palestras GT de Documentação em Celulose e Papel (gratuita) 
"Processo de informatização do Centro de Documentação M&G – Mossi & Ghisolfi", Cleide Pinto – 
Bibliotecária da M&G – Fibras e Resinas Ltda.  
“Motivação e determinação: o diferencial do profissional de sucesso!”, Regina Vaz – Especialista 
em Relacionamentos Humanos, consultora empresarial e sócia-proprietária da empresa Consulte 
Brasil. 
Data: 15 de outubro, das 15h às 17h.  
Local: Congresso da ABTCP 2008 - mezanino sala 5 – Transamérica Expo Center. Avenida Dr. 
Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro/SP. 
Inscrições: preencha o convite eletrônico disponível no site do evento: 
www.abtcp2008congressoexpo.org.br, na página da exposição. 
Informações: Raquel Guimarães – bibliotecagb@aracruz.com.br  
 
Unidades de Informação e bibliotecas rumo à Web 2.0: conceitos, estratégias e 
tecnologias 
Instrutora: Renate Landshoff  
Data: 16/10 ou 23/10, das 8h30 às 17h30  
Local: R. Bela Cintra 967, cj. 81 
Realização: Content Digital  
Fones (11) 3666-9005 ou 3826-6932.  
Programação completa: http://www.contentdigital.com.br/cursos/uinweb.asp 
 
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
Data: 10 a 14 de novembro 
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP 
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008 / e-mail: snbu2008@unicamp.br 
    
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e 
Gestão da Informação – Regiões Sudeste e Centro-Oeste. 
Data: 20 a 23 de novembro 
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo 
Site: http://infocultura.info/erebd/  
Blog: erebdusp2008.blogspot.com    
e-mail: erebd.usp@gmail.com 
       
II Encontro de Gestão da Informação e do Conhecimento em Acervos Esportivos no 
Estado de São Paulo 
Tema: Informação esportiva: importância do registro do conhecimento por profissionais e 
organizações que trabalham com e pelo esporte, como contribuição à memória nacional. 
Data: 27 e 28 de abril de 2009 
Informações: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  
 

 
 
 
 



OUTROS ESTADOS 
MG 
InterLogos MG 2008 
Tema: Construindo Organizações sustentáveis com base na Gestão do Conhecimento e da 
Informação. 
Data: 05 e 06 de novembro 
Local: Espaço Cultural da Biblioteca Pública de Minas Gerais 
Informações na ABMG – Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais 
Telefone/fax: (31) 3224-6670 / e-mail: e-mail: infoeventobh@gmail.com  
Programação: http://www.crb8.org.br/portal_mis/index.php?item_id=67&menu_id=12  
 
BA 
Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira 
Data: 29 de setembro a 1° de outubro, das 8h às 18h 
Local: Local: Fiesta Convention Center – Itaigara – Salvador-BA 
Promoção: Instituto da Ciência da Informação – UFBA 
Realização: Inforum – Consultoria e Treinamento 
Informações: http://www.inforumct.com.br/avaliacao_biblioteca_universitaria_brasileira.php   
 

RJ 
Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um Diálogo França-Brasil 
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação – 
MUSSI 
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du Vaucluse  
Data: 4 a 7 de novembro, no Rio de Janeiro. 
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/ 
 
SC 
XXVII Painel: Biblioteconomia em Santa Catarina 
Espaço Político e Atuação do Bibliotecário Catarinense 
Data: 27 e 28 de novembro 
Local: Auditório da Faculdade SENAC Florianópolis 
Informações: www.acbsc.org.br / acb@acbsc.org.br  

 
MS 
XVIII CBBD – Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação 
Data: 5 a 8 de julho de 2009 
Local: Centro de Convenções de Bonito – MS 
Mais informações pelo tel. 3257-9979 

 
OUTROS PAÍSES  
XXVI Coloquio de Investigacion Bibliotecologia y de la Informacion 
Data: 1, 2 y 3 de octubre 
Lugar y fecha: Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la Torre II de Humanidades, piso 13, 
Ciudad Universitaria, Mexico, D.F. 
Informes e inscripciones: Lic. Juan Manuel Robles Correa 
Tels.: (52-55) 5623 0352, 0376 
Fax: (52-55) 5623-0375 
jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx  
Programa preeliminar: http://cuib.unam.mx/Prog_Prel_XXVI_Coloquio_CUIB.pdf  
 
 
 



6to Congreso Argentino de Archivística  
Temática: “Sistemas de Archivos: Sistema de Archivos del Poder Legislativo, Sistema de Archivos 
del Poder Ejecutivo y Sistema de Archivos del Poder Judicial, Sistema de Archivos Municipales”. 
Data: 15, 16 y 17 de octubre 
Local: Complejo Cultural Auditorio “Ing. Juan Victoria” de la Provincia de San Juan, sito en calle 
25 de Mayo 1215, Foyer Norte, Oeste, República Argentina.  
Realização: Federación de Archiveros de la República Argentina (F.A.R.A) y la Comisión 
Organizadora. 
Do Mundo Archivístico: www.mundoarchivistico.com  
 
IV Encuentro Internacional de Catalogadores  
"La Organización de la Información Frente a los Cambios de las Normas Internacionales de  
Catalogación"  
Data: 22 al 24 de octubre 
Local: Bogotá, Colombia 
Para mayor información, consultar www.ivencuentrodecatalogadores.org 
 
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y Docencia en las 
Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion 
Data: 10 y 11 de noviembre 
Organizadores: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecologicas, Universidad Carlos III de Madrid.  
Lugar y fecha: El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la 
Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F. 
Informações e inscrições: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx 
  
VI Colóquio Iberoamericano “Del Papiro a la Biblioteca Virtual” 
Data: 23 a 27 de março de 2009 
Local: Biblioteca da Casa de las Américas, em Havana/Cuba.  

Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf 
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