
 

 

— Número 10 | 15 a 31 de Outubro | 2018 —  
 

Eleições Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB 

Prezada (o) Bibliotecária (o), 

Informamos que estão abertas inscrições de candidaturas para participar do processo de escolha 

dos membros para composição do Plenário do Conselho Federal de Biblioteconomia da 18ª Gestão 

(triênio 2019-2021). 

As vagas são destinadas aos bibliotecários técnicos para conselheiros e suplentes do órgão, bem 

como para professores das escolas de Biblioteconomia. O prazo para inscrições é até o dia 22 de 

outubro de 2018. 

Vale ressaltar que os pré-requisitos para efetivação da candidatura estão descritos na RESOLUÇÃO 

CFB N. 202/2018 – Dispõe sobre o Processo de Escolha dos Membros para Composição do Plenário 

do Conselho Federal de Biblioteconomia. 

Os documentos relacionados ao processo eleitoral do CFB estão disponíveis para consulta. 

Acesse: http://www.cfb.org.br/eleicao-cfb/ 

 

CRB-8 ministra palestra sobre legislação e ética para os alunos do 6º Semestre do curso de 

Biblioteconomia da FaBCI/FESPSP 

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região ministrou palestra aos 6º semestre do curso de 

Biblioteconomia - FaBCI/FESPSP, sobre as atribuições do Sistema CfB/CRB, legislação, atividades da 

fiscalização, ética e sua importância para os bibliotecários. Agradecemos a professora Valéria Valls 

pela recepção e por proporcionar essa integração entre os estudantes e CRB-8 na sua disciplina 

“Tópicos Avançados em Gestão da Informação e do Conhecimento”. 

As fotos são de responsabilidades da FESPSP 

Veja as fotos 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.cfb.org.br/eleicao-cfb/
http://www.crb8.org.br/crb-8-ministra-palestra-sobre-legislacao-e-etica-para-os-alunos-do-curso-de-biblioteconomia-da-fespsp/


‘O Brasil não é um país leitor, que incentiva a prática da leitura de forma constante e prazerosa’ 

No Brasil, existem diferentes datas celebrativas sobre a prática da leitura. Além de ser o dia 

dedicado às crianças e a Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, é desde 2009, o Dia Nacional da 

Leitura. Pretendendo estimular a sociedade sobre sua importância já nos primeiros anos de vida e 

contribuir com o aumento da produção literária no País, que a lei Nº 11.899/09 prevê que, 

anualmente, este dia seja enaltecido no meio cultural e escolar. 

Entretanto, ainda é pouco comum entre os brasileiros o ato de ler, muitos alegam falta de tempo, e 

até mesmo desinteresse. Fato é, que não se estimula a leitura logo no início da vida e quanto mais 

tarde for, menos provável a sociedade se tornará consciente nos benefícios que a leitura oferece. 

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Leitora de 8 anos doa 150 livros e gibis à biblioteca de Pederneiras 

A Biblioteca Municipal “Paula Rached” recebeu a doação de cerca de 150 livros infantis e histórias 

em quadrinhos de Maria Laura Pereira Rached Afonso, de apenas 8 anos, sobrinha-neta da 

homenageada que leva o nome do estabelecimento. A doação, a partir de agora, integrará o 

acervo da biblioteca pública. 

Adriana Camargo, bibliotecária responsável, diz que ainda está longe de ser um país de leitores e 

de usar as bibliotecas para adquirir conhecimento, cultura e lazer. “Mas são atitudes como a da 

Maria Laura que podem mudar essa realidade. Nossa biblioteca tem agora novos livros e gibis que 

estarão disponibilizados em breve para nossos usuários, tanto no prédio, quanto na Athena, a 

Biblioteca Móvel”, declarou. 

Leia mais 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Museu Casarão Pau Preto recebe oficina “Interfaces da memória: prosas sobre patrimônio” 

A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da Fundação Pró-Memória, e o Conselho Regional de 

Biblioteconomia da 8ª Região, promovem a oficina “Interfaces da memória: prosas sobre 

patrimônio”. O evento acontece no Museu Casarão Pau Preto, na rua Pedro Gonçalves, 477, no dia 

20 de outubro, das 9h às 16h. Os interessados devem fazer a inscrição no link: 

https://goo.gl/forms/AEsVxN1c2F7zVLqO2 . 

Confira a programação 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.crb8.org.br/o-brasil-nao-e-um-pais-leitor-que-incentiva-a-pratica-da-leitura-de-forma-constante-e-prazerosa/
http://www.crb8.org.br/leitora-de-8-anos-doa-150-livros-e-gibis-a-biblioteca-de-pederneiras/
https://goo.gl/forms/AEsVxN1c2F7zVLqO2
http://www.crb8.org.br/museu-casarao-pau-preto-recebe-oficina-interfaces-da-memoria-prosas-sobre-patrimonio/


Debate CEDEM: Estratégias e desafios para preservação de informação digital 

Data: 18 de outubro de 2018 

Local: CEDEM - Praça da Sé, 108 – 1º andar, Centro – São Paulo (SP)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Debate: A Lei Geral de Proteção de Dados e seu Impacto nas Atividades dos Arquivos 

Data: 19 de outubro de 2018 

Local: Sala Sérgio Vieira de Mello – Câmara Municipal de São Paulo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV Seminário Memória & Informação: Acessibilidade e Sustentabilidade em Espaços de 

Memórias 

Data: 18 a 19 de outubro de 2018 

Local: Memorial Minas Gerais Vale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conferência Internacional BIREDIAL – ISTEC 2018 

Data: 22 a 25 de outubro de 2018 

Local: Pontificia Universidad Católica del Perú  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ciclo de Palestras: “Real Gabinete Português de Leitura e Grêmio Literário Português: histórias, 

coleções e arquivos luso-brasileiros no século XIX” 

Data: 22 a 25 de outubro de 2018 

Local: Grêmio Literário Português e Auditório do CAPACIT - UFPA  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

XIX ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

Data: 22 a 26 de outubro de 2018 

Local: Universidade Estadual de Londrina 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12th International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2018)  

Data: 23 a 26 de outubro de 2018 

Local: Cyprus University of Technology / Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου in Limassol  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.crb8.org.br/debate-cedem-estrategias-e-desafios-para-preservacao-de-informacao-digital/
http://www.crb8.org.br/7442-2/
https://www.eventbrite.com.br/e/iv-seminario-memoria-informacao-acessibilidade-e-sustentabilidade-em-espacos-de-memoria-tickets-45880044448
https://www.eventbrite.com.br/e/iv-seminario-memoria-informacao-acessibilidade-e-sustentabilidade-em-espacos-de-memoria-tickets-45880044448
http://www.crb8.org.br/conferencia-internacional-biredial-istec-2018/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-real-gabinete-portugues-de-leitura-e-gremio-literario-portugues-historias-colecoes-e-arquivos-luso-brasileiros-no-seculo-xix/
http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-real-gabinete-portugues-de-leitura-e-gremio-literario-portugues-historias-colecoes-e-arquivos-luso-brasileiros-no-seculo-xix/
http://www.crb8.org.br/xix-encontro-nacional-de-pesquisa-em-ciencia-da-informacao/
http://www.crb8.org.br/12th-international-conference-on-metadata-and-semantics-research/


XVI International Conference on University Libraries 

Data: 24 a 26 de outubro de 2018 

Local: Auditório "Alfonso Caso", UNAM 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seminário “Bibliotecas e o suporte ao pesquisador” 

Data: 25 de outubro 

Local: Auditório da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Avenida Professor Mello de Morais, 

65, Butantã, São Paulo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII Encontro Nacional de Bibliotecários Acadêmicos e Escolares 

Data: 25 de outubro de 2018 

Local: Novotel Jaraguá - Rua Martins Fontes, 71 - Centro, São Paulo - SP  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

X CIDU – Congresso Ibero-americano de Docência Universitária 

Data: 30 de outubro a 01 de novembro de 2018 

Local: PUCRS  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VII Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação 

Data: 31 de outubro a 01 de novembro de 2018 

Local: Universidade Federal do Pernambuco  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

eDOC Rio de Janeiro 

Data: 08 a 09 de novembro 

Local: Auditório do SENAC – Unidade Botafogo 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/xvi-international-conference-on-university-libraries/
http://www.crb8.org.br/seminario-bibliotecas-e-o-suporte-ao-pesquisador-acontece-na-usp-no-dia-25-de-outubro/
http://www.crb8.org.br/vii-encontro-nacional-de-bibliotecarios-academicos-e-escolares/
http://www.crb8.org.br/x-cidu-congresso-ibero-americano-de-docencia-universitaria/
http://www.crb8.org.br/vii-simposio-brasileiro-de-tecnologia-da-informacao/
http://www.crb8.org.br/edoc-rio-2018/


 

 

As tecnologias e o contexto da educação inclusiva: problematizações em 

espaços educacionais  

O livro “As tecnologias e o contexto da educação inclusiva: problematizações 

em espaços educacionais” tem como objetivo suscitar uma discussão sobre as 

questões que convergem tecnologias e inclusão no contexto das instituições 

educacionais. Aborda a integração das chamadas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) associadas às práticas dos educadores como uma temática 

complexa que articula aspectos sociais, tecnológicos, psicológicos e 

didáticos.Fonte: Editora UFS 

 

 Journalism, ‘Fake News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism 

Education and Training  

 

Escrito por especialistas na luta contra a desinformação, este manual 

explora a natureza do jornalismo com módulos sobre por que a confiança é 

importante; pensar criticamente sobre como a tecnologia digital e as 

plataformas sociais são canais do distúrbio da informação; lutando contra a 

desinformação e a desinformação através da alfabetização midiática e 

informacional; verificação de fatos; verificação de mídia social e combate ao 

abuso online. Fonte: De olho na CI 

 

Anais HDRio2018 disponíveis 

A divulgação de saberes e a democratização do acesso ao conhecimento 

apresentado no evento é parte do compromisso do HDRio2018. Os 

trabalhos aqui compilados e organizados foram apresentados durante o 

Congresso nas modalidades de comunicação coordenada e sessão de 

pôsteres, após prévia avaliação por pares, seguida de aprovação pela 

Comissão Científica do Congresso. Os autores que atenderam à chamada de 

envio de seus textos finais encontrarão os trabalhos organizados de acordo 

com os eixos temáticos relacionados. Esperamos que o acesso aos relatos 

aqui apresentados produza novas possibilidades de interlocução entre os 

autores e os demais pesquisadores que atuam neste fértil e emergente 

campo das Humanidades Digitais. Fonte: I Congresso Internacional em Humanidades Digitais 

http://www.livraria.ufs.br/produto/as-tecnologias-e-o-contexto-da-educacao-inclusiva-problematizacoes-em-espacos-educacionais/
https://www.deolhonaci.com/news/unesco-publica-manual-para-combater-as-fakenews/
https://eventos.fgv.br/hdrio2018/anais-do-evento


 

 

 

 


