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FDUSP obtém recursos para nova biblioteca e reforma de salas de aula 

A reunião da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na manhã desta 

quinta-feira (29/11), foi marcada por anúncios e aprovações importantes para a comunidade 

acadêmica. A primeira foi a informação de que a nova Biblioteca receberá verba para dar 

andamento às obras a serem realizadas no Prédio Claudio Lembo, que foi incorporado à instituição 

em 2006 e abriga diversas salas. “Ter uma biblioteca nova, com um volume significativo de obras 

para consulta, é extremamente expressivo para toda a comunidade”, comemorou o diretor da 

Faculdade do Largo de São Francisco, Floriano de Azevedo Marques, pouco antes de ir ao Ministé 

rio Público para assinatura de recebimento de verba a ser investido no novo espaço.  

Leia mais 

https://crb8.spiderware.com.br/spw/ConsultaCadastral_CRB8/Principal.aspx
http://www.crb8.org.br/e/


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

Audiobooks narram histórias ‘ao pé do ouvido’ e ganham potencial na era digital 

Foi-se o tempo em que o livro era um objeto feito apenas para ser folheado. Agora, o leitor tem a 

possibilidade de ouvir suas obras preferidas em alto e bom som. Diferentemente dos e-books, cujo 

conteúdo textual é adaptado para dispositivos da internet, os audiolivros (audiobooks) possibilitam 

ao usuário ouvir a história de uma publicação tradicional via aplicativo em smartphones. Em outras 

palavras: onde e quando quiser.  

Leia mais 

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

Uma região de histórias: exposição na Biblioteca de SP exalta nossos moradores 

Todo lugar é feito de história, e preservar a sua memória não é apenas resgatar o passado. É ter 

referenciais consistentes para planejar o futuro; é descobrir valores e resgatar lembranças de quem 

ali viveu ou vive, pois, a relação das pessoas com o espaço é essencial para a construção do que ele 

é. 

Leia mais 

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

'Tinder dos livros': app promove interação e trocas de experiências e obras entre leitores 

Sabe aquele livro pegando pó na estante? E se você pudesse trocar ele por outro que ainda não leu 

e ainda conhecer pessoas no processo? É o que busca um aplicativo desenvolvido por leitores e 

programadores de Poços de Caldas, no Sul de Minas. Chamado de 'Leia_me', a ideia do app é que 

os usuários possam compartilhar suas experiências literárias e ainda emprestar ou trocar as obras 

que estão paradas em casa.  

Leia mais 

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

Os desafios da era digital para as bibliotecas físicas: O caso Bodleiana em Oxford 

A introdução das recentes tecnologias de comunicação nas unidades de informação trouxe 

impactos significativos para as bibliotecas, além de terem influenciado nas  novas formas de 

sociabilidade entre os bibliotecários e os seus leitores. 

Essas tecnologias de informação e comunicação já são entendidas por alguns bibliotecários como 

elementos facilitadores na execução das tarefas quotidianas do seu trabalho. Por seu lado, os 

frequentadores tanto de bibliotecas físicas quanto virtuais vêm nas tecnologias de informação e 

comunicação um elemento imprescindível no processo de busca das informações e do 

conhecimento, tornando-os mais independentes nas suas leituras e investigações. 

Leia mais 
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IX Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos – Arquivo(s) e Identidade(s) 

Data: 6 a 9 de março de 2019 

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra  

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

I Encontro de RDA no Brasil 

Data: 16 a 18 de abril de 2019 

Local: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)  

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

V Congresso Brasileiro em Organização e Representação do Conhecimento 

Data: 02 a 03 de setembro de 2019 

Local: Universidade Federal do Pará  

 

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

Curso de Ensino a Distância em Gestão da Informação Digital 

Inscrições: https://eadgid.com.br/ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Anote na agenda: I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-Documental 
 
O I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-Documental tem a finalidade de reunir profissionais atuantes 
nas instituições de memória do Estado de São Paulo, propondo a discussão do patrimônio histórico-
documental e bibliográfico e da educação patrimonial. 
 
O evento será gratuito e aberto a bibliotecários, historiadores, arquivistas, museólogos, 
encadernadores, restauradores, pesquisadores, estudantes e interessados em geral. 
 
Reserve as datas: de 13 a 15 de maio de 2019, na Faculdade de Direito da USP. 
 
Realização: Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região, Associação de Arquivistas de São Paulo – 
ARQ-SP e Associação Brasileira de Encadernação e Restauro – ABER. 
 
Acompanhe as atualizações do evento no site do CRB-8. 
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