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21/02 – 19H00       EDUCAÇÃO PATRIMONIAL : PROSAS SOBRE  PATRIMÔNIO BIBLIOGRÁFICO 

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região convida para uma nova prosa sobre patrimônio 

cultural, no próximo dia 21 de fevereiro às 19h00, no Auditório da Biblioteca Mario de Andrade. O 

evento marca também o lançamento oficial do I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-

Documental, a ser realizado em maio próximo. 

Abrindo os trabalhos de 2019, dois docentes de Biblioteconomia, expoentes no estudo de coleções 

especiais, livros raros, história do livro e da biblioteca e preservação documental, reúnem-se na 

Biblioteca Mário de Andrade para discutir a educação patrimonial no contexto do patrimônio 

bibliográfico. 

Esse evento é aberto para todos os profissionais da área de memória e patrimônio, bibliotecários, 

museólogos, arquivistas, historiadores, professores, estudantes e interessados em patrimônio em 

geral. 

Vagas limitadas, inscrições gratuitas: https://bit.ly/2zpYSk5 
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Ex-aluno FESPSP é escolhido Diretor de Cultura de Cajamar 

O curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESPSP prepara profissionais para 

trabalharem com informação em suas mais diferentes plataformas e estilos. Uma das alegrias da 

FaBCI-FESPSP é receber as notícias do sucesso de seus egressos. Nesta semana foi a vez de 

recebermos a de que Fabio Machado, formado na FaBCI, foi escolhido como novo diretor de 

Cultura de Cajamar.  

Fabio atua na área desde 1993, quando iniciou um curso de teatro nas oficinas culturais de 

Cajamar. “No ano de 2005 eu comecei a trabalhar na então Diretoria Municipal de Cultura e 

Turismo, em uma das bibliotecas da cidade, elaborando projetos culturais que incluíam concursos 

literários, organização de exposições e feiras de artes, saraus e as mais variadas ações culturais, 

não só na biblioteca mas em toda a diretoria”, explica.  

Leia mais 

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

Los 8 objetivos de la biblioteca escolar en el proceso educativo 

El éxito de los estudiantes también reside en la presencia y utilización de las bibliotecas escolares. 

Son éstas las encargadas de proporcionar información e ideas a su comunidad educativa, además 

de proporcionar las competencias necesarias para su aprendizaje y las encargadas de desarrollar su 

curiosidad e imaginación. Y es que las bibliotecas escolares, pese a quien le pese, son 

imprescindibles dentro de las instituciones educativas.  

La biblioteca escolar es un elemento esencial de cualquier estrategia a largo plazo para alfabetizar, 

educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural.  

La UNESCO habla de la importancia de la biblioteca escolar en su manifiesto elaborado junto a 

la IFLA. Dicho manifiesto hace mención a la función de la biblioteca escolar en la enseñanza y el 

aprendizaje, a su misión, financiación, legislación y redes, a sus objetivos, a su personal y a su 

funcionamiento y gestión.  

Leia mais 

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

BNDES prorroga até 29/3 prazo para inscrição de projetos de segurança em museus e acervos 

públicos 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  prorrogou até o dia 29 de 

março o prazo para inscrição de projetos de segurança em Instituições Culturais Públicas de Guarda 

de Acervos Memoriais. O objetivo é selecionar propostas que contemplem investimentos em 

sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio e pânico, instalações elétricas e sistema de 

http://www.crb8.org.br/ex-aluno-fespsp-e-escolhido-diretor-de-cultura-de-cajamar/
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html
http://www.crb8.org.br/los-8-objetivos-de-la-biblioteca-escolar-en-el-proceso-educativo/


proteção contra descargas atmosféricas em museus, arquivos e bibliotecas. O valor total disponível 

é de até R$ 17,7 milhões no âmbito da Lei Rouanet. 

Chamada – Com disponibilidade inicial de R$ 25 milhões, a primeira etapa da chamada para 

projetos de segurança em Instituições Culturais Públicas de Guarda e Acervos Memoriais foi 

lançada em outubro de 2018 e selecionou projetos do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora 

(R$ 3,3 milhões), e do Museu Histórico e Diplomático, localizado no Palácio Itamaraty, no Rio de 

Janeiro (R$ 4  milhões). Na ocasião, o BNDES identificou grande demanda, com projetos que não 

puderam ser enquadrados por não terem apresentado adequadamente todas as informações 

solicitadas. Para contribuir com os interessados, o Banco decidiu realizar uma oficina para 

orientação quanto à apresentação de propostas, voltada para gestores de museus e instituições de 

guarda de acervos culturais de todo o Brasil. 

Leia mais 

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

 

Aula Aberta FaBCI – Carreira: como direcionar resultados 

Data: 19/02/2019 

Local: FESPSP 

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

Preservação do Conteúdo Brasileiro na Web 
 
Data: 19 e 20 de fevereiro de 2019 
 
Local: Centro de Pesquisa e Formação Sesc São Paulo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WEBINAR: O bibliotecário e as múltiplas formas de disseminação de evidências em saúde 

Data: 21/02/2019 

Inscrições: https://bit.ly/2TS8ZUC  

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

DOMINGO NA YAYÁ – Conversa com pesquisadores 

Tema: Fotografia profissional, arquivo e circulação: a produção de Theodor Preising em São Paulo 

(1920-1940)  

Data: 24/02/2019 

Local: Centro de Preservação Cultural da USP – Casa de Dona Yayá 

http://www.crb8.org.br/bndes-prorroga-ate-293-prazo-para-inscricao-de-projetos-de-seguranca-em-museus-e-acervos-publicos/
http://www.crb8.org.br/aula-aberta-fabci-carreira-como-direcionar-resultados/
http://www.crb8.org.br/preservacao-do-conteudo-brasileiro-na-web/
http://www.crb8.org.br/webinar-o-bibliotecario-e-as-multiplas-formas-de-disseminacao-de-evidencias-em-saude/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TS8ZUC%3Ffbclid%3DIwAR2pbj0RjV5YpRVO9lM-AJl0oPQBotaGM0ix-ReX-4kouFDX5d5EOeMgKuw&h=AT0cv5aCG5r0B9Yrhv85sPeW_sGu5RYC14JNNG0TWtphFfF78aD9u6Hjl4rKPwHzPxK1m1Yq1myglQFcrc4E3Q-3sXGxShEWZMxn_T3uPacLUScgV_VtRVoN90PliRhVDK4LCWjkQEW0rHchyBAcOPMZTpwI-Wfh6OYA147U5CWtLcNCE3KHHLtx_pkkSrh7LK2hm-hPrRZOMADB4YJ7JihKzgSMiXeLpktoCW3OPLDwwGSVN-1wMN4jhns1DTJT8HtGfBwQxkBp7iNete01fnWlKP7RWY98W17cXrOOisMkRsTPbEdLldDu8Ulsa0KM9tgdHrQENp3FNuKJ9zwu6FfQyapANd24D_X53o05LDJ4BhlRgWzlc0GaHzkrKO7fkhg5g52Tt_cIP02oT0iTbhvCsXnuFypSXJfIGhiuBhFaWlNIaQXDEdKafSA5VVXCRfb4dCmhfsQ-0y3Yt3Q-2rvVbcEq4s2sT9aS9OKB1QfJxkmklbHrM29FeX7FacHGoxIzgY6AVLkPx1XL8gopljjHhkKEhvmb04j-n9ATiN3nm5G6hzwSWXbuoJHa0dXBQfuoxkhADuHkDsPSO40DqT4EC2_jYyFDKPE3umSS9wR1en5vnr6xKHfsZsdQOkDELA
http://www.crb8.org.br/domingo-na-yaya-conversa-com-pesquisadores/


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

Palestra – Inteligência artificial na área jurídica 

Data: 27/02/2019 

Local: Auditório Prestes Maia – Câmara Municipal de São Paulo  

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

Aula aberta FaBCI/FESPSP – RDA – Resource Description Access: Rumos da Catalogação 

Contemporânea 

Data: 27/02/2019 

Local: FESPSP 

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

Conferência Internacional – Bibliografia: substância, arte e dimensionalidade 

Data: 27/02/2019 

Local: UFSCar  

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

 

http://www.crb8.org.br/palestra-inteligencia-artificial-na-area-juridica/
http://www.crb8.org.br/aula-aberta-fabcifespsp-rda-resource-description-access-rumos-da-catalogacao-contemporanea/
http://www.crb8.org.br/aula-aberta-fabcifespsp-rda-resource-description-access-rumos-da-catalogacao-contemporanea/
http://www.crb8.org.br/conferencia-internacional-bibliografia-substancia-arte-e-dimensionalidade/


 

 


