
 
 

— Número 19 | 01 a 16 de Março | 2019 — 

 

 

Prezados bibliotecários e bibliotecárias, 

O Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região convida todos para participarem das 

comemorações do Dia do Bibliotecário, conforme programação abaixo. 

As inscrições podem ser feitas no site: http://www.crb8.org.br/dia-do-bibliotecario-inscricoes/  

Dia Local Programa 

11/03 

17h  

Campinas/SP 

Escola e Faculdade de Tecnologia 

Senai - Rua Pastor Cicero C. de 

Lima, 71 (São Bernardo)  

O bibliotecário e a visualização de dados 

informacionais / Prof. Dr. Adilson Luiz Pinto - UFSC; 

Coffee Break 

11/03 

20h  

Lorena/SP 

UNIFATEA - Av. Peixoto de Castro, 

539  

As inovações da catalogação bibliográfica / Prof. Dr. 

Fernando Modesto - ECA/USP; 

12/03 

18h30  

São Paulo/Capital 

Sesc 24 de Maio 

R. 24 de Maio, 109 - República, São 

Paulo - SP  

- Entrega do XIII Prêmio Laura Russo da 

Biblioteconomia Paulista; 

- O bibliotecário na era da informação de dados / Prof. 

Dr. Adilson Luiz Pinto/UFSC; 

- Pocket Show – O Arteiro, com o ator e poeta Gero 

Camilo; 

- Confraternização. 

12/03 

18h30  

Ribeirão Preto/SP 

FFCLRP/USP , no Anfiteatro André 

Inovação e empreendedorismo / Prof. Dr. Francisco 

Carlos Paletta -  ECA/USP; 

http://www.crb8.org.br/dia-do-bibliotecario-inscricoes/


Jacquemim - Coquetel 

13/03 

19h  

São Carlos 

UFSCar, no Anfiteatro Bento Prado 

Júnior  

A biblioteca do futuro e o profissional da informação/ 

Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta -  ECA/USP; 

- Coquetel 

16/03 

9h às 

13h 

São Paulo/Capital 

Museu da Cidade de São Paulo 

Rua Roberto Simonsen, 136 

Café Booleano com a “Oficina de gestão da 

informação e do conhecimento” / Dr. Leonardo 

Fernandes Santos – BNDES/RJ 

 

 
Bibliotecas hoje têm a função de sistematizar o saber 

Marisa Midori comenta o livro “História das Bibliotecas”, do historiador francês Frédéric Barbier 

Além de exercer sua tradicional missão de preservação do acervo e de servir como espaço cultural, 

as bibliotecas hoje têm a função fundamental de organizar e sistematizar o conhecimento, porque 

não se pode encontrar o que não foi organizado ou sistematizado. 

Foi o que disse a professora Marisa Midori em sua coluna Bibliomania, transmitida no dia 1º de 

março de 2019 pela Rádio USP (93,7 MHz), ao comentar o lançamento do livro História das 

Bibliotecas – De Alexandria às Bibliotecas Virtuais, do historiador francês Frédéric Barbier, 

recentemente publicado pela Editora da USP (Edusp). Leia matéria do Jornal da USP sobre o 

livro neste link. 

Ouça a coluna  

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

Justiça Federal em Avaré divulga edital para seleção de projetos sociais 

A 1ª Vara Federal de Avaré/SP publicou edital para a seleção de projetos de instituições públicas ou 

privadas, com finalidade social e sem fins lucrativos, interessadas em receber recursos de 

prestações pecuniárias oriundas de processos criminais que tramitam na Vara.  

As entidades devem atuar nas áreas de assistência social, educação, cultura, esportes, saúde e 

segurança pública nos municípios de Avaré, Arandu, Cerqueira César, Iaras, Itaí e Paranapanema. É 

necessário ter experiência comprovada na área em que o projeto se enquadra, além de estrutura 

física e de recursos humanos para o atendimento a que se propõe. 

Leia mais 

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

Coletivo combate o racismo por meio da literatura 

Quem são as escritoras negras do Brasil? Esta questão surgiu há cerca de dois anos, quando quatro 

alunas da ETEC Parque da Juventude perceberam que a biblioteca da unidade carecia de obras de 

https://jornal.usp.br/cultura/livro-conta-a-longa-e-tumultuada-trajetoria-das-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/bibliotecas-hoje-tem-a-funcao-de-sistematizar-o-saber/
http://www.crb8.org.br/justica-federal-em-avare-divulga-edital-para-selecao-de-projetos-sociais/


escritoras negras. Ana Carine Souza, Iara Moraes, Lais Hellen Santos e Andreza de Lourdes Lima 

Rocha cursavam o técnico de Biblioteconomia, e resolveram fazer seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) sobre o tema. 

Nascia então, o projeto “Mulheres Negras na Biblioteca”, cuja iniciativa segue até hoje com o 

objetivo de combater o racismo. 

Segundo Ana Carine, o projeto começou recebendo cerca de 20 livros de doações, os quais foram 

divulgados para os alunos da ETEC e a resposta foi bastante positiva. 

As estudantes perceberam que o mesmo déficit se repetia em outras bibliotecas públicas e 

resolveram expandir sua atuação, indo para outros espaços da zona norte, onde além do incentivo 

ao aprimoramento do acervo, foram realizadas diversas atividades, como bate-papos com 

escritoras e sarau de poesia. 

Leia mais 

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

Justiça Federal em Bauru divulga edital para seleção de projetos sociais 

A 1ª Vara Federal de Bauru/SP publicou edital para a seleção de projetos de instituições públicas 

ou privadas, com finalidade social e sem fins lucrativos, interessadas em receber recursos de 

prestações pecuniárias oriundas de processos criminais que tramitam no Fórum.  

As entidades devem atuar nas áreas de assistência social, educação, cultura, esportes, saúde e 

segurança pública. É necessário que estejam sediadas e exerçam suas atividades nos municípios 

que compõem a 8ª Subseção Judiciária de São Paulo*, com experiência comprovada na área em 

que o projeto apresentado se enquadra, além de estrutura física e de recursos humanos para o 

atendimento a que se propõe. 

*Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Boracéia, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, 

Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente 

Alves, Reginópolis, Ubirajara e Uru  

Leia mais 

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

 

Webinar: Digitalização de acervos bibliográficos: como fazer? 

Data: 11 de março de 2019 

Horário: 18h30 

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

http://www.crb8.org.br/coletivo-combate-o-racismo-por-meio-da-literatura/
http://www.crb8.org.br/justica-federal-em-bauru-divulga-edital-para-selecao-de-projetos-sociais/
http://www.crb8.org.br/webinar-digitalizacao-de-acervos-bibliograficos-como-fazer/


Bibliotecas: diálogos para mudança: papel das bibliotecas como promotoras de mudanças 

Data: 11 a 12 de março de 2019 

Local: Interlegis – Brasília, DF 

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

Semana da Biblioteconomia FESPSP 2019 

Data: 11 a 15 março de 2019 

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

Curso online – Mulheres, Corpos & Resistência na Literatura 

Data: 11de março a 22 de abril de 2019 

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

Conversando sobre Gestão da Informação Digital 

Data: 12 de março de 2019 

Local: Biblioteca de São Paulo – Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana 

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

Dia do Bibliotecário: “As múltiplas facetas da nova Biblioteca: inquietações e desafios do 

bibliotecário” 

Data: 12 de março de 2019 

Local: Biblioteca Comunitária UFSCar  

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

Jornada de Estudos: ‘Museus e patrimônio no Brasil: experiências comunitárias e insurgentes’ 

Data: 12 de março de 2019 

Local: Centro Georges Chevrier – Sociétés et sensibilités  

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

Mesa-redonda “Ciência, preservação e acesso: um novo olhar sobre a atuação dos 

Bibliotecários” 

Data: 12 de março de 2019 

Local: Auditório István Jancsó – Biblioteca Brasilina, São Paulo - SP 

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

Seminário Beyond Fake News – Em Busca de Soluções  

Data: 12 de março de 2019 

http://www.crb8.org.br/bibliotecas-dialogos-para-mudanca-papel-das-bibliotecas-como-promotoras-de-mudancas/
http://www.crb8.org.br/semana-da-biblioteconomia-fespsp-2019/
http://www.crb8.org.br/curso-online-mulheres-corpos-resistencia-na-literatura/
http://www.crb8.org.br/programacao-especial-para-o-dia-do-bibliotecario-siseb/
http://www.crb8.org.br/dia-do-bibliotecario-as-multiplas-facetas-da-nova-biblioteca-inquietacoes-e-desafios-do-bibliotecario/
http://www.crb8.org.br/dia-do-bibliotecario-as-multiplas-facetas-da-nova-biblioteca-inquietacoes-e-desafios-do-bibliotecario/
http://www.crb8.org.br/museus-e-patrimonio-no-brasil-sao-tema-de-jornada-de-estudos-na-universidade-de-borgonha/
http://www.crb8.org.br/mesa-redonda-ciencia-preservacao-e-acesso-um-novo-olhar-sobre-a-atuacao-dos-bibliotecarios/
http://www.crb8.org.br/mesa-redonda-ciencia-preservacao-e-acesso-um-novo-olhar-sobre-a-atuacao-dos-bibliotecarios/
http://www.crb8.org.br/sp-tera-edicao-brasileira-de-evento-da-bbc-que-debate-solucoes-contra-fake-news-inscreva-se/


Local: Auditório do Centro Brasileiro Britânico (rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros), em São 

Paulo  

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

Webinar de Apresentação da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da USP 

Data: 13 de março de 2019 

Horário: 10 horas  

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

Kick Off: Negócios da Mídia - Audiovisual, Games e Mercado Editorial 

Data: 13 e 14 de março de 2019 

Local: Centro Nacional de Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do Sebrae  

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

A prática de indexação de documentos jurídicos 

Data: 16 de março de 2019 

Local: Febab – Rua Avanhandava, 40 – São Paulo  

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

Seminário “Critérios de seleção para indexação de periódicos na Web of Science” 2019 

Data: 18 de março de 2019 

Local: Auditório do IEA (Antiga Sala do CO) - Rua da Praça do Relógio, 109 – Térreo – São Paulo   

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

II Seminário Internacional Arte, palavra e Leitura 

Data: 19 a 21 de março de 2019 

Local: Sesc Pinheiros 

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

I Seminário de Educação e Arquivos  

Data: 19 a 21 de março de 2019 

Local: UNIRIO – Auditório Paulo Freire  

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

Curso: Fotos para o futuro – Conservação preventiva de acervos fotográficos 

Data: 19 a 22 de março de 2019 

Local: Sesc Pompeia  

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

http://www.crb8.org.br/9927-2/
http://www.crb8.org.br/sebrae-sp-promove-palestra-sobre-negocios-da-midia/
http://www.crb8.org.br/a-pratica-de-indexacao-de-documentos-juridicos/
http://www.crb8.org.br/seminario-criterios-de-selecao-para-indexacao-de-periodicos-na-web-of-science-2019/
http://www.crb8.org.br/ii-seminario-internacional-arte-palavra-e-leitura/
http://www.crb8.org.br/i-seminario-de-educacao-e-arquivos/
http://www.crb8.org.br/fotos-para-o-futuro-conservacao-preventiva-de-acervos-fotograficos/


I Seminário da Biblioteca de Obras Raras da EBA (EBAOR)  

Data: 20 a 21 de março de 2019 

Local: Faculdade de Letras da UFRJ 

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

Bibliothinking 2050: Cenários Futuros para as Bibliotecas da Administração Pública Federal 

Data: 21 de março de 2019 

Local: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

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

Workshop: A inteligência artificial aplicada às bibliotecas 

Data: 26 de março de 2019 

Local: Tribunal de Contas da União – Auditório Ministro Pereira Lima  

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

Seminário: Gestão da Informação em Saúde: Contribuições da Bireme e do Ipea ao Processo 

Decisório de Políticas e Programas de Saúde 

Data: 29 de março de 2019 

Local: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

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

 

http://www.crb8.org.br/i-seminario-da-biblioteca-de-obras-raras-da-eba-ebaor/
http://www.crb8.org.br/bibliothinking-2050-cenarios-futuros-para-as-bibliotecas-da-administracao-publica-federal/
http://www.crb8.org.br/workshop-a-inteligencia-artificial-aplicada-as-bibliotecas/
http://www.crb8.org.br/gestao-da-informacao-em-saude-contribuicoes-da-bireme-e-do-ipea-ao-processo-decisorio-de-politicas-e-programas-de-saude/
http://www.crb8.org.br/gestao-da-informacao-em-saude-contribuicoes-da-bireme-e-do-ipea-ao-processo-decisorio-de-politicas-e-programas-de-saude/


 

 

 

 

 


