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Prezados(as) bibliotecários(as) 

O Estado de São Paulo possui rico acervo histórico-documental e bibliográfico que deve ser 

preservado e precisa ser valorizado. Diante disso, o I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-

Documental será um espaço de discussão sobre o patrimônio documental, inclusive o impresso, 

para os profissionais atuantes em instituições de memória no âmbito do Estado de São Paulo. 

Profissionais de Arquivologia, Biblioteconomia, História, Museologia, Preservação e Conservação 

discutirão a importância desse patrimônio para a sociedade, estratégias e dificuldades de gestão, 

políticas públicas para a área, extroversão aos cidadãos, e educação patrimonial. 

Nas tardes dos dias 14 e 15 de maio, serão apresentados trabalhos selecionados de acordo com os 

temas abaixo. Convidamos profissionais e estudantes a apresentarem seus estudos, pesquisas e 

relatos de experiência. 

 GT1 : Formação profissional 

 GT2 : Difusão e acesso ao patrimônio 

 GT3 : Pôsteres de experiências profissionais em patrimônio documental, conservação e 

preservação 

 GT4 : Educação patrimonial 

 GT5 : Segurança e salvaguarda de acervos 

 

A submissão de trabalhos é até 18 de abril de 2019. Para submeter um trabalho, consulte as 

instruções e o modelo de resumo. 

  Regras gerais para a submissão de trabalhos 

  Modelo de resumo 

Inscrições: Para participar doe um livro (literatura ou infantil), que deverá ser entregue na 

recepção do evento. Realize sua inscrição por meio deste link: encurtador.com.br/BEIMY  

 

 

http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Submissões-09-04-2019_revisado.docx
http://www.crb8.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Modelo-de-resumo-IEPPHD-2019.docx
http://encurtador.com.br/BEIMY


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

Com dissertação sobre Biblioteca e Educação, aluna do PPGCI vence Prêmio Laura Russo  

No dia 12 de março, Dia do Bibliotecário, ocorreu a entrega do XIII Prêmio Biblioteconomia Paulista 

Laura Russo, no SESC 24 de Maio, em São Paulo. A aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação (PPGCI), Thaísa Alves Dias, venceu na modalidade Trabalhos 

Acadêmicos (Dissertações de Mestrado) com a pesquisa: Biblioteca e educação: um estudo sobre 

acolhimento em dispositivos culturais para crianças, orientada por Ivete Pieruccini, professora do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação (CBD)/ECA/USP.  

Saiba Mais 

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

Sistema de bibliotecas da USP organiza ferramentas de apoio ao pesquisador 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da USP lançou uma área em seu website destinada 

a apoiar as atividades dos pesquisadores. 

Uma das seções lista, em ordem alfabética, 168 bases de dados, que reúnem normas técnicas, 

publicações acadêmicas, além de referências e materiais para pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento. 

O site informa sobre os gerenciadores de referências e citações, como o Zotero e o Mendeley, que 

contribuem para organização e controle das leituras durante a redação de trabalhos. 

Saiba mais 

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

http://www.crb8.org.br/com-dissertacao-aluna-do-ppgci-vence-premio-laura-russo-de-biblioteconomia/
http://www.crb8.org.br/sistema-de-bibliotecas-da-usp-organiza-ferramentas-de-apoio-ao-pesquisador/


Qual o papel das bibliotecas comunitárias no Brasil 

A maioria das bibliotecas comunitárias são criadas e mantidas pela sociedade civil, com o intuito 

de ampliar o acesso ao livro e à leitura nas comunidades, seus frequentadores são atuantes e 

participam ativamente nos processos de gestão e planejamento das ações. Foi a essa conclusão 

que chegou uma pesquisa realizada entre janeiro de 2017 e junho de 2018 em 15 estados e no 

Distrito Federal. 

Para conhecer um pouco mais sobre o estudo e entender o papel das bibliotecas comunitárias no 

Brasils, a Biblioo conversou com Celina Borges Santos, mediadora de Leitura e voluntária do Rede 

Baixada Literária, e com Maria “Chocolate”, co-gestora do Tecendo Uma Rede de Leitura e 

integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC). A entrevista foi gravada na 

Biblioteca Pública Annita Porto Martins, no Rio de Janeiro. 

Veja o vídeo 

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

Biblioteca Nacional disponibilizará obras infanto-juvenis 

A Biblioteca Nacional (BN) terá três novas coleções Brasilianas em formato digital. O órgão, 

vinculado ao Ministério da Cidadania, está trabalhando para disponibilizar ao público obras de 

literatura infantil e juvenil, a partir das produções de Monteiro Lobato; obras musicais, a partir de 

partituras impressas; e obras cartográficas. 

O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Helena Severo, ao secretário especial da Cultura 

do Ministério da Cidadania, Henrique Medeiros Pires, em visita ao centro memorial, na última 

sexta-feira (15). A visita foi a primeira de uma série que o gestor pretende fazer ao centro 

memorial. “Temos um grande desafio em relação à preservação e valorização das instituições de 

memória no Brasil”, destacou. 

Saiba mais 

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

 

II Feira do Livro da Unesp 

Data: 10 a 14 de abril de 2019, das 9h às 21h 

Local: Câmpus da Unesp de São Paulo (ao lado da estação Palmeiras Barra Funda – Rua Jornalista 

Aloysio Biondi, s/n)  

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

 

 

http://www.crb8.org.br/qual-o-papel-das-bibliotecas-comunitarias-nas-periferias-do-pais/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-nacional-disponibilizara-obras-infanto-juvenis/
http://www.crb8.org.br/ii-feira-do-livro-da-unesp/


SEO para profissionais da Informação: como ser encontrado no Google 

Data: 13 de abril de 2019 

Local: Offices Tlawnier – São Paulo, SP  

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

LEITURA, LITERATURA E EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 

Data: 16 de abril de 2019 

Local: Auditório Ismael Coutinho – Sala 2018 – Bloco C – Instituto de Letras – Campus Gragoatá - 

UFF 

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

4ª Semana Senac de Leitura 

Data: 22/04/2019 A 26/04/2019  

Local: Salão Nobre do Senac São Paulo - Rua Dr. Vila Nova, 228 - Vila Buarque - São Paulo - SP  

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

I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico Documental 

Data: 13 a 15 de maio de 2019 

Local: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo  

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

I Encontro História do Livro na Biblioteconomia 
 
Data: 28 a 30 de maio de 2019 
 
Local: Centro Cultural Justiça Federal – Rio de Janeiro  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crb8.org.br/seo-para-profissionais-da-informacao-como-ser-encontrado-no-google/
http://www.crb8.org.br/leitura-literatura-e-educacao-nas-prisoes/
http://www.crb8.org.br/4a-semana-senac-de-leitura/
http://www.crb8.org.br/i-encontro-paulista-de-patrimonio-historico-documental-2/
http://www.crb8.org.br/i-encontro-historia-do-livro-na-biblioteconomia/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


