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Como estas bibliotecárias conseguiram bolsas de estudo na Alemanha  

Nathalice Cardoso e Patrícia Oliveira são as primeiras bibliotecárias brasileiras a conseguirem a 

bolsa líderes do amanhã da Fundação Alexander von Humbolt (AvH). A chanceler da República 

Federal da Alemanha é a patrocinadora deste programa de bolsas que a AvH concede anualmente, 

sendo até dez para cada país. Atualmente os países que estão contemplados pelo programa são o 

Brasil, Estados Unidos, Rússia, China e Índia. 

Para se candidatar, basta desenvolver um projeto de pesquisa e escolher anfitrião de sua 

preferência para orientá-lo. Uma vez que o anfitrião tenha confirmado, pode-se candidatar à bolsa. 

É necessário também que o candidato ou candidata tenha completado sua primeira graduação há 

menos de 12 anos e tenha experiência inicial em liderança. 

O projeto precisa ter significado social e o pesquisador precisa ter potencial para construir futuras 

pontes entre a Alemanha e o Brasil, trabalhar em setores como política, economia, mídia, 

administração e cultura. Mestre e graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do 

Estado Rio de Janeiro (UNIRIO), especialização em Gestão Ambiental e administradora da página 

Biblioteconomia Ambiental, Nathalice pesquisa a respeito da responsabilidade social da 

biblioteconomia na transformação da sociedade e como ela pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. 

Também graduada em biblioteconomia pela Universidade de São Paulo (USP), mestranda em 

Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Federal do ABC (UFABC), Patrícia pesquisa a temática 

bibliotecas, centros de documentação e arquivos em lugar de memória.  

Leia mais 

http://www.crb8.org.br/como-estas-bibliotecarias-conseguiram-bolsas-de-estudo-na-alemanha/


 

Como a IA e a transformação digital criam novas profissões 

No mercado, quando atrelamos tecnologia e otimização de processo, há uma grande discussão 

sobre máquinas substituindo funções exercidas por humanos. Nessa abordagem, apenas um 

recorte do futuro é colocado em evidência, portanto, é necessário complementar o outro lado: a 

partir da automatização de atividades repetitivas, quais serão as funções que pessoas irão exercer 

nesse novo ecossistema do trabalho? 

Já temos alguns indícios que respondem a esses questionamentos. Mas que também apontam 

para quais itens precisam ficar no radar dos profissionais que desejam surfar na onda promovida 

pela Transformação Digital, e mais especificamente, nas atividades que são impactadas pela 

Inteligência Artificial. 

Novas oportunidades 

Mariana é comunicóloga de formação, apesar de ter sido impulsionada a cursar jornalismo pelo 

ideal de falar sobre o mundo atual, quase uma escritora da atualidade. Ao entrar no mercado 

percebeu que muitos profissionais atuam em categorias paralelas à comunicação (em sua maioria, 

na área de assessoria de imprensa). Ainda no eixo de comunicação empresarial, encontrou 

algumas vagas com o desafio de escrever para interfaces web, apps e conversacionais, como 

chatbots. 

Ao chegar nesse último passo percebeu que, além de conseguir um emprego, entrou em uma área 

que está em uma constante crescente, situação bem diferente das redações que são assombradas 

pelos “passaralhos” e demissões em massa por conta da falta de audiência das revistas, jornais e 

outros canais. Somado a isso, a vaga oferece salários compatíveis ou maiores às funções padrão e 

traz consigo um ambiente descontraído, inovador e flexível, fruto da cultura de startup. 

Leia mais 

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

Bibliotecária cria projeto para incentivar a leitura em Guararapes 

A bibliotecária Tabata Ponce criou um projetou para incentivar a leitura entre moradores de 

Guararapes (SP). A ideia é simples: quem ler mais livros e escrever um resumo de cinco linhas 

sobre o que entendeu ganha brindes e o título de “leitor do mês”. 

“A pessoa precisa ser cadastrada da biblioteca, não pode ter livros em atraso ou ter danificado eles. 

Tudo isso para desenvolver o senso de responsabilidade das crianças. O resumo serve para 

perceber se eles entenderam o que leram”, afirma. 

http://www.crb8.org.br/como-a-ia-e-a-transformacao-digital-criam-novas-profissoes/


O projeto, que começou em junho deste ano e funciona na Biblioteca Municipal, já conta com mais 

de 60 participações entre crianças de 6 a 11 anos e de leitores a partir de 12 anos. Contudo, a 

iniciativa também conquistou adultos. 

“Eu acho projeto muito legal. Ele incentiva muito a leitura e a gente procura ler mais. Isso que é 

interessante”, afirma a estudante Daisy Maria Santana. 

Leia mais 

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

Pediatra cria gibi para acalmar crianças antes de cirurgias em hospital de Jundiaí 

Com o objetivo de instruir as famílias e amenizar a ansiedade de crianças prestes a passar por 

cirurgias, o especialista em cirurgia pediátrica Márcio Lopes Miranda criou um gibi lúdico e 

informativo para pacientes de Jundiaí (SP). 

O médico conta que a ideia surgiu a partir da necessidade de conversar com os familiares e a 

criança através de um contato mais humano, desconstruindo os termos médicos. 

“Uma cirurgia traz ansiedade e nervosismo às pessoas próximas e, de forma lúdica, buscamos 

explicar detalhadamente todos os passos do procedimento para tranquilizar”, explica. 

Distribuído gratuitamente em hospitais públicos e privados, o gibi “Gol de Placa!” conta a história 

de Luke, uma criança prestes a passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. Todo o processo que 

envolve o procedimento é ilustrado no decorrer do livro. 

“Escolhemos mostrar o procedimento da hérnia inguinal pela alta incidência em ambos os sexos, 

servindo como exemplo de uma cirurgia ambulatorial, ou seja, um procedimento de pequeno 

porte cirúrgico.” 

Para o projeto sair do papel, o médico contou com a ajuda voluntária de pais de crianças 

beneficiadas pelo gibi. “O pai de um paciente é artista gráfico e a mãe de um outro paciente é 

escritora de livros infantis. Eles se interessaram em fazer o projeto ganhar vida”, conta. 

Leia mais 

 

VI Seminário de Gestão da Informação e do Conhecimento da Rialide-BR 

Data: 12 de setembro de 2019 

Local: Auditório Reginaldo Treiger – Centro de Estudos do BNDES – Avenida República do Chile, 

100, S1 - Rio de Janeiro. 

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

http://www.crb8.org.br/bibliotecaria-cria-projeto-para-incentivar-a-leitura-em-guararapes/
http://www.crb8.org.br/pediatra-cria-gibi-para-acalmar-criancas-antes-de-cirurgias-em-hospital-de-jundiai/
http://www.crb8.org.br/vi-seminario-de-gestao-da-informacao-e-do-conhecimento-da-rialide-br/


Ciclo de Palestras GIDJSP/CRB-8 – Empreendedorismo com Inteligência Emocional  

Data: 14 de setembro de 2010 

Local: Sala Oscar Pedroso Horta (1º Subsolo) – Câmara Municipal de São Paulo 

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

2º Seminário sobre Livros e Leitura – Perspectivas da Implementação do PMLLLB na cidade de 

São Paulo 

Data: 10 e 24 de setembro de 2019 

Local: Câmara Municipal de São Paulo  

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

Seminário “Retratos da Leitura – Bibliotecas Escolares” 

Data: 23 de setembro 2019 

Local: Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149 – São Paulo)  

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

Simpósio “CDMC 30 anos: documentação, criação e performance”  

Data: 25 a 28 de setembro de 2019  

Local: CIDDIC – Unicamp  

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

eDOC Curitiba - Gestão de Informações no Cenário da Transformação Digital & Cases Paperless 

Data: 26 a 27 de setembro de 2019 

Local: AUDITÓRIO da SEAP – Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Paraná – 

Auditório Mário Lobo – Palácio das Araucárias – Curitiba. 

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

Colóquio Internacional “Conservação Preventiva do Patrimônio Bibliográfico e Documental: os 

desafios contemporâneos da memória” 

Data: 27 de setembro de 2019 

Local: Biblioteca Mário de Andrade – Rua da Consolação, 94, São Paulo  

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

XXVIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação - CBBD 

2019 

Data: 01 a 04 de Outubro de 2019 

http://www.crb8.org.br/ciclo-de-palestras-empreendedorismo-com-inteligencia-emocional/
http://www.crb8.org.br/2o-seminario-sobre-livros-e-leitura-perspectivas-da-implementacao-do-pmlllb-na-cidade-de-sao-paulo/
http://www.crb8.org.br/2o-seminario-sobre-livros-e-leitura-perspectivas-da-implementacao-do-pmlllb-na-cidade-de-sao-paulo/
http://www.crb8.org.br/seminario-retratos-da-leitura-bibliotecas-escolares/
http://www.crb8.org.br/simposio-cdmc-30-anos-documentacao-criacao-e-performance/
http://www.crb8.org.br/edoc-curitiba/
http://www.crb8.org.br/coloquio-internacional-conservacao-preventiva-do-patrimonio-bibliografico-e-documental-os-desafios-contemporaneos-da-memoria/
http://www.crb8.org.br/coloquio-internacional-conservacao-preventiva-do-patrimonio-bibliografico-e-documental-os-desafios-contemporaneos-da-memoria/
http://www.crb8.org.br/cbbd-2019/
http://www.crb8.org.br/cbbd-2019/


Local: Centro de Convenções de Vitória – ES 

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

I Congresso de Ensino em Comunicações, Informação e Artes  

Data: 16 a 18 de outubro de 2019  

Local: Escola de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo  

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

VI Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de Ensino 

Superior e Pesquisa do Brasil  

Data: 16 a 18 de outubro de 2019  

Local: Auditório do Ministério da Infraestrutura – Brasília, DF.  

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

2º Ciclo de Palestras da CAD/UFBA – Gestão Documental e Preservação da Memória Institucional 

Data: 17 e 18 de outubro de 2019 

Local: Pavilhão de Aulas da Federação III (PAF III)   - UFBA 

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

VIII Seminário FESPSP 2019: Juventude, Trabalho e Profissão 

Data: 28 de outubro a 01 de novembro de 2019 

Local: FESPSP 

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

Transbordar bibliotecas na era digital: tecendo caminhos para a formação de leitor@s no Brasil 

Data: 23 novembro de 2019 

Local: Rua General Jardim, 660 Vila Buarque, São Paulo (SP)  

 

 

 

 

 

http://www.crb8.org.br/congresso-de-ensino-em-comunicacoes-informacao-e-artes-da-eca/
http://www.crb8.org.br/vi-encontro-dos-servicos-de-informacoes-aos-cidadaos-sics-das-instituicoes-publicas-de-ensino-superior-e-pesquisa-do-brasil/
http://www.crb8.org.br/vi-encontro-dos-servicos-de-informacoes-aos-cidadaos-sics-das-instituicoes-publicas-de-ensino-superior-e-pesquisa-do-brasil/
http://www.crb8.org.br/2o-ciclo-de-palestras-da-cadufba-gestao-documental-e-preservacao-da-memoria-institucional/
http://www.crb8.org.br/viii-seminario-fespsp-2019-juventude-trabalho-e-profissao/
http://www.crb8.org.br/transbordar-bibliotecas-na-era-digital-tecendo-caminhos-para-a-formacao-de-leitors-no-brasil-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


