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Clique nas imagens para conhecer a programação e realizar a inscrição 



Diretrizes para formular políticas públicas de promoção do livro, leitura e bibliotecas: foco no 

ODS 4 da Agenda 2030 

Ao longo das últimas décadas, muitas foram as nações latino-americanas que despertaram a 

atenção para a importância dos livros, da leitura e das bibliotecas. Especificamente na América do 

Sul, países como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai têm evidenciado 

essa importância por meio de políticas públicas nacionais de promoção do livro, leitura e 

bibliotecas, como planos de governo, decretos e políticas de Estado. 

Contudo, percebeu-se, por meio de uma leitura prévia de alguns documentos desses países, que, 

embora as nações tenham despertado interesse à necessidade de políticas públicas preocupadas 

com a promoção do livro, leitura e bibliotecas, nenhum havia sido formulado com base em 

diretrizes que almejassem a promoção dos livros, da leitura e das bibliotecas sob um enfoque de 

educação de qualidade. 

A educação de qualidade, nesse sentido, é aquela veiculada pela Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas (ONU). É o conceito-chave do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 

(Educação de Qualidade), que, segundo essa agenda, objetiva promover a educação de qualidade 

de modos equitativo e inclusivo a todos, homens e mulheres, meninos e meninas. 

Em vista disso, delineou-se um problema de pesquisa que culminou no estudo chamado ‘Diretrizes 

para formular políticas públicas de promoção do livro, leitura e bibliotecas: foco no ODS 4 da 

Agenda 2030’, desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus Marília, no Estado de 

São Paulo. 

Leia mais  

 

  

Ibict retoma o direito da licença da CDU no país 

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) voltou a ser, desde janeiro de 

2020, detentor da licença nacional da Classificação Decimal Universal (CDU), um dos sistemas de 

classificação mais utilizados internacionalmente para a indexação e recuperação por assunto em 

sistemas de informação bibliográfica. A licença tem validade por quatro anos. 

Como explica Ramón Martins Sodoma da Fonseca, responsável pela Seção de Editoração do Ibict 

(SEDIT), o Instituto não atualizava uma nova edição desde 2007, e a partir de 2015 passou a atuar 

para retomar a editoração da Classificação Decimal Universal. “A CDU mudou completamente 

http://www.crb8.org.br/diretrizes-para-formular-politicas-publicas-de-promocao-do-livro-leitura-e-bibliotecas-foco-no-ods-4-da-agenda-2030/


desde a última edição no Brasil. Além de ter muitos registros novos, estamos também buscando 

uma forma de editorar a CDU, o que envolve pensar em como gerenciar a tradução, o pagamento 

das licenças de acesso ao serviço, o alinhamento com uma base nova, bem como as correções 

necessárias de forma permanente, contínua”, explica Ramón da Fonseca. 

O responsável pela Seção de Editoração do Ibict acrescenta que a CDU “é extremamente relevante 

para as bibliotecas. Estamos planejando uma forma de tornar esse serviço autossuficiente, além de 

soluções para as bibliotecas que não têm acesso à internet ou não contam com uma infraestrutura 

adequada. O nosso público-alvo tem que ser atendido de maneira mais rápida e eficaz”. 

Leia mais 

...................................................................................................................................................... 

Como a Inteligência Artificial transformou a segurança da informação? 

Cada vez mais sentimos os efeitos práticos da Transformação Digital no cotidiano empresarial. Isso 

se aplica em diversas frentes, desde ferramentas simplificadoras a sistemas de gestão 

organizacional. O conceito de Inteligência Artificial reflete diretamente nesses fatores, mas 

destaca-se igualmente como uma nova forma de se enxergar a segurança da informação. 

Organizações de todos os tamanhos se deparam com um fluxo pesado de dados relativos a 

empregados e clientes, e um dos maiores desafios é garantir a integridade desse conteúdo a fim de 

evitar vazamentos e abordagens indevidas. Com a chegada da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), a urgência do assunto aumentará consideravelmente. 

No último panorama estabelecido pelo Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial, 

especialistas classificaram fraudes e ataques cibernéticos como um dos grandes males do cenário 

atual. Para companhias, essa insegurança pode ser determinante para o insucesso do negócio. 

Leia mais  

............................................................................................................................. ......................... 

Revista Memória e Informação torna pública a chamada para publicação no dossiê “patrimônio 

bibliográfico e documental” 

As investigações sobre patrimônio documental e bibliográfico vêm assumido protagonismo cada 

vez maior no campo acadêmico nacional e internacional. Concomitantemente, em universidades e 

programas de pós graduação, essa temática tem se apresentado como objeto de pesquisa em 

número crescente de trabalhos. Essa riqueza de informação se agrega às discussões que alunos e 

docentes realizam em seminários, palestras e conferências, preocupados com os impactos, as 

conexões, as contradições e as relações operadas nas diversas e frutíferas abordagens que o 

debate sobre patrimônio bibliográfico e documental pode suscitar ao campo acadêmico. 

A revista Memória e Informação recebe, até 30 de abril de 2020, artigos para o dossiê  especial 

“Patrimônio Bibliográfico e documental”. O número terá como editor convidado o professor 

Fabiano Cataldo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

O dossiê pretende agregar trabalhos originais de arquivistas, bibliotecários, museólogos, 

historiadores e acadêmicos em geral sobre Patrimônio Bibliográfico e documental no Brasil, na 
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América Latina e na Europa. Ao reunir pesquisadores e acadêmicos com produção sobre o tema, 

pretendemos trazer à luz aspectos ainda silenciados nesse campo. Aqui destacamos a 

predominância de uma confusa discussão conceitual que atinge não somente o campo empírico 

mas, sobretudo, a área de gestão de acervos.  Além disso, as discussões, muitas vezes privilegiam 

como campo de análise os acervos históricos e antigos, acarretando sérios problemas de 

silenciamento e apagamento da memória local, bem como problemas relacionados à gestão de 

coleções contemporâneas. 

Leia mais 

....................................................................................................... ............................................... 

¿Qué es hacer Clipping? 

Los profesionales de las relaciones públicas y prensa se enfocan cada vez más en hacer un 

seguimiento inmediato de la cobertura de los medios tradicionales y no tradicionales, así como de 

cualquier otra información que afecte la reputación corporativa o imagen de marca o vender un 

político. 

Con el auge de Internet y la proliferación de los nuevos medios digitales, los responsables de 

comunicación tienen, a un solo clic, mucha información. Datos que bien utilizados permiten: 

 Controlar el entorno 

 Anticipar una futura crisis de reputación 

 Detectar oportunidades 

 Definir estrategias 

 Identificar influencers 

Podríamos seguir enumerando funcionalidades pero con esto ya nos hacemos una idea de la 

necesidad de utilizar el clipping para ir más allá del seguimiento de la marca. 

Clipping es una voz inglesa que se traduce como recorte. En español se utiliza clipping o press 

clipping para designar la actividad de seleccionar los artículos o recortes de prensa en los que una 

empresa determinada ha aparecido en forma de noticia. 

Leia mais 

 

Curso Presencial SP – Revisão Foco Prefeitura de Guarulhos 

Sorteio de 5 inscrições 

Para concorrer é preciso enviar o seu nome completo para o e-mail: crb8@crb8.org.br. A 

divulgação dos nomes contemplados será na próxima sexta-feira, dia 06/03/2020. 
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Clique na imagem para mais informações sobre o curso  
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Congreso sobre Bibliotecología, Estudios de la Información y Medios de Comunicación 

Data: 3 a 4 de março de 2020 

Local: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

.............................................................................................................................................................. 

Curso Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio 

Período de inscrição: de 29 janeiro a 3 de maio de 2020  

Instituição: Fundação Demócrito Rocha 

............................................................................................................................................................. 

Seminário Acervos Culturais Digitais: Perspectivas e Desafios 

Data: 12  a 13 de março de 2020 

Local: Teatro Nair Belo - Vila São João, Limeira-SP, 13480-685, Brasil 

............................................................................................................................. ......................... 

I Workshop “Acessibilidade em Bibliotecas para Pessoas com Deficiência Visual” 

Data: 12 a 13 de março de 2020 

Local: Instituto Benjamin Constant - Av. Pasteur, 350 / 368 - Urca, Rio de Janeiro - RJ  

................................................................................................................. ..................................... 
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Cuarto Congreso Nacional y Segundo Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas 

Data: 18 a 20 de março de 2020 

Local: Ciudad Universitaria UAA, Aguascalientes, Ags. -  México. 
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O Congresso Internacional em Tecnologia e Organização daInformação – TOI, é iniciativa do Grupo 

de Pesquisa “Observatório doMercado de Trabalho em Informação e Documentação (OMTID) – 

CNPq” da Escolade Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Seu principal focoestá em 

reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área da Ciência daInformação: 

Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, e afins, com objetivo depromover a reflexão e o 

diálogo em torno de temas relevantes para a sociedade dainformação: Gestão da Informação e do 

Conhecimento, Tecnologia e Sistemas deInformação, Biblioteca Digital, Conservação e Preservação 

de Acervo, CuradoriaDigital, Ética da Informação, Humanidades Digitais, Recuperação e 

Organizaçãoda Informação e do conhecimento, Ciência de Dados, Inteligência Artificial,Internet das 

Coisas IoT, Cultura Computacional, Mercado de Trabalho doProfissional da Informação. Entre seus 

principais objetivos destacamospromover o debate sobre os temas centrais do Congresso e 

contribuir para aintegração entre o meio acadêmico, as comunidades profissionais e o 

setorprodutivo, ampliando o interesse pela pesquisa, pelo compartilhamento deinformação e 

conhecimento bem como divulgar práticas inovadoras no campoda Ciência da Informação. 

Fonte: Editora Blucher 

https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/serie-tecnologia-e-organizacao-da-informacao-contribuicoes-para-a-ciencia-da-informacao-1605


 

Existem mais aspectos admiráveis na realidade do que aqueles que nós podemos dominar; 

compartilhamos desse pensamento, mas não somos donos dele. Não somos donos do 

pensamento: O pensamento está em nós e nós estamos em pensamento. Ele não é privilégio 

daqueles que são chamados “intelectuais”. Mais importante do que isso, a dimensão que não pode 

se perder, é a dimensão da busca da verdade, a dimensão do afeto, do respeito, da sensibilidade 

da gente, porque os preconceitos são insidiosos, e bem mais do que parecem ser. […] Antes de 

mais nada, Mariana, desejamos que você esteja sempre conosco, nessa relação afetiva, que dá 

sentido às nossas investigações teóricas e daí por diante. Antes de tudo isso, esse pensamento do 

qual compartilhamos, você pode ter certeza, Mariana, traz para nós uma contribuição 

importantíssima. Que a gente sempre possa continuar fazendo isso. 

Fonte: Unesp 
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