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2019

BOLETIM ABRAINFO
Boletim ABRAINFO, São Paulo, v. 1, n. 1, versão 1, mar. 2019, em caráter experimental
Apresentação
Eis aqui, em fase experimental, o boletim da ABRAINFO, Associação Brasileira de Profissionais
da Informação, contendo informações pontuais e que podem ser úteis, principalmente, às
comunidades das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Documentação, Museologia, Tecnologia
da Informação, do público de outras áreas profissionais e público em geral.
Sugestões e participações podem ser feitas no perfil da ABRAINFO no facebook : https://ptbr.facebook.com/groups/126172034187521/
Boa leitura!

arquivologia

Disponível coletânea de legislação de arquivística

O Conarq (Conselho Nacional de Arquivos) disponibiliza a Coletânea de Legislação
Arquivística e correlata em seu site para download gratuito disponível em
http://conarq.arquivonacional.gov.br/coletanea-da-legislacao-arquivistica-e-correlata.html .

tecnologia da informação e comunicação

Confira alguns eventos em 2019 em Tecnologia da Informação
e internet que ocorrerão em 2019 no Brasil e no mundo.
A relação pode ser conferida no site:
http://www.mundodigital.net.br/index.php/noticias/eventos/1828-confira-os-principais-eventosde-tics-e-internet
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biblioteconomia e profissionais da informação

Webnários em comemoração ao Dia do Bibliotecário
Na semana de 11 a 18 Alisson de Castro, diretor executivo da ABRAINFO, realizou uma série de
webinários em comemoração ao dia do Bibliotecário e o profissional da informação.
Seguem alguns links dos webnários que estão no grupo público ABRAINFO no Facebook:
- 16.03 Webinar sobre o quarto ponto da nossa análise SWOT , as Ameaças e como podemos criar
estratégias. Alisson de Castro estava ao vivo com Fernanda F Silva. 14 de março às 10:22,
https://pt-br.facebook.com/alissondecastro/videos/10211896002670330/
- 14.03 - Quarto Webnar - Análise swot para bibliotecas e profissionais da informação. Hoje direto
da Biblioteca da UCLA - Falaremos sobre as Ameaças. Alisson de Castro fez uma transmissão ao
vivo. 14 de março às 17:56
https://pt-br.facebook.com/alissondecastro/videos/10211898420930785/
- 13.03 - 22:30hs Falaremos sobre Oportunidades. Vamos iniciar nosso webinário sobre Bibliotecas e
os profissionais.
https://vimeo.com/297409315
- 12.03 - Falaremos sobre as Fraquezas. Entender pontos fracos é fundamental para saber a
estratégia a usar. Falando sobre análise SWOT das bibliotecas e os profissionais. Alisson de
Castro fez uma transmissão ao vivo. 12 de março às 17:59
https://pt-br.facebook.com/alissondecastro/videos/10211889648191472/
- 11.03 - Falaremos sobre as Forças. O que temos que empodera as bibliotecas, a área e o
profissional. Falando sobre análise SWOT das bibliotecas e os profissionais. Alisson de Castro fez
uma transmissão ao vivo. 11 de março às 17:59
https://pt-br.facebook.com/alissondecastro/videos/10211884179414756/

CBBD 2019 com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para o 28ª. edição do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia,
Documentação e Ciência da Informação no site https://www.cbbd2019.com/inscricoes
.O evento ocorrerá entre 1º e 4 de outubro de 2019, no Centro de Convenções de Vitória, em
Vitória, Espírito Santo com o tema
Mais informações no https://www.cbbd2019.com .
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museologia

Curta a página do Museu da Língua Portuguesa

Enquanto o Museu da Língua Portuguesa, na cidade de São Paulo/SP, está sendo
reconstruído, é possível rememorar como eram as exposições do térreo ao 3º andar da instituição.
Isso é possível visitando a página na internet do museu acessando o link
http://museudalinguaportuguesa.org.br/memoria/exposicao-principal/ .
O site ainda conta com outras informações das atividades e da história do museu e da Língua
Portuguesa.

informação sociocultural
Fake News é tema da Rádio Câmara
Com reportagem de Mônica Thaty e trabalho de equipe, a Rádio Câmera disponibiliza, no site
da Câmara dos Deputados brasileira, cinco blocos de áudios sobre assuntos envolvendo o tema
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/556723FAKE-NEWS-O-QUE-SAO-BLOCO-1.html
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