
 

XV Encontro de Usuários do Sistema MultiAcervo 
 

 

 

Introdução 
 

A tecnologia não para de evoluir. Não devemos investir em tecnologia apenas por 

tecnologia ou apenas por modismo. Porém não podemos nos desatualizar, pois quando o 

mundo evolui, somos obrigados a acompanhar para que possamos intercambiar 

informações adequadamente.  

Neste encontro apresentamos não só alguns recursos tecnológicos mais modernos como 

também muitas novas funcionalidades que podem ajudar bastante as bibliotecas em sua 

missão. 

 

Alguns desafios são constantes em qualquer área de atuação: 

 Acréscimo de funções nos sistemas de informação; 

 Aumento de conhecimento na utilização dos sistemas de informação; 

 Necessidade de troca de ideias com outros profissionais do ramo; 

 

Para contribuir na superação destes desafios estamos promovendo este novo encontro e 

contamos com a sua valiosa presença. 

 

 

Data e horário  

 
 23 de fevereiro de 2018 (sexta-feira). 

 Das 08:00 às 18:00 h.  

 

 

Local 
 Associação Catarinense de Ensino 

o Rua São José, 490 – Centro – Joinville, SC.  

 

 

Vagas  

 
20 (Vinte). A confirmação se dará por ordem de inscrição. 
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Ambiente 

 
 Ambiente climatizado, equipado com 19 microcomputadores (*) 

 Uso de projetor pelo instrutor 

 

* Estamos tentando ampliar este número 

 

 

Motivação 
 

Um evento como este nos proporciona uma oportunidade de praticar novas ferramentas de 

trabalho que geralmente trazem boas melhorias para nossas instituições e criam mudanças 

positivas no ambiente. Muitas vezes, em nosso ritmo diário de trabalho não conseguimos 

tempo para praticar funções mais complexas do sistema apesar de utilizá-lo regularmente. 

No XV Encontro de Usuários trataremos destas funções, inovações das versões mais 

recentes, e palestras discutindo temas relevantes à gestão da informação, direta ou 

indiretamente. Cada um dos participantes é fundamental para o evento como um todo. 

 

Teremos neste ano a palestra “Cidades Humanas e Inteligentes”, com Diego Calegari, 

mestre em Administração pela UFSC, co-autor do livro “Planejamento e estratégia das 

escolas: o que leva as escolas a ter alto desempenho” e Gerente de Cidade Humana e 

Inteligente na Prefeitura de Joinville. 

 

 

Objetivos 
 

 Revisar destaques da atualização anterior; 

 Identificar e praticar implementações da nova versão; 

 Promover troca de ideias e conhecimentos entre os participantes; 

 Apresentar palestra multidisciplinar “Cidades humanas e inteligentes” 

 Apresentar palestra técnica da área de biblioteconomia, ainda em definição. 

 

 

Metodologia  
 

 Exposição das funções, demonstração com projetor e respectiva prática num 

equipamento à sua mesa; 
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 Espaço constantemente aberto para perguntas; 

 Troca de experiências diretamente entre os participantes. 

 

 

 

Valor da inscrição  
 

 R$ 285,00 por inscrição.  

 Para múltiplas inscrições de uma mesma instituição, o valor de cada inscrição reduz-

se para R$ 255,00. 

 

 

Forma de inscrição 

 
 Preencher formulário de inscrição que está no site www.pensa-b.com.br; 

 Efetuar depósito bancário na seguinte conta: CEF - Agência 1897 Conta corrente 

253-0, operação 003; 

 Enviar comprovante do pagamento da taxa de inscrição para e-mail: 

encontro@pensa-b.com.br; 

 Aguardar recebimento da nota fiscal. 

 

 

Mais informações 

 
Tratar com Tiago, no fone (47) 3433-9239.  

E-mail: ab@pensa-b.com.br 

 

 

Certificado 

 
Os participantes receberão um “Certificado de participação”. 

 

 

Apostila 

 
Uma apostila descrevendo as atividades a serem trabalhadas será entregue a cada 

participante.  
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Cronograma (Preliminar) 
 
08:15  Boas Vindas 

 

08:30 Melhorias lançadas durante o segundo semestre de 2017 

 

09:15 Enquetes 

  

09:45 Coffee break 

 

10:00 Melhorias efetuadas no processamento técnico  

 

10:300 Rede de bibliotecas MultiAcervo  

 

11:00 Palestra “Cidades humanas e inteligentes”, com Diego Calegari. Mestre em administração, 

empreendedor e co-autor do livro “Planejamento e estratégia das escolas: o que leva as escolas a ter alto 

desempenho” 

 

12:00 Almoço 

 

13:30 Consulta por semelhança 

 

14:15 Formatos de apresentação para trabalhos acadêmicos 

 

14:45 Consulta com biblioteca virtual Bv Pearson 

 

15:00 Melhorias efetuadas na circulação 

 

15:30 Coffee break  

 

15:45 Classificações adicionais para os leitores  

 

16:30 Palestra técnica de biblioteconomia em definição. 

 

17:45 Encerramento e entrega dos certificados 
 


