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Você sabia por que 12 de março é dia do Bibliotecário?
No dia 12 de março, é comemorado o dia do bibliotecário. Essa
data foi adotada em homenagem a Manuel Bastos Tigre, que
foi o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Ele nasceu no
dia 12 de março de 1882, em Recife. Teve trajetória como
jornalista, poeta, humorista, compositor, bibliotecário e
publicitário. Em 1906, no Rio de Janeiro, formou-se engenheiro
civil, pela Escola Nacional de Engenharia. Mas, antes, já
trabalhava como jornalista desde 1902, colaborando na revista
humorística Tagarela. Prestou concurso para Bibliotecário do
Museu Nacional (1915) com uma tese sobre a Classificação
Decimal. Mais tarde, transferiu-se para a Biblioteca Central da
Universidade do Brasil, onde serviu por mais de 20 anos. Traba- Foto: Wikipédia, 2021.
lhou, também, na Biblioteca Nacional e na Biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa.
Com isso, foram 40 anos dedicados à Biblioteconomia.

Dia do Bibliotecário
Os caminhos para acessar informação segura e
confiável podem ser mais fáceis com o apoio e
competência de um Bibliotecário
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Eleição definirá representantes de
técnicos e estudantes no Conselho do
CAV e Conselho Universitário da UFPE
Os representantes serão eleitos pelos seus pares em
eleição prevista para os dias 26 e 27 de maio de 2021,
utilizando o sistema de votação eletrônica da UFPE.
O pleito elegerá um Servidor técnico-administrativo em
educação (TAE) e um estudante da graduação para
representação do CAV junto ao Conselho Universitário da
UFPE
(Consuni).
Os
candidatos
inscritos
para
Representação dos Servidores Técnico-administrativos em
Educação - TAE do CAV são Felix Lolaia Neto, Vinicius
Vasconcelos Gomes de Oliveira e Ymira da Silva e como
Representante estudantil, Marcelo Victor de Arruda
Freitas.
Na ocasião, também serão eleitos os representantes dos
TAEs e dos estudantes para o Conselho do Centro
Acadêmico da Vitória. São candidatos a vaga dos TAEs
Felix Lolaia Neto, Ewerton Fylipe de Araújo Silva, Marcela
de Souza Santiago e Ymira da Silva e como Representante
estudantil do curso de Saúde Coletiva, o aluno Marcelo
Victor de Arruda Freitas.
Segundo Giane da Paz, presidente da Comissão eleitoral:
"o processo eleitoral consiste numa oportunidade dos pares
elegerem seus representantes contribuindo assim, para uma
gestão cada vez mais participativa e democrática na
instituição".
Na formação do Conselho do Centro, está prevista a
inserção de quatro técnicos como titulares e quatro como
suplentes; um estudante de graduação de cada curso do
CAV com seu respectivo suplente; um estudante dos
programas de pós-graduação stricto sensu do CAV com
seu respectivo suplente; e um estudante dos programas
de residência do CAV com seu respectivo suplente. Apesar
do Regimento do CAV prever todos esses representantes,
para essa eleição não houve inscrição de todos os
segmentos. Por essa razão, nova convocatória deverá ser
realizada para preencher as vagas desses conselheiros.

Sobre o sistema de votação
Deverá ser utilizado o Sistema eVotação UFPE que utiliza a
tecnologia
Helios
Voting
e
permite a realização de eleições
por meio da Internet com
auditoria aberta ao público (Endto-end voter verifiable – E2E)
podendo ser acessado em
qualquer
computador
ou
dispositivo móvel conectado à
internet.
O Sistema Eletrônico on-line
Helios Voting é disponibilizado
publicamente como software livre,
possuindo características como
sigilo,
privacidade,
rastreabilidade, integridade dos
dados, apuração dos votos e
comprovação.
Mais informações sobre a eleição
você encontra aqui.
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