MAIO 2019 | N. 3

TRILHAR &
COMPARTILHAR
INFORMATIVO BIBCAV

Repositório Institucional da UFPE
passa a se chamar Attena

Acesse o repositório em:
www.attena.ufpe.br

Dentre as coleções disponíveis,
você tem acesso a produção do
Centro Acadêmico de Vitória
(CAV) desde 2010, totalizando
quase 800 Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) que
foram defendidos na unidade.

Lançado dia 23 de abril, o Attena repositório digital da UFPE - reúne
em um único ambiente a produção
acadêmica da Universidade e
facilita o acesso aos conteúdos de
forma gratuita e confiável.
Confira abaixo os dados no período de
novembro a abril de 2019:
Gráfico 1 - Ranking de visitas por países.

O ranking estatístico de visitas
por países demonstra a
visibilidade nacional e
internacional da produção
acadêmica do CAV.
Fonte: Adaptado de attena.ufpe.br.

Mia Couto, escritor moçambicano,
ministra palestra em Vitória de Santo
Antão

Semana de
Integração e
Capacitação dos
Novos Bolsistas

O escritor e biólogo moçambicano Mia Couto,
esteve presente em Vitória de Santo Antão, no dia
17 de abril, no Teatro Silogeu onde ministrou a
palestra “Que sei eu do que serei, eu que não sei o
que sou? – O Continente Africano numa
Perspectiva Literária”.

No período de 10 a 12 de
abril, a Biblioteca do CAV
realizou uma semana de
treinamento direcionada
aos novos bolsistas que

Na oportunidade, Mia Couto falou sobre sua
trajetória de vida, processo criativo, inspirações e
construção de personagens. O público presente
assistiu a uma encenação de um dos contos do
autor e participou fazendo perguntas que
suscitaram discussões importantes de cunho
político, social e literário.
O evento gratuito foi promovido pelo Instituto
Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão
em parceria com a UFPE, Unicap e Facol e teve
grande adesão do público. Como destaca o
Escritor e professor Rafael Oliveira (IFPE- Campus
Vitória) foi um "privilégio de viver e testemunhar
mais uma conquista da cena cultural vitoriense”.

foram selecionados
através do edital 01/2019.
O objetivo foi prepará-los
para atuarem em uma
biblioteca universitária,
apresentando os
principais recursos e
serviços que são
oferecidos à comunidade.
Segundo o bolsista
Thainã Fernandes "O
treinamento permitiu
conhecer o leque de
possibilidades que a
biblioteca oferece, que
vão desde a reserva de
salas, orientações de
TCCs, ferramentas
digitais ao rico acervo
impresso."

"O amor vicia mesmo antes
de acontecer. Isso aprendi.
Como também aprendi que
os sonhos se apuram de
tanto se repetirem (...)"
(COUTO, 2009, p. 273)

Extraído de: COUTO, Mia. Jerusalém. Maputo (Mocambique):
Ndjira, 2009. 294 p.
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