
 

 

 

 

 



 

 

O EVENTO 

 

 

O que é o ENEBD? 

 

R: O Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da 

Informação (ENEBD) é um evento estudantil científico que se propões a abrir espaço para 

debates acerca de práticas biblioteconômicas e de gestão informacional nos cursos de graduação 

de todo o país. Ele acontece anualmente em uma das universidades que oferecem os cursos de 

graduação já citados e é organizado na sua maioria por estudantes, podendo contar com apoios 

internos e externos da universidade. 

 

Onde e quando acontecerá o ENEBD deste ano? 

 

R: A 42ª edição do ENEBD acontecerá em Belém dos dias 21 a 27 de julho de 2019, com sede na 

Universidade Federal do Pará (UFPA), e é realizado pelo Centro Acadêmico de Biblioteconomia 

(CABIB) e pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). 

 

É meu primeiro evento estudantil e tenho medo por não conhecer ninguém. 

 

R: Bota a cara no sol, queridx! O mais legal de todos os eventos estudantis é conversar com 

pessoas que você não teria oportunidade de conhecer não fosse o evento. Você sairá com 

experiências inesquecíveis e de quebra, vai conhecer gente do Brasil inteiro. 

 

 

INSCRIÇÕES E CHEGADA A BELÉM 

 

 

Como realizar a inscrição para o XLII ENEBD - PARÁ? 

 

R: Basta enviar uma mensagem para o e-mail da comissão financeira, 

“financeiroenebd2019@gmail.com”. No assunto do e-mail deve estar escrito “ADQUIRIR 

PACOTE DO EVENTO”. No corpo do e-mail deve estar seu nome completo e o nome do pacote 

que deseja adquirir. Após ser enviada a mensagem, a comissão entrará em contato informando a 

forma de pagamento. Mais informações sobre pacotes estão disponíveis no site 

https://www.enebd.com.br/pacotes. 

 

 

 

https://www.enebd.com.br/pacotes


 

 

 

Qual é o público-alvo do XLII ENEBD - PARÁ? 

 

R: O público-alvo do XLII ENEBD são estudantes da graduação dos cursos de Biblioteconomia, 

Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação de todo o país, das modalidades 

presenciais e à distância. 

 

Profissionais e estudantes de outros cursos podem participar do evento? 

 

R: Sim, basta solicitar inscrição via e-mail, aguardar a informação da forma de pagamento e 

efetuá-lo. Porém, vale ressaltar que o público-alvo do evento são estudantes dos cursos citados 

acima. 

 

Sou pós-graduando, mestrando ou doutorando, pago a mesma taxa? 

 

R: Os pós-graduandos e mestrandos com formação em Biblioteconomia, Documentação, Ciência 

e Gestão da Informação poderão sim pagar os valores oferecidos para os estudantes da graduação. 

 

Como chegar a Belém para o ENEBD? O evento cobre passagens? 

 

R: O ENEBD não cobre passagens de seus congressistas. No entanto, informamos as melhores 

formas de chegar a Belém pagando pouco: 

 

- Se você tem entre 15 e 29 anos e vem de família com baixa renda, pode se inscrever no 

programa “iD Jovem” do Governo Federal e viajar em ônibus intermunicipais de graça ou por um 

valor simbólico. Para gerar seu cadastro basta acessar a página 

https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem e preencher os dados pedidos, ou procurar um 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) perto de você. 

 

- Procure saber se sua universidade oferece auxílio viagem para seus servidores e estudantes. Se a 

resposta for sim, você poderá solicitar o auxílio conforme requisitos de cada universidade. A 

forma mais fácil de conseguir é tendo um ou mais trabalhos aceitos para apresentação. Caso seja 

grande o número de alunos interessados, há possibilidade de ser cedido um ônibus pela 

universidade. Para tal, procure seu Centro/Diretório Acadêmico. 

 

- Se você pretende vir de avião, confira diariamente o preço das passagens, que têm tendência a 

diminuir principalmente no meio da madrugada. Quanto mais cedo você comprar, mais barato 

pagará. 

 

https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem


 

 

O Terminal Rodoviário de Belém fica no Centro, e a cidade conta com somente um aeroporto: o 

Aeroporto Internacional de Belém - Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro. 

 

O que difere um pacote dos demais? 

 

R: Cada pacote oferece benefícios diferentes e todos estão explicados em nosso site. 

 

Quais os principais gastos do evento? 

 

R: Alguns dos gastos básicos do evento são: kits individuais de congressista, passagem e 

hospedagem de palestrantes, gastos com palestrantes e atividades culturais, itens de manutenção 

como material de limpeza, divulgação e escritório, coffee-breaks, hospedagem e domínio do site, 

contratação de equipe de manutenção, limpeza e segurança, itens de manutenção do alojamento 

exigidos pela universidade, serviços de café da manhã, almoço e jantar e serviços referentes às 

festas: bar, segurança, limpeza, aluguel de casas e etc. Tudo isso é distribuído de acordo com os 

pacotes e lotes adquiridos. 

 

Como faço para ter acesso às contas? 

 

R: Encerrado o evento, assim como manda o estatuto, a prestação de contas de todos os gastos 

realizados será enviada à Executiva Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 

Ciência e Gestão da Informação e caberá a eles torná-la pública. 

 

Sou profissional ou possuo um negócio e quero anunciá-lo no XLII ENEBD ou patrocinar o 

evento. Como faço? 

 

R: Favor entrar em contato conosco através do nosso e-mail: com.enebd@gmail.com 

 

  

http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-internacional-de-belem-val-de-cans-julio-cezar-ribeiro/
mailto:com.enebd@gmail.com


 

 

CIENTÍFICA 

 

 

Como funcionará a programação do evento? 

 

R: Espia só as atividades cientificas serão compostas por oficinas, minicursos, apresentação de 

trabalhos, debates e palestras. As palestras serão todas realizadas durante a manhã, as oficinas e 

minicursos durante a tarde e os debates a noite. A apresentação dos trabalhos será realizada 

simultaneamente com a realização das oficinas. 

 

Como faço para obter o certificado? 

 

R: Para a obtenção do certificado, os congressistas devem participar de 50% da programação 

cientifica (“Égua, tudo isso?” Sim 50% da programação). Os congressistas podem ainda obter 

certificados extras com a participação em oficinas minicursos e apresentação de trabalhos. Não 

percam as oficinas, está só o creme! 

 

Quem pode submeter trabalhos para apresentação e publicação? 

 

R: Estudantes de graduação em Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da 

Informação e cursos afins. Interessados devem estar atentos ao período de submissão de 

trabalhos. 

 

Estudantes de pós-graduação e profissionais podem submeter trabalhos? 

 

R: Claro maninho, porém desde que sejam creditados como co-autores de um estudante de 

graduação. 

 

Preciso estar em um período específico da faculdade para submeter trabalhos? 

 

R: Nem te conto, não temos essa exigência não, você pode submeter trabalhos estando em 

qualquer período da faculdade. 

 

Onde posso ter acesso ao Edital e aos modelos de artigo e resumo? 

 

R: O edital e os modelos para artigo, resumo estendido e minicursos estarão presentes em nosso 

site: https://www.enebd.com.br 

 

 

 



 

 

 

Quais os GTs do XLII ENEBD? 

 

R: 

GT 1 – Profissionais da informação além da biblioteca 

Módulos: Reflexões éticas. Atuação política do profissional da informação. Movimento 

estudantil. Movimento associativo. Currículo e Formação acadêmica. Memória da profissão. 

Memória Política. Ciência da Informação (curso). Gestão da Informação (curso) 

Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e Multidisciplinaridade na Ciência da Informação. 

Entre outros temas voltados para o GT. 

GT 2 – Práticas de organização no uso da informação e tecnologia 

Módulos: Organização do Conhecimento. Ontologia. Taxonomia. Linked Data e Big Data. 

Estudos Métricos de Informação. Arquitetura da Informação. Segurança da Informação. 

Mineração de dados. Tecnologia da Informação e Comunicação. Recuperação e Disseminação da 

Informação. Entre outros temas voltados para o GT. 

GT 3 – O novo perfil das unidades de informação e o novo jeito de consumir informação 

Módulos: Organização de Bibliotecas. Gestão de Unidades de Informação. Formação e 

Desenvolvimento de Coleções. Os diversos tipos de bibliotecas. Centros de Documentação. 

Bibliotecário 2.0 e 3.0. Ambientes digitais de informação. Repositórios Digitais. Marketing. 

Gestão, Análise e Modelagem de Processos. Recursos e Serviços Informacionais. 

Empreendedorismo. Competências InfoComunicacionais. Acessibilidade. Inovação. Entre outros 

temas voltados para o GT. 

GT 4 – A Leitura como transformação social 

Módulos: Projetos de leitura. Leitura na sociedade. Cultura e informação. Leitura na sociedade. 

Informação na sociedade. Letramento Informacional. Ética. Biblioterapia. Memória social. 

Educação. Contação de histórias. Bibliotecas comunitárias. Diversidade. Entre outros temas 

voltados para o GT. 

GT 5 – Diversos 

Módulos: Temas não citados nos outros GTs. Qual quer tema que se encaixe no campo da ciência 

da informação e biblioteconomia, que possa contribuir para o desenvolvimento cientifico e que 

esteja de acordo com o tema central. 



 

 

CULTURAL 

 

 

Como se dividirão as atividades culturais? Quais serão os rolês? 

 

R: As atividades culturais são devidamente divididas em: oficinas, festas, visitas técnicas, rolês 

aleatórios (Ver-o-Peso, caminhada no Parque Utinga, entre outros) e o dia livre com um passeio 

especial. Vai ter muito rock doido, manxs, assim vocês, papudinhos, irão aproveitar muito. Todas 

as atividades estarão/estão presentes em todas as redes sociais e no site do evento. 

 

Como funcionará o esquema das festas? 

 

R: Serão cinco festas (dia 21, 22, 23, 25 e dia 26), entre elas as festas de boas-vindas e de 

despedidas (T.T). No site e nas redes sociais terá todas as informações acerca dos pacotes com as 

festas e seus valores, os temas, local, horários, a vestimenta e os ritmos. Mas podem contar que 

vai ter muito treme, sim! 

 

Posso comprar apenas o pacote para ir às festas sem ter que ir às demais atividades? 

 

R: Os pacotes são divididos em pacotes com atividade cientifica, mas sem festa e pacotes com 

atividades cientificas e festas, assim tornando obrigatória a compra de atividades cientificas. Di 

rocha mesmo, tu vai querer perder as palestras que estão só o filé? 

 

Haverá limite de inscritos para os rolês pela cidade? 

 

R: Égua vai ter limite sim, o número máximo vai variar entre 25 a 30 vagas por isso é importante 

ficar ligado às inscrições pros rolês. Mas o que não vai fala é rolês pela Cidade das Mangueiras. 

 

Vamos ter rolês históricos? 

 

R: E como vai! Estamos preparando rolês cheios de histórias da nossa capital, da Amazônia e do 

estado, e algumas bibliotecas com acervos cheios de história. 

 

Devo ir preparado para algum rolê alternativo? Uma vibe mais natural? 

 

R: Belém é cheia de pontos turísticos e ilhas com praias e seus preços de acesso não são uma 

facada, então recomendamos roupas de banho, tênis leves, garrafinha de água, mais protetor solar 

e repelente.  

 

 



 

 

 

No dia livre tem atividade cultural promovida pela organização? 

 

R: O dia livre é ótimo para vocês tomarem aquele açaí com peixe frito, deitarem numa rede e 

dormirem até o dia seguinte, mas se quiserem dar uma volta, indicamos um passeio pela Ilha do 

Combú, este passeio será o máximo possível organizado pela Comissão Organizadora. 

 

Como serão as oficinas? 

 

R: As oficinas serão a oportunidades de vocês, congressistas, conhecerem algumas das novas 

tendências do campo da ciência da informação e levarem pra si um pouco da cultura paraense. 

Égua vai ter muito carimbo e comidas típicas, vocês vão se esbaldar!. Todas as oficinas serão 

ministradas por profissionais da área. As oficinas vão estar só o filé! Mais informações em: 

https://www.enebd.com.br/oficinas  

 

Como serão as inscrições para as oficinas? 

 

R: Semanas antes do evento serão divulgadas todas as informações acerca das oficinas e as 

instruções para as inscrições das mesmas. 

 

Todos esses rolês estão inclusos nos pacotes? 

 

R: Assim como exibidos no site, os pacotes sem festas incluem todas as oficinas, visitas técnicas 

e passeios pela cidade (estes possuem limitações de vagas, fiquem atentos ao período de 

inscrição). Já no pacote com festas estão incluídas todas as oficinas, visitas técnicas, passeios pela 

cidade e as festas, claro. 

 

Menores de 18 anos poderão participar das festas caso tenham autorização dos 

responsáveis? 

 

R: Vixe Maria, não poderão. Todas as festas são apenas para maiores de idade, por isso se você é 

menor de idade tenha atenção para não gastar dinheiro com os pacotes com festas inclusas. 

 

Belém é perigosa? Que cuidados devem ser tomados em passeios pela cidade? 

 

R: Assim como muitas capitais do Brasil, infelizmente Belém também tem seus perigos. Por isso 

é importantes que todos tenham cuidado, mantenham suas mochilas/bolsas sempre próximas do 

corpo e evitem anda sozinhos, principalmente à noite. Lembrando que a nossa universidade fica 

na área periférica da cidade, logo os perigos acabam ficando a espreita. Tome cuidado, evite 

andar sozinho e em horários mais soturnos.  



 

 

PREPARATIVOS E ALOJAMENTOS 

 

 

Vai para o Pará? Saiba o que levar: 

 

R: Manx, mesmo que você cheque mil vezes a previsão do tempo para o período que ocorrerá o 

evento saiba que Belém-PA é uma caixinha de surpresa, você pode estar morrendo de calor com o 

sol de 12:00 horas, mas em qualquer momento da tarde um toró poderá cair. Então, não esqueça, 

traga roupas leves para o dia e no mínimo uma peça de roupa mais quentinha caso Belém-PA 

resolva mostrar que nem só de calor vive o paraense, e assim você precise se agasalhar. Lembre-

se de incluir na mala o seu guarda-chuva e/ou sua capa de chuva, acredite, eles serão essenciais, 

ainda que no meio do ano chova bem pouco. 

 

Quais itens de higiene não devo esquecer? 

 

R: Além do básico como desodorante, perfume, shampoo, condicionador, creme dental, escova 

de dente (para não ficar com bafo de onça), absorventes. É de extrema importância trazer 

repelente, pois em toda cidade quente e próxima da água é bem comum que carapanãs e maruins 

apareçam (é selado parecer um carapanã à noite), e o protetor solar, recomendamos que este seja 

aplicado todos os dias, pois mesmo em dias que o sol não aparecer o mormaço pode queimar. 

 

Como e onde serão os alojamentos? (Lugar onde tu vais te abicorar) 

 

R: Os alojamentos serão em salas de aula dentro da UFPA, no setor profissional, contendo ar 

condicionado em todas elas e banheiros (feminino e masculino) dentro do prédio. 

 

IMPORTANTE: A abertura do alojamento será ás 8:00h do dia 21 de julho e seu fechamento ás 

14h do dia 27 de julho. Diariamente, durante o período do evento, este vai ser aberto ás 7:00h e 

fechado as 23:00h. 

  

O que devo fazer se chegar antes do esperado? 

 

R: Caso tenhas que chegar antes do esperado, entre em contato com a Comissão Organizadora 

para que possam melhor alocar e atender as necessidades de todos os congressistas. 

 

Como me alojar da melhor forma possível? 

 

R: Traga seu colchão inflável ou colchonete, travesseiro e cobertor. Identifiquem com etiqueta 

todos seus pertences, se possível. 

 



 

 

ATENÇÃO: O uso de barracas não será permitido nem dentro ou fora do prédio onde estará o 

alojamento, então não te faz de leso maninho, tu já estas sendo avisado. 

 

Como será a segurança do alojamento? 

 

R: Foi requisitada para a prefeitura uma equipe para reforçar a segurança do prédio onde será o 

alojamento, ademais será contratada uma equipe de segurança para reforçar a mesma no período 

de festas e afins.   

 

O que não devo levar para o alojamento: 

 

- Bebidas alcoólicas; 

- Substâncias ilícitas;  

- Pessoas de fora do evento, ou, que não estejam alojados. Caso tal ato ocorra e 

seja identificado, a Comissão Organizadora será comunicada e tomará as 

devidas providências.  

- Alimentos (Por questões de higiene pedimos para que os congressistas não 

façam refeições dentro do alojamento) 

 

ATENÇÃO: Fumar qualquer tipo de substância dentro do prédio é extremamente proibido. 

 

- Se houver o descumprimento de uma das regras citadas nesse manual poderá dar zica, o 

congressista poderá perder a sua vaga no alojamento e não terá o direito de ser ressarcido.  

 

Como serão distribuídos os quartos? 

 

R: As delegações serão alocadas por universidade, estado ou região, mas você poderá trocar de 

quarto caso não se sinta à vontade no qual foi designado a você.   

 

Não gostaria de ficar no alojamento, o que fazer? 

 

R: Nas proximidades da universidade há o hotel Beira Rio, localizado na Bernardo Sayão, porém 

para uma opção que não seja uma facada indicamos o hotel Ibis, localizado em São Brás, um 

pouco mais longe da UFPA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

 

 

Onde será feita as refeições e como será o sistema da mesma? 

 

R: As refeições serão feitas no restaurante universitário (R.U.) do setor profissional, sendo essas 

o café da manhã, o almoço e o jantar, o valor pago por esses é de R$1,00 cada (precinho pai 

d‟égua, não é mesmo?). Para os congressistas que adquirirem o pacote que incluía alimentação, 

não será necessário o pagamento no local , pois este receberá os vales no momento da 

habilitação.  As refeições serão feitas todos os dias a partir da abertura do evento até o seu dia 

final, com exceção do dia 24 de Julho (o dia livre do congressista). Não vai ter gororoba não! 

 

Sou vegetariano. Terá essa opção no cardápio? 

 

R: Não se esquenta porque estamos nos preparando para atender o congressista da melhor forma 

possível, portanto a questão alimentar está inclusa. Ademais, o mesmo deve informar na hora de 

seu cadastro suas restrições alimentares. 

 

A Cidade das Mangueiras costuma ser um lugar caro para fazer as boias? 

 

R: Belém não costuma ser uma cidade tão cara para fazer as refeições, principalmente em locais 

próximos a universidade, onde se pode comer bem sem  ter que gastar todo o boró. No centro da 

cidade as variações de pratos são maiores, porém o preço se torna mais elevado, quase uma 

facada. 

 

  



 

 

TRANSPORTE 

 

 

Ei maninho, tu sabes como vai se locomover pela cidade enquanto estiver por aqui? Vou te dar 

umas dicas de camarada. 

 

Quais tipos de transportes existem em Belém? Eles são uma facada? 

 

R: Belém tem alguns tipos de transporte, esses lhe ajudaram a se locomover pela cidade por um 

preço bem acessível, para que você não precise gastar todo seu boró aqui, te liga neles: 

 

Ônibus: R$3,30. 

BRT: R$3,30. 

 

- A estação do BRT mais próxima da UFPA é a estação São-Brás. De lá você deverá pegar o 

ônibus 316 - Guamá Presidente Vargas, na frente da loja Manollito, daí você pega o beco para 

UFPA. 

  

Obs. Agora, se você for buiado, têm também opções de táxi, aplicativos de transportes privado, 

moto taxi... 

 

Ônibus que passam na UFPA: 

 

- Do Ver-o-Peso para UFPA:  

308 - UFPA - Alcindo Cacela 

312 - Guamá – Montepio 

309 - UFPA - Ver-O-Peso 

320 - UFPA - Tamoios 

315 - UFPA - Centro Histórico 

 

- De Marituba para UFPA:  

914 - Marituba – UFPA 

  

- Da Cidade Nova para UFPA 

999 - Curuçambá UFPA 

321 - Cidade Nova 6 UFPA 

 

- Da Pedreira: 



 

 

306 - UFPA – Pedreira 

 

- Do Satélite 

708 - Satélite - UFPA 

 

- Da Pratinha  

643 – Pratinha - UFPA 

 

- Do Tapanã 

860 – Tapanã - UFPA 

 

Os barcos ligam Belém a Cotijuba: 

 

Saindo de Icoaraci é R$5,00 - 2ª a 6ª de hora em hora. 

Barcos (Pôpôpô)= R$ 5,00 

 
                                         (MAPA DO TRANPORTE DENTRO DA ILHA) 

 



 

 

Para me transportar por Belém eu preciso de algum cartão? 

 

R: Não necessariamente. Para você que vem de outro lugar do país, não terá como utilizar os 

cartões de meia passagem em nossos transportes. Tu podes pagar as passagens (em dinheiro 

apenas) para andar de ônibus, BRT e Barco no momento em que for utilizá-los. 

 

APLICATIVO RECOMENDADO: MOOVIT 

 

 

ATENÇÃO: NO MOMENTO DE EFETUAR A SUA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO VOCÊ 

ESTARÁ CONCORDANDO COM AS INFORMAÇÕES PRESENTES AQUI, NO EDITAL DO 

EVENTO E NAS DEMAIS DIRETRIZES E REGRAS PRESENTES DO SITE DO XLII 

ENEBD – PARÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manual foi baseado nos manuais apresentados em encontros anteriores, como o 

ENEBD – RIO, EREBD N/NO E EREBD SE/CO/SUL. Dito isso conferimos também as 

comissões organizadoras dos eventos citados a autoria pelo conteúdo e estrutura deste 

manual. 

 



 

 

CABEÇALHO DE DIALETOS PARAENSES BÁSICOS 

 

Abicorar-se: ficar acomodado em algum lugar 

Agasalhar: guardar, proteger. 

Bafo de onça: mau hálito. 

Boia: comida, refeição. 

Boró: dinheiro destrocado. 

Buiado: cheio de grana. 

Carapanã: pernilongo. 

Dá teus pulos: resolver seus problemas. 

Di rocha: „pode crê‟, „é verdade‟. 

Égua: interjeição de uso universal, a vírgula paraense. 

Emperiquitado: muito arrumado às vezes até de modo exagerado. 

Esbaldar: ter bastante, excesso. 

Espia: olhe só, observe. 

Gororoba: comida ruim 

Maninho ou maninha: colega, amigo(a), companheiro(a). 

Maruim: inseto de picada dolorosa. 

Não se esquenta: não se preocupe. 

Nem te conto: tenho uma novidade/algo para te contar. 

Pai d'égua: excelente, tudo de bom. 

Papudinho: cachaceiro. 

Pavulagem: tá se achando muito. 

Pega o beco: sair, ir embora. 

Rock doido: festa. 

Se fazer de leso: fingir que não sabe, que não viu. 

Selado: certo, confirmado. 

Só o creme: coisa muito boa, melhor parte, uma seleção do que existe de melhor! 

Só o filé: muito bom/ótimo. 

Te liga: presta atenção! 

Toró: chuva forte. 

Toró: chuva muito forte. 

Uma facada: um preço muito alto, caro. 

Vixe maria: espanto negativo. 

Zica: problema, erro.  


