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Caros colegas
Eis aqui mais um informativo da Red-CG.
Agradecemos a todos os que participaram desta edição, enviando notícias sobre eventos,
publicações, cursos e atividades diversas do mundo da cultura gráfica. Agradecemos, também,
aos colegas que colaboraram para a construção do site da Red-CG através do envio de imagens
que vão, em breve, integrar a nossa página.
Abraços,
Ana e Marina

1 – [Feira do livro] Feria Universitaria del Libro FUL / Higaldo / México
2 – [Curso de pós-graduação] Fundamentos de los estudios editoriales / Argentina
3 – [Boletim] Enciclopedia de la literatura en México
4 – [Notícia] Margo Glantz, próxima diretora do Fondo de Cultura Económica
5 – [Curso] - Curso de descrição bibliográfica / UFMG / Brasil
6 – [Evento] Tipografia, editoras artesanais e patrimônio gráfico - Universidade do Estado de
Santa Catarina e Editora Noa Noa / Florianópolis / Brasil
7 – [Evento] Quinta da Gávea - Oficina Tipográfica Papel do Mato / Rodeio - Santa Catarina
/ Brasil
8 – [Boletín] Iberlectura Nº37
9 – [Vídeo conferências] Congreso de estudios del libro, la lectura y la edición Colombia
10 – [Notícia] Editores, necesarios en el FCE, por Víctor Manuel Torres
_________________________________________________________________________
_____________________

1 – [Feira do livro] Feria Universitaria del Libro FUL / Higaldo / México
https://www.uaeh.edu.mx/ful/2018/
2 – [Curso de pós-graduação] Fundamentos de los estudios editoriales / Argentina
3 – [Boletim] Enciclopedia de la literatura en México (Boletín interno - Agosto 2018)
http://www.elem.mx/
4 – [Notícia] Margo Glantz, próxima diretora do Fondo de Cultura Económica
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/margo-glantz-dirigira-el-fondo-de-culturaeconomica
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5 – [Curso] - Curso de descrição bibliográfica / UFMG / Brasil
Curso de descrição bibliográfica na UFMG recebe inscrições
Estão abertas até 20 de agosto as inscrições para o curso Princípios da descrição bibliográfica,
destinado a profissionais que trabalham em arquivos, bibliotecas e museus. Gratuito e
ministrado pela bibliotecária Diná Araújo, do Sistema de Bibliotecas da UFMG, o curso
acontecerá de 3 a 6 de setembro, no quarto andar da Biblioteca Central da UFMG, campus
Pampulha.
Para participar é necessário enviar currículo e comprovante de vínculo profissional para o email colesp@bu.ufmg.br, com o assunto INSCRIÇÃO - Princípios de Descrição Bibliográfica.
Mais informações pelo telefone: (31) 3409-4615 ou pelo e-mail colesp@bu.ufmg.br
Por meio de aulas expositivas, discussões em grupo, leituras e práticas em laboratório, o curso
visa capacitar profissionais que atuam em acervos bibliográficos patrimoniais para descrição de
livros antigos e raros, contribuindo para a preservação e facilitando a identificação das obras
pelos usuários.
6 – [Evento] Tipografia, editoras artesanais e patrimônio gráfico - Universidade do Estado de
Santa Catarina e Editora Noa Noa / Florianópolis / Brasil
Mesa redonda com Flávio Vignoli e Ana Utsch, mediação de Cristiano Moreira.
16/08/2018 - 13h30 - Auditório do Bloco Amarelo da Universidade do Estado de Santa
Catarina
Mesa redonda com Flávio Vignoli e Ana Utsch, mediação de Jakson Chiappa e lançamento de
plaquete tipográfica.
16/08/2018 - 19h - Editora Noa Noa
7 – [Envento] Quinta da Gávea - Oficina Tipográfica Papel do Mato / Rodeio - Santa Catarina
/ Brasil
Projeto Quintal Tipográfico nos dias 17, 18 e 19 de agosto.
Inscrição no link:https://goo.gl/forms/iHvWNnv7mQy0j1F42
Mais informações através do e-mail: comunicacao@institutocaracol.org.br
8 – [Boletín] Iberlectura Nº37
http://oei.org.ar/new/wp-content/uploads/2018/08/37-Bolet%C3%ADn.pdf
http://oei.org.ar/new/
9 – [Vídeo conferências] Congreso de estudios del libro, la lectura y la edición Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=7k9nVhVpmJE&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=Y4uIj0AHfhg
https://www.youtube.com/watch?v=GhT67YKQXRg
https://www.youtube.com/watch?v=YeF4JsCl_XY&feature=youtu.be
10 – [Notícia] Editores, necesarios en el FCE, por Víctor Manuel Torres
https://m.excelsior.com.mx/opinion/victor-manuel-torres/editores-necesarios-en-elfce/1258105

