
 
Seminário internacional debate ‘A literatura, livros e papéis’ no 

Brasil e em Portugal 
 

Virtual e gratuito, o evento trará apresentações de representantes dos dois países 
para tratar sobre Patrimônio em Papel 

 
 
No dia 8 de setembro, às 18h (horário de Brasília), acontece o novo encontro do 4° 
SIGESPH – Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos 
Ibero-americanos, com o tema “A literatura, livros e papéis”.  
 
O objetivo do seminário é debater as principais questões que envolvem Patrimônio em 
Papel no Brasil e em Portugal. O tema central deste ano é “Para além das bibliotecas e 
dos arquivos: patrimônio em papel e outras histórias”, que irá nortear as mesas virtuais 
até novembro, sempre com enfoques diferentes a cada encontro.  
 
Com foco em A literatura, livros e papéis, este segundo encontro terá as apresentações 
de Manuel Portela, Professor da Seção de Inglês do Departamento de Línguas, 
Literatura e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e pesquisador 
do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, com a palestra 
“Remediar, remodelar, republicar: livros e espólios de escritores em arquivos literários 
digitais”, e de Telê Ancona, Professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da 
USP, Docente no Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, que falará sobre “Mario de Andrade: 
dimensões - algumas - de sua biblioteca”.  
 
Logo após as apresentações acontecerá o debate liderado por Ival de Assis Cripa, 
Professor de História da América Latina no COGEAE/PUC-SP. Essa mesa será 
presidida por Ana Cláudia Martins, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia 
do Estado de São Paulo (CRB-8).  
 
Para participar do seminário, basta fazer a inscrição antecipada no site do evento 
https://www.even3.com.br/sigesph/. Todos os encontros serão virtuais e gratuitos, com 
emissão de certificado.  
 
O público-alvo do evento é formado por bibliotecários e arquivistas, técnicos de 
Prefeituras e Governos Estaduais, técnicos de turismo e lazer, técnicos em outras 
empresas e organizações, associações, professores, estudantes e público em geral.  

O evento é resultado do esforço do Centro Paula Souza e da Faculdade de Tecnologia 
São Roque, e conta com o apoio da Faculdade de Letras e Departamento de História, 
Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Universidade de Coimbra, do Departamento 
de História da PUC/SP, do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São 
Paulo (CRB-8), da UFBA, da Escola Paulista de Política e Negócios da UNIFESP - 
campus Osasco, do Governo do Estado de São Paulo, da ARInter (Assessoria de 
Relações Internacionais) e da Siegel Press.  
 

https://www.even3.com.br/sigesph/


Serviço – 4° SIGESPH – Tema: A literatura, livros e papéis  
Data: 8 de setembro, às 18h (horário de Brasília)    
Investimento: gratuito e com certificado  
Informações e inscrições antecipadas: https://www.even3.com.br/sigesph/ 
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