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a 16ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Re-
gião (CRB-6) caminha para seu último ano. no segundo semestre, 
teremos eleições em todos os Conselhos Regionais de Biblioteco-
nomia para escolher as novas diretorias, que terão mandato du-
rante o triênio 2015-2017. É importante a participação de todos 
nesse processo, uma vez que as pessoas escolhidas devem, de 
fato, representar os interesses da maioria dos associados. Portanto, 
mobilizem-se na formação de chapas.

a atual gestão teve como meta o cumprimento da lei 
12244/2010, a lei da Biblioteca escolar. não temos dúvida de 
que, para atender a legislação, não bastam fiscalizações. temos 
que trabalhar também pela expansão do ensino da Bibliotecono-
mia. Com o atual número de faculdades que oferecem o curso e 
a quantidade de alunos que se formam anualmente, possivelmente 
não conseguiremos cumprir a lei. Para dar conta de suprir as vagas 
existentes no mercado e as que devem surgir em função da aber-
tura de novas bibliotecas, em escolas públicas e privadas, será 
preciso formar mais de 15 mil bibliotecários, e isso apenas para 
atender o interior de minas. Uma de nossas propostas é promover 
a interiorização do ensino de Biblioteconomia. outra é fomentar a 
criação de cursos a distância como estratégia para atingir esse ob-
jetivo. Para saber mais sobre o assunto, trazemos nesta edição uma 
reportagem que traça um panorama dessa modalidade de ensino 
no que tange à formação em Biblioteconomia e que desmistifica a 
ead, alçando-a ao mesmo patamar de credibilidade da tradicional 
modalidade presencial.

nesta publicação destacamos também a importância do biblio-
tecário na gestão documental, um nicho de mercado ainda pouco 
explorado. Por meio dela, o leitor ficará informado sobre as trans-
formações no cotidiano do bibliotecário, que deixa de ser apenas 
um profissional técnico para se tornar um gestor da unidade de 
informação. Finalizando, trazemos a abordagem da questão social 
da profissão por meio do voluntariado, sem dúvida uma vitrine para 
que a sociedade saiba da importância do bibliotecário para o de-
senvolvimento cultural e o aprimoramento educacional.

Para ficar antenado a essas e outras tendências do mercado, 
não deixe de acompanhar as notícias do sistema CFB/CRBs nas 
mídias do CRB-6, como os boletins eletrônicos semanais, o site, o 
blog, o twitter e o Facebook. Contamos, ainda, com a contribui-
ção dos profissionais com artigos para enriquecer ainda mais a 
nossa revista CRB-6 Informa. aproveito para convidar todos para 
participar do XVIII seminário nacional de Bibliotecas Universitárias 
– snBU 2014, que será realizado em Belo horizonte no mês de 
novembro, organizado pelo sistema de Bibliotecas da Universida-
de Federal de minas gerais. 

abraços e até lá!
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gIRo

FeVeReIRo
o CRB-6 fez visita à turma de estudantes do Curso técnico 
em Biblioteca, oferecido pelo Pronatec, na Universidade 
Federal de minas gerais (UFmg), no dia 18 de fevereiro. 
na ocasião, o Conselho foi apresentado aos alunos, e 
questões como a regulamentação da profissão, a impor-
tância do trabalho social na área de Biblioteconomia e 
as possibilidades de atuação do bibliotecário no mercado 
foram discutidas.

maRÇo
o mês de março é dedicado aos bibliotecários e, para 
comemorá-lo, o CRB-6 promoveu palestras, cursos e aten-
dimento aos profissionais em minas gerais e no espírito 
santo. Confira as atividades: 

ao longo do PRImeIRo semestRe deste ano, o Conselho 
RegIonal de BIBlIoteConomIa 6ª RegIão (CRB-6) RealIZoU 

atIVIdades, aÇões e eVentos em FaVoR da Classe BIBlIoteCáRIa, 
Com maIoR destaQUe ao mês de maRÇo, dedICado aos 

PRoFIssIonaIs da InFoRmaÇão. ConFIRa e RelemBRe:
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O CRB-6 foi apresentado aos estudantes do Curso Técnico
em Biblioteca

No dia 10 de março, na UFMG, o bibliotecário Cristian 
Santos ministrou palestra sobre ética. Também esteve presente o 
deputado federal Dr. Grilo

No dia 12 de março, foram realizadas palestras e mesas de 
debates, além de atendimento aos profissionais bibliotecários,
em Vitória
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a vice-reitora do Centro Universitário de Belo horizonte (Uni-
Bh),  Vânia amorim de Carvalho, convidou o CRB-6 para 
conhecer a nova biblioteca da instituição, no campus estoril, 
no dia 28 de março. na ocasião, o presidente do Conse-
lho pôde conferir um espaço amplo para estudo, novas aqui-
sições para o acervo literário e laboratório de informática.

aBRIl
a secretária de estado de Cultura, eliane Parreiras, e a 
superintendente das bibliotecas públicas de minas gerais, 
Catiara afonso, se reuniram com o CRB-6 no dia 8 de 
abril, em Belo horizonte. o objetivo do encontro foi dar 
início ao diálogo entre o Conselho e o governo sobre o 
cumprimento da lei Federal 12.244/2010, que estabele-
ce que todas as instituições de ensino públicas e privadas 
do país deverão ter biblioteca até o ano de 2020. Uma 
das sugestões apresentadas foi a criação de novos cursos 
de Biblioteconomia na modalidade a distância.
saiba mais sobre Ead na página 14 desta edição.
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Para encerrar a programação em comemoração pelo 
mês do bibliotecário, o CRB-6 promoveu, no dia 28, uma 
confraternização em Belo Horizonte. Profissionais mineiros e 
capixabas e seus familiares compareceram à celebração

O espaço, mais moderno e dinâmico, tem o objetivo de ser 
referência para os estudantes

Encontro promoveu diálogo sobre a criação de cursos EAD

Bibliotecários marcaram presença no evento em Montes Claros, 
no dia 25. Foram realizados, no campus da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) na cidade, duas palestras um curso e 
atendimento aos profissionais da região

Formiga também esteve presente na comemoração. Foram 
realizados atendimento aos bibliotecários e palestra, no dia 26.  
No mesmo período, também ocorreu o VII Fórum Biblioteconomia

Pouso Alegre também foi palco das comemorações pelo Dia do 
Bibliotecário. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul 
de Minas Gerais rrecebeu, no dia 14, palestra da professora da UFMG 
Marília de Abreu sobre a atuação do profissional da informação
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gIRo

o CRB-6 se reuniu com representantes das três esfe-
ras do governo, estudantes e professores universitá-
rios da escola de Ciência da Informação (eCI) da 
UFmg para o encontro mais Bibliotecas, realizado 
no dia 11 de abril, na Biblioteca Pública estadual 
luiz de Bessa, em Belo horizonte. o objetivo foi 
compartilhar experiências e realidades no que diz 
respeito à importância da biblioteca nos municípios 
e seu papel fomentador da leitura e da cultura.

Mais Bibliotecas reuniu o CRB-6, autoridades e
representantes da Biblioteca Luiz de Bessa

na mídIa
o CRB-6 foi destaque em veículos de 
comunicação mineiros por ocasião do 
mês do bibliotecário. o jornal Estado 
de Minas publicou artigo escrito pelo 
presidente do CRB-6, no dia 10 de 
março, que discorre sobre a internet e 
as bibliotecas.

o programa Revista da Tarde, da 
Rádio Inconfidência, deu espaço ao 
Conselho no dia 24 de março. o pre-
sidente do CRB-6 deu entrevista sobre 
o papel do bibliotecário em seu am-
biente de trabalho, a obrigatoriedade 
de bibliotecas em instituições de ensi-
no públicas e privadas e o mercado 
de trabalho desse profissional. 

as rádios CBn e Itatiaia também deram 
voz ao Conselho no dia 12 de março. 
no programas Hora do Expediente e 
Café com Notícias, o dia do Bibliote-
cário foi lembrado pelos jornalistas das 
emissoras.

sites e blogs da área de Ciência da 
Informação também deram destaque 
ao CRB-6 ao divulgarem informações 
enviadas pelo Conselho, como a atu-
ação do bibliotecário nas instituições.

a internet está fazendo com que muitas bibliotecas caiam no ostracismo e fechem 
suas portas ou sejam substituídas por acervos digitalizados e bibliotecas digitais. Isso é 
alimentado constantemente pela ilusão que as pessoas têm de que conseguem construir 
e saciar suas necessidades de informação com poucos cliques, sem esforço e de manei-
ra rápida. Contudo, mesmo com todo o avanço tecnológico que vivenciamos, ainda há 
incomparáveis vantagens da biblioteca física em relação ao acervo digital e à internet. 

Um dos melhores locais para interação social e aprendizagem é a biblioteca, seja 
pública, escolar, universitária ou especializada. Frequentar esse espaço pode trazer 
muitos benefícios às pessoas, independentemente da idade (crianças, jovens, adultos, 
idosos). a biblioteca é um meio de integrar todas essas pessoas e oferecer ensino, 
leitura, entretenimento e conhecimento de maneira lúdica e gratuita.

Pesquisas revelam que alunos que frequentam a biblioteca têm um maior rendimen-
to nos estudos. Isso porque dentro desse ambiente a criança é estimulada a ler e pesqui-
sar, instrumentos fundamentais para a construção e a ampliação do seu conhecimento. 
Com isso, não queremos dar a entender que não há validade nas pesquisas feitas pela 
internet; ao contrário, a inclusão digital também é fundamental e deve ser estimulada 
nas crianças, com acompanhamento dos professores e dos pais. as interlocuções no 
universo virtual são importantes para a disseminação de um tipo de conhecimento estru-
turado pela lógica de redes e hiperlinks, mas esse modelo não dá conta, sozinho, da 
complexidade do processo de ensino e aprendizagem. 

a internet funciona muito bem como complemento às bibliotecas, mas não a substi-
tui. nas bibliotecas, o estudante não encontra apenas livros. o acervo compreende jor-
nais, revistas, mapas, objetos museográficos e material multimídia, além de exposições 
temáticas, exibições de filmes, saraus de poesia e contação de histórias. tudo isso em 
um ambiente calmo e tranquilo, essencial para o aprendizado, a pesquisa e a leitura.

nesse contexto, qual seria a perspectiva para a profissão de bibliotecário? a tec-
nologia irá extinguir a necessidade desse profissional? acredito que a internet e a tecno-
logia estão revelando a essência do trabalho do bibliotecário, para além do princípio 
redutor de que ele apenas organiza livros em estantes. o profissional está ganhando 
outra dimensão no imaginário coletivo, que já dialogava com as suas funções clássicas, 
como o envolvimento com a pesquisa e a orientação aos usuários, contribuindo para 
localizar a informação, independentemente se estiver em livros ou em qualquer outro 
formato. o bibliotecário se dedica a aprender as técnicas para auxiliar os usuários a 
acessar a informação de forma plena.

acreditamos que as bibliotecas físicas nunca irão desaparecer, e cabe a nós, bi-
bliotecários da área, batalhar para que a profissão não seja taxada de anacrônica, 
obsoleta e em vias de extinção. Para isso, também há o papel do poder público, que 
deveria aumentar os recursos para garantir mais e melhores funcionários e tecnologias 
para as bibliotecas. hoje, mais do que nunca, a instituição biblioteca e os profissionais 
bibliotecários são fundamentais para a melhoria da educação, para a preservação da 
cultura e para o avanço da pesquisa científica, ou seja, para o desenvolvimento do país.

BIBlIoteCa: UnIVeRso de
ConheCImento e CIdadanIa

Antônio Afonso Pereira Júnior
Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região (CRB-6)
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Bibliotecários que decidiram seguir por caminhos ainda pouco vivenciados
pelos colegas de área afirmam que movimentar-se na profissão é essencial

aPosta na InoVaÇão É
dIFeRenCIal PaRa o sUCesso

“a alma da emPResa está 
nos doCUmentos. se 

Uma InstItUIÇão os 
PeRde, É Como

se ela PeRdesse a 
essênCIa.”

JúlIo VItoR RodRIgUes
de CastRo

Júlio se interessou pelo trabalho 
de gestão documental ainda 

na faculdade
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emPReendedoRIsmo

ao decidir-se por uma carreira, um profissional pode ter 
um universo vasto de oportunidades dentro do qual pode 
escolher a alternativa que lhe for mais aprazível. na Biblio-
teconomia não é diferente: existem profissionais da área 
trabalhando em bibliotecas, acervos literários, museus, 
cinemas e até em bares e restaurantes. os bibliotecários 
Júlio de Castro (CRB-6/2565) e Wander garcia (CRB-
6/2035), por exemplo, escolheram um campo que vem 
ganhando cada vez mais mercado, mas que ainda pode 
ser mais explorado: a gestão digital de documentos.

Júlio Vitor Rodrigues de Castro é fundador da empresa 
Cdm gestão da Informação, que, desde 2009, presta 
serviços de gerenciamento documental. o trabalho consis-
te na organização dos documentos de instituições com o 
objetivo de padronizá-los, resultando em maior agilidade 
no acesso à informação.

Formado pelo Centro Universitário de Formiga (Unifor) 
e mestre em Ciência da Informação pela Universidade 
Federal de minas gerais (UFmg), Júlio conta que se in-
teressou pelo trabalho de gestão documental ainda na 
faculdade. “Percebi que se tratava de uma área pouco 
explorada pelos bibliotecários e que poderia dar bons 
retornos financeiros”.

o profissional afirma, no entanto, que é preciso persis-
tir. “no início, há grande variação de renda, e é possível 
que nem todas as portas estejam abertas. Um bibliotecário 
empreendedor também precisa gostar de dinamicidade e 
sair da rotina, aceitando cada dia como um desafio”.

Para Júlio, a gestão dos documentos de uma empresa, 
independentemente, do porte ou do segmento, é funda-
mental para alcançar o sucesso. “a alma da empresa está 
nos documentos. se uma instituição os perde, é como se 
ela perdesse a essência”. 

a Cdm conta com a participação de oito colabora-
dores e também presta serviços de digitalização e inde-
xação de documentos, memória de instituições, gestão da 
informação no ambiente online, consultorias e criação de 
websites.

apaixonar-se pela profissão é uma das dicas que Júlio 
dá pra quem deseja seguir nessa área. “É preciso acreditar 
naquilo que se faz e saber equilibrar a vida profissional 
e pessoal para alcançar a prosperidade, a felicidade, a 
cultura e a ética”, finaliza.

CrEsCEr no EmprEgo
o bibliotecário Wander lúcio silveira garcia pro-

cura sempre se especializar na área em que atua para 
se transformar em um profissional mais versátil e adap-
tável. Formado em Biblioteconomia pela Universidade 
Federal de minas gerais (UFmg) em 2001, Wander 
trabalha há dois anos como na analista de negócios 
sênior na memovip – gestão Inteligente de Informa-
ção, empresa que realiza gerenciamento de documen-
tos desde 1993.

o especialista viu oportunidade de aprimoramento 
profissional ao integrar seu trabalho de bibliotecário 
à tecnologia da Informação e se pós-graduou em ad-
ministração de sistemas de Informação pela Universi-
dade Federal de lavras (Ufla). depois disso, começou 
a trabalhar em empresas com foco em processos de 
digitalização de documentos, direcionando seu desen-
volvimento técnico em soluções de tecnologia.

segundo Wander, a formação foi importante por-
que ele passou a interagir melhor com a área de tI 
para desenvolvimento e aplicação de projetos de ges-
tão eletrônica de documentos. “a especialização é a 
melhor forma de se destacar no mercado. Pretendo 
continuar me certificando na área de gestão digital da 
informação”, afirma Wander, que valoriza o aprimora-
mento profissional contínuo em sua área.

na atual empresa, o bibliotecário trabalha com de-
senvolvimento de projetos de gestão de documentos 
físicos e digitais. “as principais funções da digitaliza-
ção são a perpetuação do documento, a agilidade e 
a precisão na recuperação, auxiliando na tomada de 
decisão e redução de custos. Com backup permanen-
te do material, o risco de perdê-lo é menor. além do 
mais, é importante a gestão continuada dos arquivos 
físicos e digitais.”

Para Wander, os bibliotecários têm grandes opor-
tunidades de atuar na área digital, mas ainda existem 
poucos incentivos. “o mercado de trabalho necessita, 
hoje, dos projetos na área de gestão digital da infor-
mação, e acredito que a universidade pode ser um lo-
cal onde os estudantes tenham grandes oportunidades 
de aprendizado na área”. 
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emPReendedoRIsmo

“a esPeCIalIZaÇão É a melhoR 
FoRma de se destaCaR no 
meRCado. PRetendo ContInUaR 
me CeRtIFICando na áRea de 
gestão dIgItal da InFoRmaÇão.”

WandeR lúCIo sIlVeIRa gaRCIa

Wander afirma que o mercado 
de trabalho  precisa de 
projetos na área de gestão 
digital da informação
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InoVaR e se QUalIFICaR
se você pretende abrir um negócio ou especializar-se em seu trabalho, veja as dicas que podem ajudá-lo 
a alcançar seu objetivo:

• Procure ter sempre novas ideias e as sugira. Muitas vezes, é importante ver o mundo ao seu redor de forma 
diferente, viajar para lugares desconhecidos e conhecer gente nova para estimular a criatividade.
• Fazer cursos e participar de palestras e seminários da área pode ser um bom caminho para se tornar 
um profissional qualificado. especializar-se em um assunto de que gosta ou arriscar-se em outras áreas são 
formas de se destacar no mercado.
• A inovação deve estar presente também ao abrir um negócio: pesquisar o mercado e saber as necessida-
des de um segmento é fundamental para ter um empreendimento que possa gerar retorno financeiro.
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InoVaÇão

aQUI tem
modeRnIdade

Bibliotecas deixam de lado rótulo de “ultrapassadas” e investem em tecnologia e inovação

UniBH investiu em bibliotecas dos campi criando novos espaços de estudo

Biblioteca Luiz de Bessa completa 60 anos em 2014
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InoVaÇão

escolher um bom livro é, antes de mais nada, 
uma experiência sensitiva. Inicialmente você se dei-
xa atrair pela arte da capa, tateia as páginas e 
até mesmo o cheiro das folhas empoeiradas marca 
a memória de um leitor. entrar em uma biblioteca 
pode ser uma avalanche dessas diversas sensações. 
afinal, ali é o lugar onde se reúnem diversas obras, 
de diferentes datas, regiões, países e autores. 

mas, atualmente, as impressões que o ambiente 
de uma biblioteca podem proporcionar aos visitan-
tes são muito diferentes daqueles de há alguns anos. 
esqueçam aquela imagem de prateleiras abarrota-
das e desorganizadas, pouca luminosidade, pa-
péis e fichas para procurar um título. Podemos dizer 
que as bibliotecas acompanharam a modernidade. 
hoje, computadores dominam as consultas, tablets 
ajudam nas pesquisas, há ambientes modernos e 
interativos, o que torna a ida a uma biblioteca uma 
experiência mais agradável e cada dia mais ligada 
com a tecnologia atual.

Um bom exemplo dessa mudança é a Biblioteca 
estadual luiz de Bessa, em Belo horizonte. o acer-
vo do local está disponível para consulta online, e 
grande parte da hemeroteca histórica, onde estão 
armazenados jornais e revistas históricos, está digi-
talizado, facilitando e ampliando o acesso de mi-
lhares de leitores e pesquisadores que frequentam o 
setor. “as mudanças contemporâneas nas relações 
sociais se refletem nas bibliotecas. a essência de 
buscar o desenvolvimento da cidadania e de futu-
ros leitores nunca é interrompida. as bibliotecas, 
cada vez mais, buscam modelos colaborativos, 
com participação ativa da população; o abrigo 
da diversidade cultural existente, contemplando as 
características da comunidade; e múltiplas articula-
ções com outras instituições. Um exemplo é nossa 
participação no Circuito Cultural Praça da liberda-
de”, explica alessandra gino, diretora da Bibliote-
ca Pública estadual luiz de Bessa.

alessandra completa afirmando que a moderni-
zação dos espaços de leitura é fundamental. “as 

bibliotecas são equipamentos que caminham lado 
a lado com mudanças, sejam elas sociais, culturais, 
econômicas ou políticas. em um mundo globaliza-
do, com um volume informacional enorme e grandes 
avanços tecnológicos, é inevitável a modernização 
desses espaços para se permanecer atraente e atu-
ante e para, principalmente, atender as demandas 
de que seu público necessita.”

a luiz de Bessa completa 60 anos em 2014 e 
possui quase 300 mil exemplares e publicações, 
que incluem livros, materiais audiovisuais, revistas 
e jornais destinados aos públicos infantil, adulto e 
de pessoas com deficiência visual.  

mais novidadEs
e para quem pensava que o advento da tecno-

logia e o surgimento dos livros digitais reduziriam 
a frequência em bibliotecas, os investimentos fre-
quentes nesses espaços de aprendizagem mostram 
o contrário. as bibliotecas de escolas são, na maio-
ria das vezes, as mais visitadas quando o assunto 
é pegar livros ou estudar e fazer trabalhos. e na 
universidade não é diferente. os estudantes recor-
rem a elas várias vezes durante seu curso.

Pensando nisso, o Centro Universitário de Belo 
horizonte (UniBh) investiu nas bibliotecas de seus 
campi. a faculdade construiu mais espaços, am-
pliou e reformou os que já existiam e adquiriu novos 
acervos literários. 

de acordo com a líder do núcleo acadêmico 
do UniBh, silvana alves de oliveira, a reformula-
ção dos espaços das bibliotecas foi pensada para 
que o conhecimento transcenda as salas de estu-
do tradicionais: “É preciso que exista um espaço 
onde os alunos sintam-se atraídos para estudar”. 
ela também afirma que as mudanças fidelizam o 
estudante e contribuem para uma imagem positiva 
da instituição. os resultados já podem ser vistos: 
o número de alunos que frequentam as bibliotecas 
dobrou, o que demonstra o interesse deles em uti-
lizar os espaços. 
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ConheCImento nas nUVens 
e ao alCanCe das mãos

especialistas afirmam que a educação é o prin-
cipal agente transformador de uma realidade, e 
essa ideia costuma ser muito propagada quando 
o assunto é desenvolvimento brasileiro. mas como 
vamos chegar a um cenário favorável e implemen-
tar as mudanças necessárias? Com o surgimento 
da internet juntamente com a inovação tecnológica, 
alguns paradigmas educacionais têm sido revisa-
dos, e, nesse contexto, os cursos de educação a 
distância (ead) se apresentam como uma opção 
renovadora. 

embora a ead não seja algo novo, muitas pessoas, 
quando se fala em educação a distância, muitas per-
guntas são recorrentes: será que a instituição é séria? 
será que o curso é confiável? será que serei cobrado 
tanto quanto um curso presencial exige de seus alunos? 
esse certificado tem validade? Como se dará o processo 
de aprendizagem? Questionamentos como esses contri-
buem para a disseminação de uma ideia negativa sobre 
a ead, mas, assim como acontece com algumas tecno-
logias, esses pensamentos já começam a mudar. Pelo 
menos é o cenário que nos apresentam as estatísticas.
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2001 
PoUCo maIs de
5,3 mIl estUdantes

2012 
maIs de
1,1 mIlhão estUdantes

a eVolUÇão do ensIno
a dIstânCIa no BRasIl – matRíCUlas
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Ensino dEmoCratizado
a educação a distância vem ganhando espaço e 

se transformando em um caminho para a expansão do 
acesso e para a democratização do ensino superior. Para 
quem mora longe de uma universidade ou não pode ir à 
aula todos os dias, essa parece ser uma solução ideal. 
de acordo com dados do Censo da educação superior 
de 2012, a ead já responde pelo percentual de 33% 
do total das matrículas na graduação. em 2001, apenas 
5.359 estudantes estavam matriculados na modalidade 
de cursos a distância. doze anos depois, esse número au-
mentou em mais de 200 vezes, chegando a 1.113.850 
alunos.

as projeções são otimistas e sugerem, desse modo, 

a necessidade de se desenvolverem equipes especiali-
zadas para a formação dos cursos, que ainda são pou-
cos quando comparados aos presenciais. o curso de 
Biblioteconomia é um deles. em todo o país encontramos 
somente dois cursos credenciados pelo meC, um na Uni-
versidade de Caxias do sul, em santa Catarina, e outro 
na Faculdade Universo, em Belo horizonte. essa é uma 
realidade preocupante quando nos deparamos com uma 
carência de aproximadamente 17 mil bibliotecários so-
mente em minas gerais. 

o assunto foi debatido recentemente em uma reunião 
com a secretária de estado de Cultura de minas gerais, 
eliane Parreiras. o presidente do Conselho Regional de 
Biblioteconomia da 6ª Região (CRB-6), antônio afonso 

Em reunião com a secretária de Cultura, o Conselho trouxe à tona seu anseio pela ampliação dos canais de Ensino a Distância
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(CRB-6/2637), e a superintendente das bibliotecas pú-
blicas de minas gerais, Catiara afonso, estiveram no en-
contro. o início do diálogo foi sobre o cumprimento da 
lei Federal 12.244/2010, que estabelece que todas as 
instituições de ensino públicas e privadas do país deve-
rão possuir biblioteca até 2020.

a criação de cursos de graduação em Biblioteco-
nomia na modalidade a distância foi a sugestão dada 
pelo presidente como solução para suprir essa deman-
da. Faltam bibliotecários, especialmente no interior. “o 
próximo passo é estabelecer contato com os responsá-
veis por essas entidades para viabilizar a ideia”, afir-
mou eliane.

Para o presidente do Conselho, a parceria com o go-
verno é fundamental. “o apoio político é essencial para 
que consigamos cumprir a lei dentro do prazo”. Catiara 
também se mostrou confiante. “É muito bom ver que a 
secretária está sensível à questão da implantação de bi-
bliotecas em instituições de ensino”.

ConhECimEnto dE rEdE
os ambientes virtuais - chats, fóruns e e-mails - fazem as 

vezes da sala de aula. assim, quem mora no interior, por 
exemplo, pode cursar e concluir um curso de graduação. 
a coordenadora de ead da Faculdade Universo – Cam-
pus Belo horizonte, Zélia de lourdes alves Cunegundes, 
comemora o avanço na educação. “o surgimento da in-
ternet tem impulsionado a revisão dos paradigmas educa-
cionais e influenciado os diversos setores da sociedade, 
permitindo a ampla difusão e a troca de informações em 
todos os níveis. a biblioteca também se vê atingida por 
essas modificações tecnológicas de forma inquestionável. 
a explosão da informação e o desenvolvimento crescente 
possibilitaram a criação de novas condições de tratamen-
to, armazenagem e acesso a informações, afetando a rea-
lidade vigente e transportando a ótica primeira do acesso 
à estante para o acesso à informação em qualquer lugar”.

ela também confirma a necessidade de mais cursos de 
Biblioteconomia na modalidade ead para suprir o mer-

A presidente do CFB, Regina Céli, acredita que o EAD pode aumentar a quantidade de cursos no país
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cado e explica que, para oferecer cursos online de qua-
lidade, é preciso investir em uma equipe multidisciplinar. 
“o sucesso de um projeto de educação a distância está 
muito mais ligado às pessoas que o implementam do que 
à tecnologia, que é um instrumento de mediação. montar 
e manter uma equipe com experiência pedagógica nas 
diversas áreas envolvidas no processo de produção de um 
curso a distância, disposta a capacitar-se e experimentar 
novos ambientes de trabalho, é tarefa que exige investi-
mentos financeiros elevados”, diz.

a presidente do Conselho Federal de Bibliotecono-
mia (CFB), Regina Céli de sousa, acredita no potencial 
do curso a distância e destaca as ações do CFB junto 
ao governo Federal. a proposta é aumentar o número 
de cursos no país. “o Conselho, alinhado à Universi-
dade aberta do Brasil (UaB), programa que integra as 
ações da diretoria de educação a distância (ded/Ca-
pes), elaborou uma proposta pedagógica para a oferta 
de um Curso nacional de Biblioteconomia, na modali-
dade a distância. sua concepção visou, primeiramen-
te, a suprir a carência de profissionais bibliotecários no 
país, oferecendo educação pública, gratuita e de qua-
lidade”, relata.

o CRB-6 divulga esporadicamente nos boletins, nas 
redes sociais e no site matérias a respeito da educação a 
distância em Biblioteconomia. as notícias sempre rendem 
comentários de leitores de várias partes do país, que se 
mostram interessados em ingressar na modalidade.

Ead na prátiCa
de um lado, as empresas querem profissionais qua-

lificados, com cursos de extensão, especialização e 
pós-graduação no currículo. de outro, os profissionais 
precisam trabalhar e nem sempre possuem tempo sufi-
ciente para se deslocar até as escolas, enfrentando, por 
exemplo, o trânsito intenso das grandes capitais. 

a auxiliar de biblioteca maria Vitória alves Rodri-
gues, 46 anos, reconhece a exigência do mercado e 
por isso optou por começar o curso a distância de Bi-
blioteconomia. ela mora em são gotardo, em minas 
gerais, e estuda na Universidade de Caxias do sul, no 
Rio grande do sul. a cada três meses, maria Vitória 
visita a cidade gaúcha para fazer provas e participar de 
encontros presenciais que o meC exige. “não é fácil, 

é longe para fazer as provas presenciais e é muito con-
teúdo para estudar. Um ponto positivo é que estudamos 
em nossa casa, mas tem que ter determinação, discipli-
na, organização de tempo e boa vontade. eu trabalho 
de manhã e de noite, então deixo as tardes reservadas 
para a graduação. está sendo um aprendizado enorme, 
e pretendo ser, em breve, uma profissional de sucesso!”

Com relação à interação com o professor e o con-
teúdo, maria Vitória está bastante satisfeita. Para ela, 
a modalidade ead é melhor que a presencial. “É mais 
do que eu esperava, abrange uma grande área do co-
nhecimento, e o conteúdo é riquíssimo. Posso dizer que 
estou apaixonada pelo curso”.

a professora ana Carolina araujo Kuhn, também alu-
na do curso ead da UCs, complementa. “nos dias de 
avaliação presencial é possível conhecer pessoalmente 
colegas e professores. além das provas, interagimos nas 
palestras e oficinas oferecidas na ocasião”. 

a distância das faculdades de Biblioteconomia tam-
bém levou a pedagoga maria Cecília Ribeiro, de 27 

Maria Vitória optou pelo EAD
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quais são as vantagEns dE sE fazEr um Curso a distânCia?
• Flexibilidade de horário e de local.
• O aluno estabelece o seu ritmo de estudo.
• O valor do curso normalmente é menor que o ensino presencial.
• Possibilidade de acesso em locais aonde o ensino não chega.
• Democratização de acesso à educação: atende um público maior e mais variado que os cursos presenciais.
• Permite a troca diferenciada de experiência e conhecimento entre os participantes.
• Estimula familiarização com as mais diversas tecnologias.

Fonte: associação Brasileira de educação a distância

CaPa

anos, a procurar o curso ead. ela mora em montes Cla-
ros, em minas gerais, e se matriculou neste ano na fa-
culdade Universo para adquirir experiência e conteúdo 
que favoreçam sua formação profissional. ela diz que 
uma das vantagens é conciliar mais facilmente trabalho 
e estudo. “gerencio meus estudos de acordo com meu 
ritmo e necessidade, procurando realizar as atividades 
conforme orientação dos tutores de cada disciplina”.

dEsConstruindo prEConCEitos
além de não ser novidade no Brasil, o en-

sino ead tem sua qualidade testada em vários 
níveis. de acordo com o diretor de educação 
a distância (ded/Capes–Coordenação de 
aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior), 
João Carlos teatini, o preconceito contra a ead 
não tem justificativa. “se o curso, presencial ou 
a distância, for bem elaborado e executado por 
profissionais qualificados, com materiais didá-
ticos de qualidade, instalações adequadas e 
avaliação sistemática, seu resultado tenderá a 
ser positivo”, diz. 

ainda segundo teatini, a distância integra 
o cotidiano da educação mundial e brasileira, 
com elevada procura e evasão compatível com 
instituições de todos os níveis. “hoje, professo-
res e alunos transferem cada vez mais ativida-
des por meio dos fartos e crescentes meios de 
comunicação: internet, telefonia celular, video-
conferência, televisão a cabo, rádio etc. Cabe 
ressaltar a familiaridade do brasileiro com o 
uso de novas tecnologias, sendo o país refe-
rência mundial em eleição eletrônica, automa-
ção bancária e telefonia, por exemplo. Por que 
não no ensino?”, expõe. ele ainda ressalta a 
importância da ead no cenário nacional. “a 
educação superior a distância pode dar uma 
contribuição inestimável a um projeto de nação 
com desenvolvimento humano, social e econô-
mico que conduza a uma legítima educação do 
tamanho do Brasil!”.

Maria Vitória optou pelo EAD
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Michelle Karina Assunção Costa *

ConstRUIndo Uma BIBlIoteCa 
UnIVeRsItáRIa PaRa todos:
a InClUsão de UsUáRIos

Com neCessIdades
edUCaCIonaIs esPeCIaIs

além das mudanças tecnológicas e da globalização, que alte-
ram as formas de trabalhar e se relacionar na sociedade, os usu-
ários das bibliotecas também mudaram. a presença de pessoas 
com deficiência no sistema educacional brasileiro é uma realidade, 
e um novo olhar deve ser dado a esses atores sociais antes margi-
nalizados e que estão presentes e atuantes na sociedade. estamos 
falando dos usuários com necessidades educacionais especiais 
(nee) que passarão a frequentar as bibliotecas universitárias, ne-
cessitando de recursos especiais para que possam realizar suas 
buscas e acessar a informação, de condições de locomoção nas 
dependências da biblioteca e de autonomia para realizar suas ativi-
dades. esses usuários podem ter deficiência visual, auditiva, mental, 
física ou múltipla; ter problemas psicológicos e neurológicos; ter 
altas habilidades (com notável desempenho e elevada potencia-
lidade em aspectos acadêmicos, intelectuais, psicomotores e/ou 
artísticos. (CaRValho, 1994, p. 130).

o discurso da atual sociedade, a qual pretende ser uma 
sociedade para todos, ou seja, uma sociedade inclusiva, tem 
exigido a inclusão de pessoas com deficiência em todos os seus 
espaços. mas uma sociedade inclusiva vai além da garantia 
de ambientes que sejam adequados a todo tipo de pessoa: ela 
deve fortalecer as atitudes de aceitação das diferenças, valori-
zando a diversidade humana e enfatizando a necessidade da 

* Mestranda em Ciência da Informação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em Gestão de 
Pessoas na FATEC-BH (2012) e Administração de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Lavras - UFLA 
(2005) e graduada em Biblioteconomia com ênfase em Gestão da Informação pela UFMG (2002). 
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convivência com pessoas deficientes e a garantia dos 
direitos de qualquer cidadão.

a existência de legislação e políticas públicas subsidia 
as transformações que devem ocorrer nos ambientes edu-
cacionais, para que esses espaços possam ser inclusivos 
e que valorizem as diferenças sociais, físicas e emocio-
nais, atendendo as necessidades educacionais de cada 
aluno. e esse processo de inclusão tem continuidade com 
as ações institucionais desenvolvidas pelos núcleos de 
acessibilidade e inclusão das universidades que agregam, 
fortalecem e dão condições de receber, acolher e manter 
os discentes com nee durante seu percurso acadêmico, e 
com o trabalho do bibliotecário, que é o responsável pela 
biblioteca universitária, não privando nenhum cidadão do 
acesso e do direito à informação. 

diante desse cenário, podemos questionar e reforçar a 
necessidade da formação continuada do profissional bi-
bliotecário na aquisição de conhecimentos para realizar 
ações de inclusão em seu local de trabalho. os estudantes 
com nee exigirão a reorganização das bibliotecas univer-
sitárias para os receberem, o conhecimento de libras para 
aqueles que atenderão usuários surdos e a avaliação de 
seus serviços, ou seja, se estes estão ou não acessíveis aos 
usuários com determinada deficiência.

e, nesse contexto, é relevante que reflexões sejam fei-
tas nas condições de acesso físico e informacional nas 
bibliotecas universitárias brasileiras, como da atuação do 
bibliotecário. 

diante de uma sociedade caracterizada por mudanças 
constantes e que pretende ser inclusiva, na qual todo ci-
dadão deve estar inserido socialmente, não sofrendo dis-
criminação de qualquer gênero, cabe às bibliotecas uni-
versitárias garantir aos indivíduos a acessibilidade nesses 
espaços e, assim, possibilitar a prática da cidadania.

a função primordial de uma biblioteca universitária, de 
acordo com emmanuelli (2009, p. 28).

é prover infraestrutura bibliográfica, documentária e 
informacional para apoiar as atividades da univer-
sidade centrando seus objetivos nas necessidades 
informacionais do indivíduo, membro da comunida-
de universitária, através da prestação de serviços, 
proporcionando o acesso à informação, à leitura e 
a outros recursos disponíveis que são instrumentos de 
transformação da sociedade. 

sendo assim, para que essa função seja de fato alcan-
çada em relação aos usuários com deficiência, é necessá-
rio o engajamento dos bibliotecários, que devem contribuir 
com a sociedade inclusiva identificando fragilidades no 
atendimento aos usuários com deficiência e propondo me-
lhorias, na aquisição de tecnologias assistivas para acesso 
à informação, além de dar condições de locomoção a es-
ses indivíduos nas dependências das bibliotecas universitá-
rias efetivando a acessibilidade e a inclusão desses alunos.

sassaki (2006, p. 68) afirma que a acessibilidade não 
mais se restringe ao aspecto arquitetônico, pois existem bar-
reiras de vários tipos em outros contextos. e ainda de acordo 
com o autor, um ambiente inclusivo é aquele que implanta 
gradativamente a acessibilidade em suas seis dimensões 
para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. são elas:

1) acessibilidade arquitetônica – sem barreiras ambien-
tais físicas, no interior e no entorno dos ambientes.
2) acessibilidade comunicacional – sem barreiras na 
comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais, 
linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), na comu-
nicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila, etc., 
incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas 
para quem tem baixa visão, tecnologias assistivas para 
comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade 
digital).
3) acessibilidade metodológica – sem barreiras nos mé-
todos e nas técnicas de trabalho (métodos e técnicas de 
treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, 
dentre outros).
4) acessibilidade instrumental – sem barreiras nos instru-
mentos e utensílios de trabalho (teclado de computador).
5) acessibilidade programática – sem barreiras visíveis 
embutidas em políticas (leis, decretos, portarias resolu-
ções, etc).
6) acessibilidade atitudinal – sem preconceitos, estig-
mas, estereótipos e discriminações, como resultado de 
programas e práticas de sensibilização e de conscienti-
zação dos trabalhadores em geral e da convivência na 
diversidade humana nos locais de trabalho.

Com esses apontamentos, pretende-se instigar reflexões 
sobre os desafios da sociedade inclusiva contribuindo para 
a “construção” de bibliotecas universitárias acessíveis.
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FaZeR o Bem sem
olhaR a QUem

gratificante, indescritível, extraordinário. essas 
são as palavras utilizadas pelos bibliotecários antô-
nio, elidiane e Janne para descrever o trabalho que 
prestam como voluntários. e se engana quem pensa 
que apenas os assistidos em projetos sociais são 
ajudados: os profissionais da informação se sentem 
igualmente recompensados.

aqueles que se dedicam ao trabalho voluntário 
contribuem para um mundo mais solidário, pois 
ajudam quem precisa sem receber nada em troca. 
também colaboram para que a carência da popu-
lação brasileira de cultura, lazer e educação seja 
enfrentada. 

em todas as partes do mundo existem grandes 
organizações não governamentais que dedicam 
suas atividades aos mais necessitados. mas não é 
preciso participar dessas instituições nem ir muito 
longe para ser voluntário. Quem comprova isso 
são os bibliotecários voluntários, como elidiane 
oliveira (CRB-6/2007), que trabalha na bibliote-
ca do serviço nacional de aprendizagem Indus-
trial (senai) de Varginha. 

elidiane faz parte do movimento de Cursilhos 
de Cristandade do Brasil (mCC) santa Clara, gru-
po da Igreja Católica que, entre outras atividades, 
visita seções de oncologia em hospitais e asilos. o 
objetivo é realizar atividades recreativas e oferecer 
um pouco do tempo aos pacientes e idosos que 
ficam sozinhos.

a bibliotecária comenta que os pacientes ficam 
ansiosos pela visita: “eles sabem que estaremos ali 
para cantar, conversar e levar um lanche”. Cada 
integrante do grupo fica responsável responsável 
por levar um item da merenda. o mCC também 
promove o dia da Beleza, com esmaltes, bijuterias 
e maquiagens para enfeitar as senhoras. e elidiane 
recomenda: “Convido a todos a fazerem um traba-
lho voluntário em sua cidade, por menor que seja. 
É muito bom ser presença na vida das pessoas que 
precisam de nós”. 

Elidiane faz parte de grupo de voluntários que visita asilos
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trilhas voluntárias
Um grupo de pessoas – composto por um líder 

comunitário, uma pedagoga, um publicitário e um 
bibliotecário – está unido pelo mesmo objetivo: o 
trabalho voluntário. o trilhas da leitura conta com 
a turma para levar a leitura a comunidades carentes 
de Contagem, cidade da região metropolitana de 
Belo horizonte.

e o bibliotecário e presidente do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6), an-
tônio afonso (CRB-6/2637), voluntário do projeto, 
explica que o trabalho tem cunho social e ambien-
tal. “arrecadamos todo tipo de livros. os que estão 
em bom estado vão para doação, e os que já não 
servem mais para uso são doados para a asso-
ciação dos Catadores de materiais Recicláveis de 
Contagem (asmac).”

o trilhas recolhe livros, no último domingo de 
cada mês, em praças de bairros carentes de Con-
tagem. além disso, a ação vem acompanhada de 
outras, como apresentação de bandas, distribuição 
de brinquedos para as crianças, corte de cabelo e 
serviços de assessoria jurídica. o presidente afirma 
que a sensação de ser voluntário é ótima: “todo 
domingo que vou às praças, sinto que saio de lá 
rejuvenescido”.

EspiritualidadE

Cerca de 250 pessoas do bairro Jardim aBC, 
localizado na Cidade ocidental, em goiás, par-
ticipam das atividades desenvolvidas pela ong 
a Caminho da luz todas as manhãs de sábado. 
de futebol a massagem terapêutica, a organização 

O Trilhas da Leitura incentiva o hábito
de ler nos moradores de Contagem

Janne se sente realizada ao ajudar as crianças
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leva à comunidade oficinas com diversas ativida-
des, nas quais as pessoas podem participar depois 
do momento de evangelização.

a bibliotecária da Universidade de Brasília 
(UnB) Janne Cury nasser é uma das voluntárias do 
projeto, que tem por principal objetivo a propaga-
ção dos ensinamentos espíritas. Janne conta que se 
dedica às causas humanitárias desde os 15 anos. 
“Às vezes ficamos presos apenas à nossa rotina, 
mas é preciso dedicar um tempo ao próximo, senão 
nossa vida fica sem sentido”.

Janne, que não perde um sábado do volunta-
riado, afirma: “Quem trabalha para o bem é mais 
feliz. eu sinto que sou muito mais ajudada quando 
dedico parte do meu tempo a alguém”. a ong 
não recebe recurso de nenhuma instituição para se 
manter. sãos os próprios voluntários que contribuem 
para a compra dos materiais utilizados nas ativida-
des. segundo a bibliotecária, eles realizam eventos 
para arrecadar fundos, como churrascos e festas.

para ajudar, não prECisa dE lugar
a moradora belo-horizontina do Conjunto ha-

bitacional Jaqueline, maria Cristina, também deu 
um jeito de ajudar. há quatro anos ela criou o 
Cantinho da leitura em seu condomínio, espaço 
que disponibiliza empréstimo de mais de 1800 

livros a seus moradores. maria Cristina agora quer 
expandir seu espaço. “Precisamos de um local que 
comporte as obras e os eventos que realizamos”. 
se você tem exemplares que queira doar, entre em 
contato com ela pelo e-mail cantinhodaleitura@
hotmail.com.

outros projetos, como o Um Pé de Biblioteca e 
leitura na Praça, também desenvolvem ações de 
incentivo à prática de ler. o primeiro, criado pela 
ong Crescendo Feliz, no Rio de Janeiro, há nove 
anos, dá apoio para que sejam abertos espaços de 
leitura em comunidades carentes. 

Um Pé de Biblioteca já contribuiu para a aber-
tura de dez bibliotecas em comunidades carentes 
da capital carioca e de minas gerais. a ong 
pede ajuda de pessoas que queiram trabalhar 
como voluntários, doar livros, brinquedos e com-
putadores. Interessados em ajudar podem mandar 
um e-mail para contato@umpedebiblioteca.org.

o leitura na Praça disponibiliza, todos os pri-
meiros e terceiros domingos do mês pela manhã, 
uma biblioteca a céu aberto, na qual os mora-
dores podem pegar os livros e lê-los na Praça 
duque de Caxias, em Belo horizonte. o projeto 
também aceita doações. Quer ajudar? então, 
entre em contato pelo e-mail projetoleituranapra-
ca@gmail.com.

quEr partiCipar também?
Para ser voluntário, não precisa de hora nem lugar. Basta ter boa vontade! mas nós se-

paramos algumas dicas que podem ser úteis na hora de escolher um projeto social. Confira:
O quE fazER?  É importante selecionar um trabalho com o qual você se identifique. se 

aprecia o teatro, por exemplo, é legal participar de um projeto social que envolva a arte. as 
crianças normalmente gostam muito.

EsCOlHa uMa ORgaNIzaçãO Ou MONTE uM gRupO. Pode ser mais fácil en-
contrar um lugar que já promova algum tipo de trabalho voluntário, mas, se você preferir, 
também pode juntar pessoas dispostas a ajudar e auxiliar a quem precisa.

aRRuME uM TEMpINHO. todo mundo sabe que a vida é corrida, mas existe sempre 
tempo para ajudar. escolha um dia de sua semana que seja mais tranquilo e o eleja como 
o dia do Voluntariado.
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FIsCalIZaR
PaRa QUê?

Equipe compõe a Comissão Fiscalizadora do CRB-6

arquivo pessoal

Cleidivânia Janaína de Paula

Mariza Martins Coelho Álamo Chaves de Oliveira Pinheiro

Orfila Maria Mudado Silva e Lúcio Alves Tannure
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existem hoje no Brasil aproximadamente 32 
mil bibliotecários inscritos nos 14 Conselhos Re-
gionais de Biblioteconomia (CRBs). Para exercer a 
função de bibliotecário, é necessária a formação 
em curso superior de Biblioteconomia reconhecido 
pelo meC e que se tenha registro atualizado no 
Conselho de sua jurisdição. mas qual é a princi-
pal atribuição dos conselheiros profissionais?

de acordo com a legislação brasileira, é dever 
dos conselhos profissionais zelar pelo interesse públi-
co, efetuando supervisão qualitativa, técnica e ética 
do exercício das atividades liberais. Isso quer dizer 
que o papel dessas entidades é fiscalizar o respec-
tivo ofício a que ela foi destinada, observando dois 
aspectos fundamentais: a ética e a habilitação téc-
nica adequada para o exercício empregatício, tam-
bém conhecido como “registro profissional”.

“a justificativa para a existência do Conselho 
é a fiscalização”, afirma o bibliotecário-fiscal lú-
cio alves tannure (CRB-6/2266), que faz parte 
da Comissão de Fiscalização do Conselho Regio-
nal de Biblioteconomia 6ª Região. segundo ele, 
a principal finalidade da Comissão é o controle 
do exercício da profissão. “essa medida contri-
bui para a valorização do bibliotecário, evita que 
a sociedade seja prejudicada pela prestação de 
serviços por profissionais não qualificados e abre 
novas oportunidades no mercado de trabalho”.

lúcio e a bibliotecária-fiscal orfila maria mu-
dado silva (CRB-6/756) compõem a equipe fis-
calizadora da 16ª gestão do CRB-6, que, em 
2013, visitou 437 instituições no espírito santo e 
em minas gerais. Como resultado desse trabalho, 
42 processos foram julgados, número considera-
velmente maior se comparado ao ano de 2009, 
quando 16 processos foram a julgamento.

EntEnda o trabalho
os fiscais do CRB-6 visitam todas as instituições 

que tenham bibliotecas, centros de documentação 
e serviços que precisam ser desempenhados por 
um profissional bibliotecário habilitado em minas 

gerais e no espírito santo. a Comissão de Fis-
calização da 16ª gestão divide as regiões dos 
estados mineiro e capixaba para ser visitadas. as 
cidades com maior número de habitantes e biblio-
tecas têm prioridade na fiscalização. 

as visitas são feitas levando-se em considera-
ção, antes de tudo, as denúncias de instituições 
que possuem funcionários trabalhando sem a for-
mação devida. além desse critério, os bibliotecá-
rios-fiscais montam o cronograma dos locais que 
devem ser fiscalizados ao longo do ano. 

antes de realizar a fiscalização em locais que 
porventura nunca tenham sido visitados, é proce-
dimento enviar um ofício à instituição para orientar 
sobre a profissão do bibliotecário e alertar sobre 
a legislação da área. também é solicitado à ins-
tituição o envio da documentação comprobatória 
de sua situação regular, ou seja, nome e número 
do registro profissional do bibliotecário responsá-
vel pela biblioteca da instituição. se, mesmo as-
sim, a entidade não providenciar a contratação 
do profissional com formação necessária, os bi-
bliotecários-fiscais vão até o local para conferir a 
situação. Caso o problema não tenha sido resol-
vido, é lavrado um auto de infração à instituição, 
que tem prazo estipulado para a regularização.

terminado esse período, caso o estabelecimen-
to ainda não tenha contratado bibliotecário, é 
dado andamento ao processo, e os conselheiros 
que fazem parte da gestão julgam a necessidade 
de aplicação de multa. se a instituição penaliza-
da não quitar a despesa, o valor devido entra em 
dívida ativa. 

rEConhECimEnto
Fabíola terenzi gonçalves (CRB-6/2588), co-

ordenadora de bibliotecas do Centro Universitário 
metodista Izabela hendrix, afirma que a fiscali-
zação é a garantia do direito pleno do exercício 
profissional do bibliotecário. “Parabenizo os nos-
sos fiscais que se dedicam a ações contínuas pela 
melhoria da nossa profissão”.
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40 anos dE bibliotEConomia da ufEs
o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do 

espírito santo (Ufes) completou 40 anos no dia 10 de junho.
em comemoração pela data, a instituição realizará 

diversas atividades ao longo do ano. o evento que 
deu início às celebrações foi o I encontro Regional de 
estudantes de Biblioteconomia, documentação, Ciên-
cia e gestão da Informação (eReBd). Realizado entre 

os dias 18 a 21 de abril, o encontro teve como tema 
central o profissional da informação no século XXI: 
análises da formação acadêmica e da realidade das 
áreas de atuação.

o CRB-6 marca presença no período de comemora-
ção dos 40 anos da universidade. acompanhe a progra-
mação em ufes.br, no blog biblioufes40anos.blogspot.
com.br e em nosso Boletim eletrônico semanal.

biEnal do livro 2014
de dois em dois anos, os belo-horizontinos que apre-

ciam a leitura já têm compromisso com um dos eventos lite-
rários mais importantes de minas gerais: a Bienal do livro. 
de 14 a 23 de novembro, a capital mineira vai sediar o 
evento, que está em sua quarta edição e terá Café literário, 
território Jovem e atividade Infantil em sua programação. 
editoras de todo o país vão expor suas obras publicadas. 
acompanhe as notícias no site bienaldolivrominas.com.br.

o CRB-6 seleCIonoU os PRInCIPaIs eVentos*
QUe seRão RealIZados neste ano na áRea de

BIBlIoteConomIa e CIênCIa da InFoRmaÇão. ConFIRa:
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ão

*As datas e locais apresentados aqui podem sofrer alteração ao longo do ano. Para manter-se atualizado, consulte o site 
indicado e acompanhe o nosso Boletim.
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snbu
entre os dias 16 e 21 de novembro, o seminário 

nacional de Bibliotecas Universitárias (snBU) será 
realizado em Belo horizonte pela primeira vez. Pro-
movido pela Universidade Federal de minas gerais 

(UFmg), em parceria com outras instituições de ensino, 
o evento vai trazer pesquisadores e participantes de 
todo o país e contará com uma extensa programação 
dividida em seis dias. as inscrições já estão abertas no 
site bu.ufmg.br/snbu2014.

EnanCib
o XV encontro nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação (enancib) é um dos principais eventos 
de pesquisa em Ciência da Informação do Brasil e 
este ano será realizado em minas gerais. de 27 a 31 

de outubro, a Universidade Federal de minas gerais 
(UFmg) sediará o encontro que terá o tema “além das 
‘nuvens’: expandindo as fronteiras da Ciência da Infor-
mação”. acesse o site enancib.ibict.br e confira mais 
detalhes.
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