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Chega à residência dos bibliotecários mineiros e capixabas mais
um número da revista CRB-6 Informa, fruto do esforço diário de toda
a equipe do Conselho (conselheiros, assessores e funcionários) para
produzir informações que contribuam com o aperfeiçoamento dos
profissionais da Biblioteconomia.
Esta edição está recheada de assuntos interessantes, como o
exemplo de superação dado por profissionais e usuários portadores
de limitações físicas e dicas para que as bibliotecas melhorem a
acessibilidade. Também abordamos o funcionamento de uma biblioteca especializada e sublinhamos a importância do bibliotecário que
atua nesses espaços, além da experiência de colegas que inovaram
e se tornaram empreendedores bem sucedidos.
O principal destaque dessa edição está reservado aos 50 anos do
curso de Biblioteconomia do Unifor-MG, sediado em Formiga (MG),
cujos egressos têm feito a diferença no mercado de trabalho em
todo Brasil. O CRB-6 se orgulha de ser um parceiro da instituição
nessa jornada.
Para finalizar, o trabalho dos bibliotecários fiscais em Minas Gerais e no Espírito Santo é descrito no “Diário de Bordo”. O texto
narra a rotina de visitas a diversas cidades, para revelar situações
inusitadas e dificuldades enfrentadas no dia a dia e, ao mesmo tempo, nos trazer um pouco da realidade vivida por esses profissionais.
A fiscalização, certamente, tem trazido bons resultados. Em 2016,
foram 557 visitas realizadas – um recorde!
Aproveito a oportunidade para estimular os bibliotecários de nossa jurisdição a apontarem as instituições que ainda não contam com
profissionais habilitados. O apoio de todos é essencial para tornar o
nosso trabalho mais efetivo.
Vale lembrar ainda que, no segundo semestre deste ano, será
eleita a futura direção do CRB-6. É o momento, portanto, de todos os
bibliotecários refletirem sobre o que pode ser feito pela profissão e,
por que não, começarem a pensar na formação de uma chapa para
assumir a gestão do Conselho no próximo triênio.
Desejo que a leitura desta edição seja prazerosa. Deixo aqui o
meu abraço e as portas do CRB-6 sempre abertas para todos.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Profissionais com
deficiência têm
espaço no mercado
Bibliotecários superam suas limitações físicas para o exercício da função

“T

odo profissional passa por dificuldades para catalogar livros. Eu escaneio as obras, recebo as inexercer suas atividades. Mas, se ele tem pai- formações em voz alta e as digito no sistema”, conta
xão por aquilo que faz, encontra forças para o bibliotecário, que fez um curso de informática para
superar os obstáculos”. Assim pensa o bibliotecário aprimorar suas habilidades. “Basta eu ter uma área de
Wander Ferreira (CRB-6/2813), deficiente visual e trabalho bem organizada para executar praticamente
analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Ho- as mesmas tarefas de um usuário comum”, acrescenta.
rizonte (PBH). Ele nasceu com
A Lei 9.610/98 também
Divulgação
retinose pigmentar e nunca enfoi essencial para ajudar tanxergou, mas não deixou que
to o bibliotecário – que trabaa deficiência se tornasse um
lha diretamente com a leitura
empecilho para concluir a gra– quanto a outros deficientes
duação em Biblioteconomia.
visuais a terem acesso a inHá seis anos atua na área e,
formações. De acordo com o
atualmente, é responsável por
documento, “os textos transcricatalogar obras, guiar visitas e
tos para o braille, desde que
organizar oficinas de incentivo
sejam sem fins lucrativos, deà leitura na Biblioteca Pública
vem e podem ser distribuídos
Infantil e Juvenil da PBH.
gratuitamente aos deficientes
Bibliotecário é deficiente visual e atua como analista
Um recurso que o ajuda de políticas públicas da PBH
visuais sem que o autor precise
bastante no desempenho de
autorizar.” Por ser concursado,
suas funções é um leitor de tela para o sistema Win- Wander pode solicitar o serviço à Prefeitura. Mas,
dows. O programa lê para o usuário tudo que apare- em Belo Horizonte, a Biblioteca Pública Estadual
ce no monitor, ou seja, as operações realizadas e os Luiz de Bessa realiza transcrições. “Sempre que guio
comandos digitados. Assim, portadores de deficiên- visitas e organizo oficinas, incluo na programação
cia visual podem utilizar todas as soluções oferecidas a leitura de obras. Como não existem muitos livros
por um computador. “Com o leitor de tela, consigo em braille, preciso requerer a transcrição”, explica.
8 CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Foto: Maíra Bueno

Quando o bibliotecário quer ler por conta própria,
ele também procura por audiolivros ou escaneia o
conteúdo para que possa ser lido pelo leitor de tela.
Mais um exemplo de superação
Cláudia Andrade (CRB-6/1763), que também é
portadora de deficiência, é uma bibliotecária bem sucedida. Na adolescência, ela sofreu um acidente de
carro e, devido a uma lesão na medula, ficou paraplégica. Durante o período de recuperação, se dedicou
aos estudos e passou no vestibular da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Quando se formou,
foi aprovada em vários concursos públicos e optou
por trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte.
Ela atuou por 15 anos na coordenação de bibliotecas escolares da região de Venda Nova, onde
desenvolveu inúmeros projetos de incentivo à leitura.
O ótimo trabalho realizado culminou, em 2007, com
a conquista da Medalha Professora Etelvina Lima,
premiação concedida pelo Conselho Regional de
Biblioteconomia 6ª Região (CRB-6) a profissionais de
destaque em Minas Gerais e Espírito Santo.
Há três anos, Claudia recebeu um convite da Secretaria de Meio Ambiente para ajudar na criação
do Centro de Educação Ambiental Venda Nova. O
espaço tem como objetivo disseminar informações relacionadas à preservação da natureza. A bibliotecária ministra palestras e cria oficinas, trilhas e circuitos
sobre o tema. Nessa função ela desenvolveu o projeto Líderes Ambientais, que estimula a preservação
por meio de informação e conhecimento da realida-

Cláudia Andrade recebe homenagem por projeto
de preservação do meio ambiente

de em cada regional da cidade. A ideia foi transformada em política pública de destaque da Prefeitura
de Belo Horizonte e fez com que Cláudia recebesse
a Medalha de Honra da UFMG em 2016.
“Ambas as conquistas são motivo de orgulho e
provam que deficiências não são impeditivos para
sermos bons profissionais”, afirma. Quando perguntada sobre as dificuldades de acessibilidade encontradas no exercício da profissão, ela afirma que a
falta de rampas, elevadores e banheiros adaptados
é uma realidade comum. “A maioria dos lugares não
oferece condições para cadeirantes. Mas, com a
ajuda das pessoas e com as técnicas que desenvolvi,
consigo fazer tudo que preciso”, conta.
São exemplos que servem como fontes de inspiração e mostram que quando existe força de vontade,
nada é impossível!

Dicas para as bibliotecas receberem melhor os portadores de deﬁciência

Há diversos projetos similares no país. Confira alguns no Blog do CRB-6 (blog.crb6.org.br):
• Coloque rampas ao lado das escadas.

• Opte por estantes mais baixas e sem quinas.

• Aumente a largura das portas.

• Tenha pelo menos um banheiro adaptado para
deficientes físicos.

• Instale o mínimo de barreiras físicas nos percursos.
• Insira nas estantes informações em braille.
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MERCADO

Nova
alternativa
à vista

Em tempos de crise, profissionais que se
especializam em preparar candidatos a concursos
encontram uma boa opção de trabalho

A

crise financeira vivida pelo Brasil nos últimos
dois anos trouxe graves consequências para
os trabalhadores. A principal delas certamente é o desemprego. Hoje, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já
são 13,5 milhões de pessoas sem trabalho, o que
significa dizer que mais de 11% da população economicamente ativa está sem ocupação.
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Para escapar a essa realidade, não é raro ver
muitas pessoas investindo tempo e dinheiro em cursos preparatórios para concursos públicos. Além dos
salários atrativos, a estabilidade é o que mais atrai os
chamados “concurseiros”. Se o número de concorrentes aumenta, automaticamente a busca por cursos preparatórios cresce na mesma medida. Ou seja, além
da maior oferta de vagas para bibliotecários no setor

público, um novo nicho
de mercado se abre em
escolas preparatórias e
portais de internet que oferecem dicas e estratégias
para ter sucesso nas provas.
Foi exatamente isso que pensou Gustavo Henn (CRB-15/465),
bibliotecário e mestre em Ciência
da Informação. Ele começou a dar
aulas para interessados em concurso
em 2004, após perceber que era necessário um preparo diferenciado do conteúdo
abordado na faculdade. A ideia deu tão certo
que resultou no lançamento do livro “Biblioteconomia
para Concursos”, que, pouco tempo depois, se desdobrou no site biblioteconomiaparaconcursos.com,
que disponibiliza cursos online e informações sobre
aulas presenciais. “Sinto que tenho uma obrigação de
retribuir à profissão um pouco de tudo o que ela me proporcionou. Ficava impressionado vendo pessoas que
eram excelentes alunos com dificuldades para entender
a ‘lógica’ dos concursos. Por isso, comecei esse trabaDivulgação

Criador do site Biblioteconomia para Concursos, Gustavo Henn

Divulgação

Site disponibiliza cursos online e informações sobre aulas presenciais

lho para ajudar essas pessoas e acabei me tornando
pioneiro nesse mercado. Fui um dos primeiros a oferecer
conteúdos específicos para bibliotecários”, conta.
Atualmente, Gustavo também é funcionário público, portanto, fala com propriedade sobre o tema. Ele
sabe que se organizar e estar bem preparado para
conquistar uma vaga é fundamental, sobretudo para
quem pretende ocupar um espaço nos diversos segmentos de atuação de Biblioteconomia. Para quem
deseja encarar o desafio, ele deixa a dica: “O primeiro passo é ter vontade. A gana fará o interessado
começar a estudar. Depois, quando a vontade passar,
é a disciplina que irá sustentar o hábito do estudo. Por
isso, vontade e disciplina são imprescindíveis em uma
empreitada como essa.”
Blog especializado
O aumento do interesse dos profissionais por concursos pode ser mensurado por meio do número de
acessos ao blog especializado Santa Biblioteconomia (santabiblioteconomia.com), criado por Thalita
Oliveira Silva Gama (CRB-7/6618). Em três anos
de existência, o site contabiliza 147 mil acessos e já
registrou mais de 3.600 visitantes em um único dia.
CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016 9
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De acordo com a idealizadora, editais e dicas de
estudos são os assuntos mais procurados.
Ela conta que decidiu criar o blog depois de ter
identificado uma escassez de informação especializada para profissionais de Biblioteconomia que optam por fazer concurso. “Existem muitos cursos que
abordam disciplinas de natureza mais geral, como
português ou informática, no entanto, poucas opções
havia na área de Biblioteconomia. Resolvi então criar
o blog para ajudar outras pessoas a se prepararem e
também como uma forma de me estimular a estudar
mais”, comenta Thalita.
Mais que força de vontade, a recomendação
da blogueira é planejamento nos estudos e um
investimento certeiro no material didático. Por esses
motivos, este mercado se tornou uma boa opção
tanto para quem dá as dicas quanto para quem
busca estar pronto para a prova. Ainda de acordo
com Thalita, mais de 60 concursos públicos para
bibliotecários foram abertos em 2016 no Brasil.

Divulgação

Thalita Gama criou o blog Santa Biblioteconomia devido
à escassez de informação para profissionais que optam
por fazer concurso

O “boom” de concursos para a
área tem várias explicações. Uma
delas é a Lei 12.244, publicada em

ﬁque de olho
O CRB-6 está sempre atento a publicações de editais de concurso para bibliotecários. Acompanhe nos canais de comunicação do Conselho e veja se algum
edital é interessante para você.

maio de 2010, que prevê que todas
as “instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino
do país contarão com bibliotecas” até
2020. Isso tem feito com que prefeituras e Estados se organizem para que

Divulgação

as estruturas estejam instaladas a tempo de evitar notificação.
A determinação implicará, na melhor
das hipóteses, na contratação de profissionais responsáveis pelo gerenciamento
desses espaços, o que explica, de certa
forma, a abertura de concursos para a
área nos últimos anos.

Blog é especializado em concurso na área de Biblioteconomia
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BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

Aqui tem tudo
Bibliotecário é peça-chave para o acesso dos usuários a conteúdos
atualizados e que permitem aprofundar conhecimentos específicos

E

m diversos casos, a especialização abre Mirian Verônica Dias (CRB-6/3118), bibliotecária
portas para quem busca maiores oportuni- do escritório José Anchieta da Silva Advocacia, locadades de trabalho. Aprofundar-se no estudo lizado em Belo Horizonte.
Mas o trabalho não para por aí. Entre os 2.300
de temas que são parte da área de atuação do
profissional ou mesmo em assuntos correlatos, mui- títulos disponíveis na biblioteca se encontram periódicos específicos da área, que
tas vezes, é fundamental não
também devem ser compartiapenas para manter-se atualilhados com possíveis interessazado, mas apto a enfrentar a
dos. De acordo com Miriam,
concorrência.
Para atender advogados e
as novidades são difundidas
Bibliotecas que contam com
estagiários
de
Direito,
por
entre os colaboradores do
acervo especializado podem
escritório no próprio espaço
contribuir muito para a capaexemplo, temos que conhecer
da biblioteca e por e-mail. O
citação. Do bibliotecário que
os
termos
e
conceitos
básicos
olhar do bibliotecário deve esescolhe trabalhar nestes esda área. Procuramos adquirir
tar atento também às sugestões
paços exige-se, por sua vez,
de novos títulos e aos autores
que também se especialize no
tal conhecimento por meio de
em evidência.
tema para oferecer ao usuário
palestras,
cursos
e
seminários
e,
Rotina semelhante vive
o melhor e mais amplo conteúGleice de Souza Amorim
do possível.
principalmente, nas tarefas que
(CRB-6/1648), bibliotecária
“Trabalhar em uma biblioterealizamos
diariamente.
do Ministério da Fazenda em
ca especializada é desafiador
Minas Gerais, que também
na medida em que, muitas veMirian Verônica Dias, bibliotecária do
escritório
José
Anchieta
da
Silva
Advocacia
reúne farto conteúdo voltado
zes, temos que nos aprofundar
para a área jurídica. O acernuma área sobre a qual possuvo conta com cerca de 5.600
ímos pouco ou nenhum conhelivros, cujos temas percorrem a
cimento. Para atender advogados e estagiários de Direito, por exemplo, temos economia, administração, sociologia, matemática,
que conhecer os termos e conceitos básicos da área. estatística, além de mais de 11 mil periódicos esProcuramos adquirir tal conhecimento por meio de pecializados. “Procuramos atuar de forma proativa,
palestras, cursos e seminários e, principalmente, buscando prover a atualização e adequação do
nas tarefas que realizamos diariamente”, comenta acervo bibliográfico, por meio da coleta, armaze-

12 CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016

Bibliotecária enfrenta desafios para proporcionar aos usuários o acesso
à informação e pesquisa no apoio às atividades curriculares do CIAAR

namento, recuperação e disseminação da informação de acordo com as necessidades de cada um
dos órgãos do Ministério.”
A profissional frisa que, para que a biblioteca se
mantenha cada vez mais próxima dos usuários, foi
criada em 2014 uma comissão para formação e desenvolvimento do acervo bibliográfico, composta por
bibliotecários e servidores das áreas-fim do Ministério da Fazenda. Também são solicitadas periodicamente sugestões de títulos aos frequentadores. “Estas
estratégias são fundamentais para a adequação do
conteúdo às necessidades do usuário.”
Desafio nos ares
Imagine só uma biblioteca de mais de 30 anos,
com um acervo de 8.000 volumes, com conteúdo
voltado para planejamento, execução e gerenciamento de operações logísticas; controle de espaço
aéreo; meteorologia; comunicações e manutenção
de sistemas de armas, dentre outros assuntos voltados para o mercado militar e de aviões. Pois esse
é o desafio da 2º tenente Joice Rodrigues Teixeira
(CRB-6/2468), bibliotecária chefe da Biblioteca Bri-

gadeiro Lavènere-Wanderley, que pertence à Divisão
de Ensino do Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa.
Como o espaço tem a missão de planejar, coordenar e executar ações para proporcionar aos usuários o acesso à informação e pesquisa no apoio às
atividades curriculares do CIAAR, é bastante procurado por alunos e estagiários e pelo efetivo militar que
buscam este tipo de informação. E, como os usuários
precisam conciliar diariamente as atividades ligadas
ao cerimonial militar, prática de educação física e
treinamentos com a rotina de estudos, o trabalho da
bibliotecária é ainda mais desafiador. “Como o tempo que eles têm para utilizar os serviços da biblioteca
é limitado, precisamos nos adaptar para atendê-los,
de forma a possibilitar que eles cumpram a doutrina
disciplinar do quartel.”
Um ponto que facilita a divulgação, segundo ela,
é o fato de os alunos ficarem alojados, o que faz
com que a procura pelo espaço seja frequente. Em
situações como essa, as informações sobre novos títulos podem ser transmitidas pessoalmente, por rede
social ou e-mail de circulação interna.
CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016 13
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As funções de uma
biblioteca especializada
Especializada e atrativa

Se o público é segmentado, as estratégias para divulgar as
novidades e os novos títulos têm que ser diferenciadas.
A CRB-6 Informa elaborou algumas dicas para
ajudar a tornar sua biblioteca ainda mais atrativa:

peças de
comunicação para o
Produza

Fique atento aos

usuário que priorizem

periódicos
especializados para

informações e design, e que

estar ciente dos assuntos

remetam à especialidade da

que estão em evidência.

biblioteca e seu acervo. Um

Você pode criar eventos

bom design de e-mail

temáticos que remetem

marketing, cartazes ou

a importantes questões que

banners podem ser

estão em pauta.

decisivos.

conhecimento na

Organize as
publicações mais

área. Falar a língua do

procuradas de forma

usuário facilita a

que o usuário encontre

compreensão de suas

o que procura com

Aprofunde o

reais necessidades e
permite atendê-lo melhor.

14 CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016

rapidez.

As bibliotecas especializadas por área de conhecimento surgiram após a revolução tecnológica,
que resultou em uma enormidade de documentos
produzidos, seja impressos ou digitais. Com isso, a
organização do material em uma única biblioteca
tornou-se mais complicada, tanto para quem procura um título, quanto para os profissionais que atuam
em bibliotecas.
As primeiras instituições a segmentar seus conteúdos foram as universidades, em razão da variedade
de temas tratados no ambiente acadêmico.
O desafio de atuar em um ambiente que requer
tamanha organização é tema de vários estudos acadêmicos. Em artigo publicado na revista Informação
& Sociedade (www.ies.ufpb.br), a bibliotecária Ana
Cláudia Carvalho de Miranda (CRB-3/725), atual

chefe da Biblioteca da Escola da Magistratura do
Estado do Rio Grande do Norte, elenca as funções
essenciais de uma biblioteca especializada:
•

•

•
•

•

Fornecer informação de forma rápida e eficaz,
centrada em uma área do conhecimento, buscando atender as necessidades dos usuários.
Realizar um tratamento exaustivo nos documentos, ampliando os recursos de recuperação da
informação.
Disseminar seletivamente a informação.
Proporcionar o acesso a bases de dados especializadas na área de interesse da coleção da
biblioteca.
Permitir a recuperação aprofundada de informações sobre assuntos específicos da área.
CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016 15
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CAPA

O

Universidade de
empreendedores

Foto: Comunicação UNIFOR-MG

Perto de completar 50 anos, curso do UNIFOR-MG é conhecido
por formar bibliotecários que se destacam no mercado de trabalho

curso de Biblioteconomia do Centro Univer- unidades operacionais em todas as regiões do Estasitário de Formiga (UNIFOR-MG), que com- do e é um dos maiores empregadores privados de
pleta 50 anos em 2017, possui uma pe- bibliotecários em Minas.
A tendência apontada por Margarita é confirmaculiaridade: formar bibliotecários empreendedores.
Muitos alunos ali formados se destacam no mercado da por egressos do curso. “O mercado de Bibliotecobrasileiro pela proatividade e a busca de oportuni- nomia precisa de profissionais para atuar em atividadades de crescimento profissional. Por isso, é comum des diversificadas e o curso nos instrumentaliza para
que seus egressos sigam carreira como consultores, isso”, afirma Meissane Leão (CRB-6/2353), biblioprofessores, administradores públicos ou em museus, tecária formada pelo UNIFOR-MG. Graduada em
2003, hoje ela é chefe do Centro de Documentação
gerenciando serviços que lidam com documentos.
A graduação oferecida pelo UNIFOR-MG é co- e Memória do Conselho Federal de Enfermagem, em
nhecida por formar profissionais aptos a trabalhar em Brasília. “A Biblioteconomia me deu base para atuar
e hoje sou responsável por uma biblioteca, por
qualquer ambiente informacional, de acordo com a
arquivos institucionais e por um museu”.
coordenadora do curso, Margarita Rodrigues Torres
Para Leonardo Fernandes
(CRB-6/1361). “Em qualquer região do país
Souto (CRB-7/5867), também
encontramos um bibliotecário formado pelo
egresso da instituição, o maior
UNIFOR-MG”, observa. Não por acaso, cerca
diferencial do curso é a base
de 40% dos bibliotecários empregados
teórico-conceitual oferecida. “A
pelo Sistema FIEMG — composto
linha pedagógica sempre foi um difepela Federação das Indústrias
Formiga
rencial. Eu me beneficiei muito do codo Estado de Minas Gerais
nhecimento absorvido em sala de aula,
(FIEMG), Centro Industrial e Empresarial d e
principalmente para a aprovação em conMinas Gerais (CIEMG), Serviço Social da Indústria
cursos”, conta o bibliotecário, que é autor do
(SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Inlivro “Informação seletiva, mediação e tecnologia: a
dustrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL) — são
oriundos do UNIFOR-MG. O Sistema FIEMG possui evolução dos serviços de disseminação seletiva da
informação”, lançado pela Editora Interciência. Mestre em Biblioteconomia/Ciência da Informação pela
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Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de
São Paulo, hoje ele atua na Gerência de Editoração
e Memória do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), após ter trabalhado na
Petrobras e na Unicamp.
Ele diz que o curso se destaca, sobretudo, por conscientizar o futuro profissional sobre os desafios que enfrentará e por fortalecer valores como a ética profissional. “A diversificação do corpo docente, dado o fato
de o UNIFOR-MG ter professores formados em várias
universidades, também contribui para estimular a reflexão sobre possíveis melhorias. É importante levar para
o interior outras perspectivas”, explica.
Júlio Vítor Rodrigues de Castro (CRB-6/ 2565) é um
exemplo de aluno empreendedor. Formado pelo UNIFOR-MG em 2006, é sócio-proprietário da CDM Gestão da Informação, empresa de consultoria. Júlio possui

CAPA

mestrado em Ciência da Informação pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e complementou seus
estudos na escola Coaching Express Cóndor Blanco, no
Chile. Além disso, ele também é analista pleno na usina
hidrelétrica de Belo Monte, a terceira maior do mundo
e o maior empreendimento em andamento no Brasil, no
qual gerencia os registros de licenciamentos ambientais
de obras. “O que mais me motivou no UNIFOR-MG foi
a área voltada para o gerenciamento da informação
envolvendo as novas tecnologias de informação e comunicação, amplamente aplicadas atualmente de forma natural em todos os setores da sociedade”, afirma.
Segundo ele, a atividade de prestação de serviços, iniciada durante o curso, com a normalização de
trabalhos acadêmicos, “foi um ponto muito forte para
o meu desenvolvimento como profissional empreendedor, caminhando em seguida para o ramo de consultoria em gestão de documentação e informação”.

Foto: Romildo Silva

Bibliotecário é consultor em gestão de documentação e informação

Reconhecimento
Desde que foi inaugurado, o UNIFOR-MG formou
mais de 1.100 bibliotecários. Simone Ribeiro da Silva de Andrade, aluna do sexto período, espera ser
um deles em breve. A estudante explica que as principais vantagens do curso são a infraestrutura dos laboratórios, a experiência do corpo docente e os projetos de extensão, que “proporcionam aprendizado na
prática, além de oferecer bolsas aos alunos”. Além
das disciplinas oferecidas, que, segundo ela, indicam
o mercado no qual o futuro profissional irá atuar.
Durante o curso, os alunos participam de palestras, seminários, fóruns de debates e visitas técnicas,
que dão ao acadêmico a oportunidade de extrair
experiências e exemplos para a carreira. “Os professores buscam sempre nos motivar, por meio de
exemplos de egressos que se destacaram na área da
Biblioteconomia Brasil afora”, pontua.
“Cursar Biblioteconomia no UNIFOR-MG garante
um retorno certo do investimento. A maioria dos
graduados atua na área, em centros de documentação,
arquivos, espaços culturais, centros de memória,
museus, editoras, empresas de comunicação e em
serviços de informação em geral”, diz Margarita.
Em função das atividades realizadas e da grade curricular, o curso de Biblioteconomia do UNIFOR-MG mereceu, entre os anos de 2007 e 2015, oito menções no

Divulgação

Simone Andrade cursa Biblioteconomia no UNIFOR-MG e acredita
que egressos do centro universitário têm destaque em todo Brasil

Guia do Estudante. Trata-se de um portal online criado
pela Editora Abril com o objetivo de orientar alunos do
ensino médio na escolha de suas carreiras. O Guia traz
informações sobre cursos de graduação e mercado de
trabalho e lista as melhores universidades, atribuindo-lhes
estrelas. O curso de Biblioteconomia da UNIFOR-MG
destaca-se, portanto, como referência da área no país.
Em 2013, uma comissão do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), autarquia do Ministério da Educação (MEC),
avaliou o curso de Biblioteconomia do UNIFOR-MG
com o conceito 4, em uma escala de 1 a 5. A nota
atribuída é resultado de uma criteriosa avaliação realizada pelo próprio MEC.

Novidades tecnológicas
O curso do UNIFOR-MG tem o mérito de, ao longo de sua história, ter se adequado às novidades tecnológicas. Graduada em Formiga há quase 20 anos, a egressa Shirley da Luz Soares
(CRB-1/1948) conta que viveu todo o processo de automação que facilitou a vida do bibliotecário
e do usuário, bem como a revolução causada pela chegada da internet. Ela observa, entretanto,
que mesmo com as mudanças ocorridas nos últimos anos, “ainda precisamos realizar tarefas cotidianas e operacionais que aprendi no UNIFOR-MG”. “Os professores eram excelentes e muito
comprometidos com o curso.”
Para ela, estudar Biblioteconomia era um sonho e a biblioteca sempre foi seu habitat natural. O
desejo cresceu a partir do momento em que ela percebeu que havia boas oportunidades de trabalho na área e notou que a remuneração era satisfatória. Hoje, Shirley é bibliotecária na Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília.
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50 anos de história
Criado em 1967, o curso de Biblioteconomia
do UNIFOR-MG iniciou suas atividades com parte
do corpo docente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que se deslocava até Formiga
para as aulas. A cidade foi escolhida para receber o
curso porque o interior não possuía nenhuma escola
superior para a formação de profissionais especializados na preservação de culturas regionais.
Em sua grade curricular figuravam, além de disciplinas técnicas, conteúdos abrangentes como História da Literatura, História da Arte, Evolução do
Pensamento Filosófico e Científico e Introdução aos
Estudos Históricos e Sociais. Aluna da segunda turma, graduada em 1971, a professora Ágda Vaz Tonelli Menezes (CRB-6/346), vencedora da Medalha
20 CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016

2015

2011

1972

Etelvina Lima em 2010 na categoria Pessoa Física,
dirigiu o curso por 16 anos. Ela conta que a paixão
pela Biblioteconomia surgiu quando entendeu como
o bibliotecário, se bom profissional, “pode trabalhar
com os fatos de modo a influenciar o que os outros e
a sociedade pensam.” A professora lecionou disciplinas técnicas como Catalogação e ajudou a implantar
o curso de pós-graduação no UNIFOR-MG. “Além disso, pus muita gente trabalhando fora de Formiga, em
São Paulo e em outros lugares. Bons alunos sempre
conseguem bons empregos”, ressalta.
Anualmente, o UNIFOR-MG disponibiliza 45 vagas de Biblioteconomia, com aulas presenciais, no
período noturno. Desde 2009, o curso é oferecido em
três anos (seis semestres). Segundo Margarita, a altera-

2012

2013

2014

ção da matriz curricular buscou atender às necessidades dos alunos, com o intuito de facilitar a entrada no
mercado de trabalho. “Foi um pedido de vários alunos.
Reestruturamos o curso de forma a manter todas as disciplinas técnicas, além das de cultura geral”, explica.
O centro universitário oferece aos alunos dois laboratórios, de Conservação e Preservação de Documentos (LCPD) e de Biblioteconomia. O LCPD surgiu da
necessidade de formar especialistas em restauração
e encadernação na região de Formiga e, por meio
dele, os alunos aprendem técnicas de conservação
e preservação. No laboratório também é desenvolvido o projeto LCPD Itinerante, que promove atividades
de conservação de documentos em escolas, praças
e eventos, de forma gratuita. O Laboratório de Biblio-

2017
2016

teconomia, por sua vez, oferece estrutura para que
os alunos manuseiem livros e desenvolvam atividades
acadêmicas. A Biblioteca Ângela Vaz Leão, com mais
de 30 mil títulos em seu acervo, completa a infraestrutura oferecida a professores e alunos.
Fundamental na formação de boa parte dos bibliotecários mineiros, o UNIFOR-MG cumpre sua tarefa de inserir no mercado profissionais competentes.
Parceiro permanente do centro universitário, o CRB-6
aposta na qualidade do curso de Biblioteconomia. “É
nosso papel apoiar e fomentar a existência de cursos
específicos de nossa área, bem como dar suporte à
modernização destes. Essas ações contribuem para
valorizar a nossa categoria”, afirma Mariza Martins
Coelho (CRB-6/1637), presidente do CRB-6.
CRB-6 Informa v.12, n.2, 2016 21
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Saia do
tradicional
Bibliotecário pode lançar mão de predicados profissionais
que o credenciam a atuar em outros segmentos

Izabela Capovilla,
bibliotecária fundadora
da Praxis Softwares Gerenciais

Foto: Saulo Duarte

D

izer que “momentos de crise geram oportunidades” pode ser um clichê, mas a afirmação
não deixa de ser verdadeira. Se de um lado as
dificuldades financeiras enfrentadas pelo país afetam
diversas áreas, dentre elas a Biblioteconomia, de outro
talvez seja esta a ocasião oportuna para pensar “fora
da caixa” e identificar caminhos em outros nichos de
mercado. Explica-se: é possível sair do ramo e levar
consigo todos os contatos e a experiência adquirida.
Veja o exemplo de Fabíola Bezerra (CRB-3/1011).
Com 21 anos de trabalho na área, após se aposentar, ela percebeu que tinha nas mãos a oportunidade
de vender camisetas com estampas criadas especialmente para bibliotecários. Sua página no Facebook
(www.facebook.com/MuralInterativoDoBibliotecario),
que contabiliza mais de 10 mil seguidores, serve atualmente como fonte de disseminação de informação e propaganda do produto. “Sempre postava frases que tinham
grande repercussão entre os profissionais da área. Daí então surgiu a ideia: colocar essas citações em camisetas.”
E não é que a iniciativa teve boa aceitação do público?
Surgiu então a loja virtual T-Shirts Mural
(www.t-shirtsmural.com.br), que comercializa as peças.
“Para levar adiante uma ideia como essa, as pessoas
têm que expandir as fronteiras do conhecimento. Tive
que entender como funciona o marketing digital para
que a iniciativa desse certo. Observo que, em geral,
nossos colegas não conseguem aproveitar o que a rede
social nos proporciona de bom, mas temos que ter o
mundo digital como aliado”, recomenda. A loja já soma
três anos de atuação e, atualmente, as camisetas são
enviadas, inclusive, para países como EUA e Portugal.
Outro profissional que utilizou o mundo digital
para empreender foi Thiago Azurem. Formado em
Biblioteconomia e Sistemas para Internet, nos encontros de alunos promovidos durante as graduações fez
uma extensa rede de contatos, que permitiram que
ele identificasse uma brecha no mercado – ensino à
distância específico para a área.
De posse da ideia, ele abriu com um sócio a Class
Cursos (classcursos.com.br). Com dois anos de atuação, a intenção do bibliotecário/empresário já é
expandir o negócio. “Por ser uma empresa online,
temos um custo baixo, pois não pagamos aluguel e

nem necessitamos de funcionários, por exemplo. Nossa próxima meta é firmar parcerias que nos permitam
gerir cursos de pós-graduação para bibliotecários.”
Atualmente, a Class Cursos – maior rede de ensino
à distância voltada para bibliotecários do Brasil – tem
400 alunos inscritos. Desde que foi fundada, mais de
quatro mil pessoas já tiveram acesso às aulas.
Bibliotecária ou empresária?
Izabela Capovilla (CRB-6/1293) é outro exemplo de como a ousadia e o olhar crítico contribuem
para o bom desenvolvimento profissional. Natural de
Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e formada em Biblioteconomia nos anos 1980, ela encontrava muita
dificuldade para catalogar livros. Com a chegada
dos softwares, a bibliotecária notou que a evolução
tecnológica ajudaria muito no dia a dia da profissão.
O diálogo com os desenvolvedores de programas
era, no entanto, muito conflitante, o que dificultava a
implantação do sistema digital.
“Felizmente, tenho aptidão para trabalhar com
esses sistemas de TI e, como sou bibliotecária e tenho os preceitos de armazenamento, recuperação e
organização dentro de mim, acredito que contribuí
muito para a criação de softwares alinhados com
as demandas dos usuários de bibliotecas”, comenta.
Em 1999, ela encontrou um parceiro que se tornou seu sócio na Práxis (www.praxis.com.br), empresa especializada em serviços de desenvolvimento e
implantação de softwares gerenciais. Com o tempo
e o sucesso alcançado, Izabela comprou a parte
do sócio e hoje atua ao lado de 35 colaboradores.
“Nós, bibliotecários, cabemos em qualquer mercado. Todas as áreas precisam organizar informações,
tarefa inerente à nossa área. E é neste momento de
recessão que essas qualidades aparecem mais.”
De fato, o olhar do empreendedor vai a nichos
de mercado que escapam ao tradicional. O mais
novo projeto da bibliotecária é oferecer o serviço de
gestão cadastral de cemitérios, que, segundo ela,
estão cada vez maiores e, por isso, precisam automatizar seus processos, ainda muito arcaicos. “Identifiquei essa oportunidade e sei que posso contribuir
com o negócio do cliente.”
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Seja um empreendedor
Certamente, algumas pessoas têm senso mais apurado para se tornar empreendedores. No entanto, você pode trabalhar suas habilidades profissionais para fazer
despertar características que lhe ajudarão a arriscar no mercado de forma certeira.
Não confunda empreendedorismo com
decisões repentinas e impulsivas. Um bom
empreendedor tem uma ideia e a coloca no
papel, analisando todas as variáveis e as
chances de implantação, com planejamento
e segurança. Lembre-se: uma ideia só é
viável se dispensar loucuras financeiras

Faça um planejamento, mensure
riscos, avalie custos, se especialize
e peça uma opinião externa. Um
estudo do mercado e um plano de
negócios são fundamentais antes de
abrir uma empresa ou investir
em um ramo já explorado.

para ser colocada em prática.

Não tenha medo de
Avalie as competências
que já possui. Você não
precisa deixar de lado
seus principais predicados

arriscar. Abrir um negócio,
investir em uma ideia ou trocar
de emprego sempre envolve
riscos, mas grandes e acertadas

– o mais adequado

decisões são tomadas com o

é potencializar suas

mínimo de imprecisão. A chance

qualidades em prol

de dar errado sempre vai existir,

da nova ideia.
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mas não pode lhe impedir de tentar.

FISCALIZAÇÃO

Diário de bordo
de um fiscal
Relato das viagens do bibliotecário fiscal do CRB-6
pelo interior de Minas Gerais e do Espírito Santo

E

m 2016, a Comissão de Fiscalização do FEVEREIRO
Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região Escolas Vivas
(CRB-6), coordenada pelo bibliotecário Pablo
A primeira viagem do ano me levou ao Espírito
Jorge (CRB-6/2558) e composta pelos bibliotecários Santo. Visitei instituições em Vitória, Vila Velha, Serra
fiscais Lúcio Tannure (CRB-6/2266) e Orfila Mudado e Fundão. Priorizei as visitas em escolas estaduais
(CRB-6/756), além do bibliotecário Felipe Lopes e municipais, que nos últimos anos vêm sendo alvo
(CRB-6/2897) e da biconstante de autuações
Fotos: Lúcio Tannure
bliotecária Carina Martins
do CRB-6. Destaco as
(CRB-6/2336), realizou
realizadas nas “Escolas
557 visitas fiscalizatórias.
Vivas”, um novo modelo
As viagens normalmente
que vem sendo implantaocorrem no fim de cada
do no Estado, em que o
mês e duram em média
tempo de permanência
uma semana. No modo aluno é ampliado
mento de definir as repara um período diário.
giões a serem visitadas,
As escolas possuem exsão priorizadas as decelentes estruturas (refeitónúncias recebidas pelo
rios, salas de informática
Conselho e as cidades e
e ginásios poliesportivos)
Escolas Vivas possuem estrutura de ponta, mas
não
contam
com
profi
ssionais
capacitados
instituições que não foram
e bibliotecas com mobilifiscalizadas recentemente.
ário e acervo bibliográfiTannure realizou nove viagens ao longo do ano co de ótima qualidade. No entanto, o projeto falha
nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e con- ao excluir o bibliotecário da coordenação dessas bitou como é a rotina de um bibliotecário fiscal. “A bliotecas. Algumas escolas particulares autuadas no
intenção deste relato é apresentar um pouco do meu Estado regularizaram a situação após as visitas do
trabalho e mostrar como a fiscalização é importante CRB-6 e contrataram bibliotecários. Já a Prefeitura de
para a valorização da Biblioteconomia e o incentivo Fundão, após a autuação, nomeou um bibliotecário
à cultura e educação na sociedade”, explica.
aprovado em concurso público para a função.
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MARÇO
Promoção da cultura e acesso à informação
Naquele mês fui ao Vale do Aço, mais precisamente às cidades de Ipatinga, Santana do Paraíso e
Belo Oriente. Ali autuei escolas públicas e particulares pela falta de bibliotecários habilitados.
Nessa viagem fiz uma visita a uma fábrica de
grande porte localizada na estrada que dá acesso a
Belo Oriente. Depois de assistir a um vídeo institucional que abordava medidas de segurança para entrar
no local, fui até a biblioteca, que promove cultura e
acesso à informação aos funcionários. O ambiente,
que já contou com bibliotecário, não dispunha mais
do profissional e, por isso, foi lavrado o auto de infração – o processo ainda tramita no CRB-6.
ABRIL
Ladeiras para o conhecimento
Diamantina e Curvelo foram as cidades que compuseram o roteiro naquele mês. Nas ladeiras da histórica Diamantina autuei a biblioteca pública do município e uma instituição particular religiosa que possui
uma biblioteca especializada em teologia. Também
visitei colégios, faculdades e outras instituições.
Em Curvelo, cidade que está no caminho entre
Belo Horizonte e Diamantina, foi autuada também a
biblioteca pública, pela segunda vez. Na oportunidade anterior, a Prefeitura contratou um bibliotecário,
mas, após sua saída, a vaga permaneceu aberta.
A nossa batalha é para que seja realizado concurso público e a situação seja regularizada em breve. Após o julgamento da instituição e aplicação de
multa, recebemos um ofício da Prefeitura informando
que: “...o município de Curvelo já solicitou à Procuradoria Municipal confecção de projeto de lei para
criação do cargo de Bibliotecário...”.
MAIO
Valorização da profissão
Maio foi um mês de teste para o meu trabalho. Pela
primeira vez foi disponibilizado um automóvel alugado
para a fiscalização. A cidade escolhida foi Divinópolis, que além de ser uma cidade relativamente grande,
que concentra muitas instituições, possui diversas cida-

Biblioteca Pública de Oliveira regularizou a
situação após fiscalização do CRB-6

des próximas que poderiam ser visitadas. A experiência foi bastante proveitosa, por ter permitido ampliar o
número de instituições fiscalizadas. Além de Divinópolis, visitei Oliveira, Itapecerica, Carmo da Mata, São
Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará.
A maioria das bibliotecas públicas se encontrava
em situação irregular. Em uma das cidades visitadas
me chamou bastante a atenção o estado deplorável
de uma biblioteca. Além de apontar a necessidade
de contratação de profissionais habilitados quando
é o caso, também é meu dever como fiscal fazer um
trabalho de conscientização para que as bibliotecas
sejam valorizadas. E isso se inicia com a contratação
de um bibliotecário, profissional capacitado a trabalhar no local. É importante ainda que as instituições
ofereçam boas condições de trabalho aos bibliotecários, para que as comunidades sejam bem atendidas.
A boa notícia é que algumas instituições fiscalizadas, tanto escolas como bibliotecas públicas, contrataram bibliotecários e outras que já haviam sido
autuadas em anos anteriores já se encontravam regulares. Percebo que muitas vezes os gestores de instituições autuadas, no momento em que retornamos
para uma nova visita, nos agradecem pela fiscalização justamente pelo fato dos bibliotecários contratados estarem fazendo um excelente trabalho.
JUNHO
Portas abertas para a educação
O inverno chegou trazendo temperaturas mais amenas e as visitas do mês foram realizadas na Zona da
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Mata mineira, mais especificamente às cidades de Juiz
de Fora, Rio Pomba, Santos Dumont e Matias Barbosa.
Juiz de Fora, até pelo fato de ser uma das maiores
cidades do Estado, é visitada com uma frequência
maior pelo CRB-6.
Não é muito comum encontrar irregularidades em
faculdades. Pelo fato de existirem recomendações
do Ministério da Educação (MEC) para as bibliotecas universitárias, as instituições normalmente contam com bibliotecários habilitados. No entanto, uma
grande faculdade da cidade foi denunciada pela
ausência do profissional e foi autuada.
Ao chegar a uma das cidades visitadas, me deparei com a biblioteca pública fechada. Após muito me
informar e andar pelos arredores, descobri que o único profissional que lá trabalhava estava de férias e por
este motivo o local se encontrava fechado. Fui até a
Secretaria de Cultura do município e conversei com o
secretário, que me passou todas as informações sobre
a biblioteca. A instituição contava com um bibliotecário, mas ele havia passado em outro concurso público
e desde então apenas um auxiliar estava responsável
pelo espaço. Lavrei o auto de infração e o secretário
se comprometeu a realizar novo concurso público em
breve para sanar a irregularidade. Com isto, ganha
a comunidade, já que, ao ser autuada pelo CRB-6, a
Prefeitura passa a valorizar mais a instituição, a manter
a biblioteca aberta mesmo no período de férias dos
funcionários e a contar com um serviço melhor.
AGOSTO
Conexão biblioteca
Neste mês a visita fiscalizatória foi mais curta que
as anteriores em razão de um treinamento promovido
pelo Sistema CFB/CRB, que capacitou bibliotecários
fiscais de todo o Brasil. O treinamento foi uma boa
oportunidade para trocar experiências com os demais fiscais e discutir melhorias no nosso trabalho.
Aproveitei a oportunidade de estar em Brasília e,
após a atividade, fiz uma visita de apenas dois dias
a Unaí, cidade do noroeste mineiro, que fica a apenas três horas de distância.
Em Unaí foram autuadas algumas instituições e os
processos estão tramitando no CRB-6.

FISCALIZAÇÃO

SETEMBRO/OUTUBRO
Em defesa da profissão
Nestes dois meses as viagens foram realizadas no
Espírito Santo. Nas duas oportunidades foram visitadas instituições em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Iconha, Piúma e Marechal Floriano.
As prioridades foram as denúncias recebidas. Foram autuadas diversas instituições públicas e privadas, principalmente escolas e bibliotecas públicas.
Em setembro pude contar novamente com o aluguel de um carro, o que contribuiu bastante para
otimizar o meu trabalho.
Em uma escola particular fui impedido de entrar
para proceder à fiscalização. Mesmo após esclarecer aos funcionários o motivo da visita, não me permitiram a entrada. Por esse motivo, encaminhamos
via Correios para a direção da escola uma autuação por infração ao artigo 2, inciso IV, da Resolução
033/2001 do Conselho Federal de Biblioteconomia, que diz:
Art.2º - São consideradas infrações às leis
4.084/62, 9.674/98 e Decreto 56.725/65,
para os fins desta Resolução, as seguintes condutas, sujeitando-se os infratores às penalidades
aqui previstas:
IV - toda e qualquer conduta que venha obstruir
e/ou dificultar o trabalho de fiscalização do CRB.
Foi solicitada a documentação do bibliotecário
responsável e, caso não seja recebida, a instituição
poderá ser multada.

Fachada da Biblioteca Pública de Piúma

Normalmente sou muito bem recebido em todas
as instituições que fiscalizo, mesmo quando irregulares. A resolução do CFB é bastante avançada e nos
permite realizar o procedimento descrito nos casos
em que o nosso trabalho é dificultado.
NOVEMBRO
Biblioteca sem bibliotecário
Última viagem do ano, já que em dezembro não
são realizadas viagens, devido ao período de férias
escolares. Desta vez, fui para Lavras e Campo Belo,
no sul de Minas.
Em Lavras, a biblioteca pública – que já havia
sido autuada e contratado bibliotecário num momento anterior – foi alvo de nova autuação pela falta
deste profissional. Também foram autuadas escolas
públicas e particulares. Outras, que permaneceram
regulares após autuações anteriores, mostraram que
a fiscalização do Conselho é eficiente.
É possível perceber que, assim como no caso das
“Escolas Vivas” do Espírito Santo, houve um investimento,
já que as estantes são novas e o acervo tem qualidade.
No entanto, do que adianta o mobiliário, o acervo e o
investimento se o principal personagem não está presente? Como incentivar os alunos à leitura se não existe um
profissional capacitado para isso? Se não há um mínimo de organização num espaço que deveria prezar
pelo acesso à informação, cultura e pesquisa?
Finalizo o meu relato com a esperança de que
a classe tenha compreendido um pouco mais do
meu trabalho, que, apesar de não ser nem um pouco fácil, é importante e me traz bastante orgulho
e realização profissional, pois através dele posso mudar as vidas de várias pessoas: alunos que
podem ter maiores oportunidades de estudo e pesquisa, bibliotecários
que podem ter
a chance de
desempenhar
o seu papel
como determina a legislação que regulamenta a
área e a comunidade de uma maneira geral, que
é tão carente em cultura e educação e pode ter a

Biblioteca de escola pública autuada pelo CRB-6

oportunidade de acessar um mundo de conhecimento,
através de bibliotecas bem equipadas e organizadas.
Além das visitas relatadas, os bibliotecários fiscais
do CRB-6 também fiscalizaram diversas cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os municípios
que não foram visitados em 2016 receberam um ofício
de fiscalização via correios solicitando documentação
dos responsáveis pelas bibliotecas públicas e escolares.

• Cidades fiscalizadas pelo CRB-6 em 2016

Unaí

Diamantina
Curvelo

Sete Lagoas
Belo Oriente
Santana do Paraíso
Matozinhos
Pedro Leopoldo
Lagoa Santa
Colatina
Ipatinga
S. José Vespasiano
Bom Despacho Esmeraldas
Itabira
da Lapa
Pará de Minas
Santa Luzia João Monlevade
Nova Serrana
Sabará
Contagem
Fundão
Juatuba Betim BELO HORIZONTE
Serra
São Gonçalo do Pará
Raposos
Cariacica
Igarapé Nova Lima
Divinópolis
VITÓRIA
Brumadinho
Rio
Acima
São Sebastião do Oeste
Marechal Floriano
Itabirito
Vila Velha
Itapecerica Congonhas
Guarapari
Carmo da Mata
Conselheiro Lafaiete
Iconha
Oliveira
Piúma
Carandaí
Campo Belo
Lavras
Varginha
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Barbacena
Rio Pomba
Santos Dumont
Juiz de Fora
Matias Barbosa

FISCALIZAÇÃO

Procedimento fiscalizatório de 2016

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

Visitas realizadas

00

39

57

52

49

52

45

50

80

58

67

08

557

Visitas realizadas na capital

00

17

28

31

17

28

17

13

39

34

41

05

270

Visitas realizadas no interior

00

09

29

21

32

24

12

18

22

01

26

03

197

Visitas realizadas no Espírito Santo

00

13

00

00

00

00

16

19

19

23

00

00

90

Autos de infração

00

14

12

07

05

07

05

02

13

13

08

03

89

Fiscalização através de
Carta de Regulamentação

08

12

26

18

13

16

13

02

03

17

03

05

136

Questionamento de Concurso Público

07

01

02

02

02

00

01

00

03

02

01

02

23

Bibliotecários fiscalizados

00

22

45

44

43

50

74

35

55

57

53

06

484

Bibliotecários irregulares (sem registro, com
registro em outro CRB ou registro cancelado)

00

00

01

01

03

00

00

02

03

03

03

00

16

Bibliotecários que regularizaram a situação

00

00

01

01

02

00

00

01

01

00

00

00

06

Julgamentos

00

04

09

03

12

07

04

05

00

04

04

00

52

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

total

Visitas realizadas 2015

04

45

64

53

45

57

00

56

53

44

50

25

496

Visitas realizadas 2016

00

39

57

52

49

52

45

50

80

58

67

08

557

Autos de Infração 2015

01

06

02

01

05

06

00

12

21

12

04

01

71

Autos de Infração 2016

00

14

12

07

05

07

05

02

13

13

08

03

89

Julgamentos 2015

00

04

00

02

04

04

05

03

04

04

04

0

34

Julgamentos 2016

00

04

09

03

12

07

04

05

00

04

04

00

52

Comparativo 2015-2016
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