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1 APRESENTAÇÃO
Biblioteconomia, Ciência e Profissão
O

Congresso

Brasileiro

de

Biblioteconomia

e

Documentação

(CBBD)

tem

como objetivo discutir o estado da arte da Biblioteconomia e da Ciência da Informação
e integrar os profissionais das bibliotecas brasileiras de todas as tipologias: escolar,
pública, comunitária, universitária e especializada.
Neste sentido, alinhado à plataforma da presente gestão “Advocacy para o
fortalecimento das bibliotecas brasileiras” e visando articular e aproximar os
profissionais da Biblioteconomia e Ciência da Informação – os da linha de frente das
bibliotecas e centros de informação, acadêmicos e pesquisadores – propomos um tema
amplo e representativo: Biblioteconomia, Ciência e Profissão.
Entendendo que todos nós construímos a Biblioteconomia diariamente, cada um na
sua especialidade, pretendeu-se criar neste evento um espaço de integração e
reflexão. O tema geral do evento foi o mote para convidarmos todos a refletir e oferecer
sua colaboração individual para o fortalecimento da nossa área. Acreditando que juntos
somos mais fortes e poderemos conquistar os espaços que sonhamos, e continuar
consolidando o trabalho já realizado. Queremos ampliar as ações para que nosso país
tenha de fato um sistema de bibliotecas com plena capacidade para atender às
necessidades de nossas comunidades e fomentar novas demandas. Sabemos que em
alguns espaços do território nacional a missão de uma biblioteca é mal conhecida e,
também por isso, exaltamos a profissão e recorremos à Ciência como suporte aos
projetos consolidados, ou em fase de desenvolvimento.
Nosso convite foi para que, independentemente do segmento de atuação de cada um,
tenhamos um olhar mais abrangente para a área de Biblioteconomia, como resposta às
dificuldades específicas de nossas bibliotecas. Os avanços esperados nas bibliotecas
públicas e escolares devem ser bandeiras de todos os profissionais, professores,
alunos, pesquisadores e cientistas da informação.
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2 EIXOS TEMÁTICOS
Eixo I – Gestão de bibliotecas: Aquisição e tratamento de materiais no ambiente físico e
virtual, curadoria digital, coleções especiais, desenvolvimento de serviços e produtos
inovadores, bibliotecas digitais e virtuais, portais e repositórios, sustentabilidade.
Eixo II – Biblioteconomia, acessibilidade e inclusão social: Cidadania, programas e
projetos de leitura, bibliotecas como espaço de aprendizagem.
Eixo III – Advocacy: Defesa e promoção dos serviços das bibliotecas e da profissão de
bibliotecário. Os movimentos associativos.
Eixo IV – Captação de recursos: Projetos e processos para ampliação das verbas e uso
racional dos recursos em bibliotecas.
Eixo V – Comunicação científica, formação do bibliotecário e o ensino de
biblioteconomia
Eixo VI – 2º Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática
Eixo VII – 4º Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas: Inovação, Desenvolvimento e
Sustentabilidade
Eixo VIII – Organização e Representação da Informação: tecnologias e novas
ferramentas, produtos e serviços, políticas, cooperação.
3 ESTRUTURA
Para proporcionar as discussões, o evento teve a seguinte estrutura:
•

Conferências: autoridades no assunto foram convidadas para apresentarem o
tema de sua especialidade, que versou sobre a tendência ou inovação na área;

•

Mesa-redonda: reunião de pesquisadores ou profissionais para apresentarem e
debaterem um tema a partir de distintas visões;
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•

Conversando Sobre: discussão sobre um tema específico, de modo informal,
com profissionais especializados. Trouxeram uma prática exitosa para suscitar a
discussão e troca de experiências entre os conversadores;

•

Pôsteres digitais: apresentações em forma de painéis digitais, expostos em
computadores, com a presença do(s) autor(es) que conversaram com os
interessados em horários específicos;

•

Palestras: especialistas brasileiros e estrangeiros que falaram sobre temas
emergentes da área;

•

Eventos paralelos: 2º Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e
prática”; 4º Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas: Inovação, Desenvolvimento
e Sustentabilidade; IV Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas; e III Reunião
Nacional do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções.

O espaço Conversando Sobre foi uma inovação desta 26ª edição. Tratou-se de uma
atividade na qual dois ou mais especialistas em determinado assunto apresentaram
suas práticas profissionais com o intuito de provocar uma discussão ampla com os
participantes. O objetivo foi criar um ambiente propício ao diálogo entre apresentadores
e assistentes, que permitiu a troca e compartilhamento de experiências bem sucedidas
na área.
3.1 Conteúdo
O congresso teve em sua estrutura a apresentação de seis mesas-redondas, 15
conferências, 311 trabalhos orais, 104 pôsteres digitais, dez sessões do Conversando
Sobre e dez minicursos. Contou também com três importantes eventos paralelos e uma
feira com 48 expositores.
No dia 21, graças a parceria de diversas instituições, foram promovidas visitas técnicas
a oito bibliotecas do município de São Paulo. Nesse mesmo dia foi realizada a
cerimônia de abertura na Sala São Paulo com o espetáculo “Mário de Andrade
Convida”, com a participação do ator Pascoal da Conceição e de um quinteto de
músicos – entre eles Enrique Menezes e Juliana Amaral.
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3.2 Inscrições
Essa edição foi marcada pela adoção de práticas sustentáveis. Dessa maneira, como
conceitua a Norma ISSO 20121, a sustentabilidade deve estar apoiada no tripé
ambiental, econômico e social.
Assim, desde a escolha da localização do evento, que contava com uma malha de
transporte público para os diversos pontos da cidade, como a decisão pela não
geração de resíduos típicos de eventos, os valores praticados, gestão financeira da
instituição e os benefícios para a sociedade advindos das discussões propostas, têm
sido pontos observados pela Comissão Organizadora, na tentativa de iniciar um
processo para que, dentro de alguns anos, o CBBD possa ser inteiramente sustentável.
Dessa forma, para proporcionar as condições de participação a um maior número de
pessoas, mantivemos os valores das inscrições praticados na edição anterior.
Esses valores foram para a “inscrição sustentável”, sem a entrega de pastas, blocos,
programa impresso e canetas ao participante. Incentivamos esse tipo de inscrição, e
quem optar por ela, poderá utilizar seus dispositivos eletrônicos para montar sua
agenda para participar das atividades realizadas durante o evento. Ressaltamos que no
evento houve a programação projetada em telas de LCD em espaços distintos de modo
a orientar os participantes, que podiam levar material próprio para anotação.
Mas, entendendo que isso é um processo, foi possível ter esse material em mãos
(pastas, blocos, programa impresso, caneta), porém, com valores diferenciados, já que
mantivemos os valores do CBBD 2013.
Destacamos que todo o trabalho da Comissão Organizadora e seus parceiros foi
apoiado na norma brasileira e nas recomendações no Ministério do Meio Ambiente.
Sabemos que toda inovação pressupõe novos comportamentos, mas acreditamos que
todos os profissionais da área são comprometidos com a preservação dos recursos
naturais e, por isso, estamos motivados para realizar essa transição para transformar o
CBBD em um evento sustentável.
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A Inscrição no XXVI CBBD deu direito a assistir às palestras e conferências, apresentar
trabalhos na forma oral ou em pôster digital, visita à feira de exposições e outras
atividades propostas pelo evento no Centro de Convenções Rebouças. Todos os
participantes receberam crachá e certificado.
Novamente lembramos que um dos compromissos assumidos pela diretoria da Febab
foi manter os mesmos valores praticados no evento anterior, realizado em
Florianópolis, de modo a permitir um maior número de participantes. Também foi
possível se inscrever um único dia de evento, além de ser permitido o parcelamento da
inscrição por cartão de crédito.
3.3. Organização
Realização: Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da
Informação e Instituições (Febab)

Presidente do 26º CBBD
Adriana Cybele Ferrari
Coordenadora da Comissão Organizadora
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Diretoria da Febab
Claudiane Weber
Ivone Tálamo
Iza Antunes Araújo
José Paulo Speck Pereira
Luiz Atílio Vicentini
Maria das Graças da Silva Pena
Maria Sônia Santos Carvalho
Rosa Maria Fischi
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Rosana de Lemos Vasques
Rosane Fagotti Voss
Rose Cristiani Franco Seco Liston
Sandra Soller Dias da Silva
Sueli Nemem Rocha
Telma de Carvalho
Apoiadores: Ministério da Cultura (MinC), Ministério da Educação, Governo do Estado
de São Paulo – Secretaria da Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP), Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Diretoria do Livro, Leitura, Literatura
e Biblioteca, Capes, Universidade de São Paulo, Fundação Osesp – Sala São Paulo e
Instituto Goethe.

Patrocinadores: Bibliotheca, Cengage Learning, Conselho Federal de Biblioteconomia
(CFB) / Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), Dot.Lib, EBSCO Information
Services, Elsevier, ITMS Group e Springer.

8
Rua Avanhandava, 40, cj.108/110, Bela Vista • 01306-000 • São Paulo/SP • +55 11 3257-9979 • febab@febab.org.br • www.febab.org.br

Convidados
Prof. Dr. Claudio Marcondes – Presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas
Escolares da Febab e Coordenador do Fórum de Bibliotecas Escolares
Cristiane Gonzalez – Presidente da Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso
Aberto da Febab
Profª Drª Elisa Machado – Docente da Unirio e Coordenadora do Fórum de Bibliotecas
Públicas
Jorge Moisés do Prado – Especialista em Mídias Sociais
Marcia Elisa Garcia de Grandi – Universidade de São Paulo
Profª Salete Cecília de Souza – Presidente da Comissão Brasileira de Acessibilidade
da Febab
Viviane Carrion Castanho – Presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias da Febab
Coordenadora da Comissão Científica
Profª Drª Valeria Valls
Comissão Científica
Prof. Dr. Adilson Luiz Pinto (UFSC)
Profª Drª Adriana Bogliolo Sirihal Duarte (UFMG)
Profª Me. Adriana Maria de Souza (FESPSP)
Profª Drª Aida Varela (UFBA)
Prof. Me. Alan Curcino Pedreira da Silva (Ufal)
Prof. Dr. Alberto Calil Junior (Unirio)
Profª Drª Ana Lígia Medeiros (FCRB)
Profª Drª Angela Maria Belloni Cuenca (USP)
Profª Drª Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia (UFPE)
Prof. Me. Antonio Edilberto Costa Santiago (UFS)
Prof. Me. Arnoldo Nunes da Silva (UFC)
Profª Drª Barbara Julia Menezello Leitão (USP)
Profª Me. Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan (UFMG)
Profª Drª Bernadete Santos Campello (UFMG)
Profª Carla Nascimento (USP)
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Profª Drª Celia Regina Simonetti Barbalho (Ufam)
Profª Drª Célia Zaher (Consultora)
Prof. Me. Charlley dos Santos Luz (FESPSP)
Profª Drª Cíntia de Azevedo Lourenço (UFMG)
Prof. Dr. Claudio Marcondes de Castro Filho (USP)
Profª Me. Daniele Achilles Dutra da Rosa (Unirio)
Profª Drª Deise Maria Antonio Sabbag (USP)
Prof. Dr. Divino Ignácio Ribeiro Junior (Udesc)
Profª Drª Dulce Maria Baptista (UNB)
Profª Drª Eliany Alvarenga de Araujo (UFG)
Profª Drª Elisa Machado (Unirio)
Profª Drª Elisabete Gonçalves de Souza (UFF)
Drª Elisabeth Adriana Dudziak (USP)
Prof. Dr. Eloy Rodrigues (Universidade do Minho)
Prof. Dr. Emir Jose Suaiden (IBICT)
Prof. Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo (Unirio)
Dr. Fabio Assis Pinho (UFPE)
Prof. Me. Fernando Bittencourt dos Santos (UFS)
Prof. Dr. Francisco Carlos Paletta (USP)
Prof. Me. Francisco Lopes de Aguiar (FESPSP)
Profª Drª Gabriela Previdello Ferreira Orth (FESPSP)
Pós-doutor Gildenir Carolino dos Santos (Unicamp)
Profª Drª Gisela Eggert Steindel (Udesc)
Profª Me. Glêyse Santos Santana (UFS)
Profª Me. Glória Isabel Sattamini Ferreira (UFRGS)
Profª Drª Hildenise Ferreira Novo (UFBA)
Profª Drª Ilce Gonçalves Milet Cavalcanti (IBICT)
Profª Drª Isa Maria Freire (UFPB)
Profª Drª Ivana Aparecida Lins Gesteira (UFBA)
Prof. Livre Docente José Augusto Chaves Guimarães (Unesp)
Prof. Dr. Jose Fernando Modesto da Silva (USP)
Profª Drª Laura Vilela Rodrigues Resende (UFG)
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Profª Drª Leilah Santiago Bufren (UFPE)
Profª Pós-doutora Lidia Eugenia Cavalcante (UFC)
Profª Pós-doutora Ligia Maria Moreira Dumont (UFMG)
Drª Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares (IBICT)
Profª Drª Lizandra Brasil Estabel (IFRS)
Profª Me. Luciana Ferreira da Costa (UFPB)
Profª Drª Luciana Moreira Carvalho (UFRN)
Drª Luiza Margarida Gehl da Fonseca Bastos Baptista (Universidade de Lisboa)
Prof. Me. Marcelo Dias de Carvalho (Unifai)
Prof. Me. Marcelo Nair dos Santos (UFES)
Profª Me. Márcia Ivo Braz (UFS)
Profª Drª Márcia Regina da Silva (USP)
Prof. Dr. Marco Antonio de Almeida (USP)
Prof. Dr. Marcos Galindo Lima (UFPE)
Profª Me. Marcos Leandro Freitas Hübner (UCS)
Profª Margarita Rodrigues Torres (Centro Universitário de Formiga)
Profª Drª Maria Cleide Rodrigues Bernardino (UFC)
Profª Drª Maria Isabel de Jesus Souza Barreira (UFBA)
Profª Maria Rosa Crespo (FESPSP)
Profª Livre Docente Mariângela Spotti Lopes Fujita (Unesp)
Profª Drª Mariza Russo (UFRJ)
Profa. Dra. Marli Dias de Souza Pinto (UFSC)
Profª Me. Marli Machado de Souza (Univali)
Profª Drª Marta Araujo Tavares Oliveira (UFMG)
Profª Pós-doutora Marta Lígia Valetim (Unesp)
Profª Drª Martha Suzana Cabral Nunes (UFS)
Profª Drª May Brooking Negrão (Consultora)
Profª Me. Michely Jabala Mamede Vogel (Unifai)
Profª Drª Monica Erichesen Nassif (UFMG)
Prof. Dr. Murilo Bastos da Cunha (UNB)
Prof. Me. Murilo Silveira (UFPE)
Profª Drª Nadia Maria dos Santos Hommerding (FESPSP)
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Profª Drª Naira Christofoletti Silveira (Unirio)
Profª Me. Raimunda de Jesus Araújo Ribeiro (UFMA)
Profª Drª Raquel Miranda Vilela Paiva (UFMG)
Profª Me. Regina dos Anjos Fazioli (Unifai)
Prof. Dr. Rogério Aparecido Sá Ramalho (UFSCAR)
Prof. Dr. Rogério Mugnaini (USP)
Prof. Dr. Roniberto Morato do Amaral (UFSCAR)
Profª Me. Salete Cecilia Souza (Unisul)
Prof. Dr. Sérgio Luiz Elias de Araújo (UFS)
Profª Me. Sigrid Karin Weiss Dutra (UFSC)
Profª Drª Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti (Unesp)
Profª Drª Simone da Rocha Weitzel (Unirio)
Profª Drª Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (USP)
Profª Me. Suely de Brito Clemente Soares (Consultora)
Profª Drª Telma de Carvalho (UFS / Vice-presidente da Febab)
Profª Drª Valéria Aparecida Bari (UFS)
Prof. Dr. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro (USP)
Profª Drª Zaira Regina Zafalon (UFSCAR)
Relatoria geral
Adriana Cybele Ferrari
Cristiane Camizão Rokicki
Produção
Acquaviva – Promoções e Produções de Eventos
4 PROGRAMA
4.1 Visitas técnicas
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Biblioteca do Colégio Dante Alighieri
Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Biblioteca do Centro Universitário Senac – Santo Amaro
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Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade
Biblioteca de São Paulo
Biblioteca Parque Villa-Lobos
Biblioteca do Centro Cultural São Paulo
4.2 Minicursos
1) Água e fogo em acervos: avaliando as chances, reduzindo impactos
Dinamizadora: Catherine da Silva Cunha (UFRGS)
2) Qualidade do artigo científico: qual é o segredo?
Dinamizadora: Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Consultora e diretora da Febab)
3) Coaching na liderança do profissional da informação
Dinamizadora: Profª. Me. Adriana Maria de Souza (FESPSP)
4) Boas práticas de gerenciamento de projetos como estratégia para alcançar a
inovação em gestão da informação e do conhecimento
Dinamizadora: Cláudia Hofart Guzzo
5) Organização da imagem fotográfica: análise, tematização e indexação de
fotografias
Dinamizador: Ricardo Crisafulli Rodrigues (IBICT)
6) As metrias da Ciência
Dinamizadora: Eliane Colepicolo (UFSCAR)
7) A atuação do bibliotecário na prática em saúde baseada em evidência
Dinamizadora: Profª Drª Maria Cristiane Barbosa Galvão (USP)
8) Bibliotecas universitárias: avaliação pelo MEC
Dinamizadora: Miriam Rocha (Consultora)
9) Biblioterapia: uma técnica de aconselhamento
Dinamizadora: Marília Mesquita Guedes Pereira (UFPB)
10) Mediação de leitura
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Dinamizadora: Rosana Correa Pereira El Kadri
4.3 Cerimônia de abertura
Na abertura tivemos o espetáculo “Mário de Andrade Convida” que apresentou aos
participantes a presença desse renomado escritor na vida cultural da cidade de São
Paulo e nas bibliotecas. Na oportunidade foram proferidos discursos pelas autoridades:
Secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sr. Marcelo Mattos Araújo; Secretário
da Cultura do Município de São Paulo, Sr. Nabil Bonduki; Presidenta do Conselho
Federal de Biblioteconomia, Sra. Regina Celi de Souza; Secretário-executivo do Plano
Nacional do Livro e Leitura, Sr. José Castilho Marques Netto; e Presidenta da Febab e
do 26º CBBD, Sra. Adriana Cybele Ferrari.
Foram feitas duas homenagens, uma para a Profª Drª Neusa Dias de Macedo
(escolhida por votação entre os profissionais brasileiros) e a outra para a Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) pelos 50 anos de criação do
curso de Biblioteconomia.
Segue abaixo o discurso de abertura proferido pela Sra. Adriana Cybele Ferrari,
presidenta da Febab:
Ilustríssima Senhora Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Sra. Regina Celi de
Souza, Ilustríssimo Secretário de Estado da Cultura, Marcelo Mattos Araújo, Ilustríssimo
Secretário Municipal de Cultura Nabil Bonduki, Ilustríssimo Secretário Executivo do Plano
Nacional de Livro Leitura dos Ministérios da Cultura e Educação José Castilho Marques Netto,
demais autoridades, colegas de profissão, amigos, familiares e demais presentes.
Boa noite!
Em primeiro lugar cabe agradecer àqueles que ajudaram a tornar a 26ª, edição do Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação realidade. Nossos
patrocinadores; Elsevier, Cengage, Dot.Lib, EBSCO, ITMS Group, Springer, Conselho Federal
de Biblioteconomia, Bibliotheca. Nossos apoiadores: Universidade de São Paulo, Secretaria da
Cultura, Governo de São Paulo, Goethe Institut, Plano Nacional de Livro e Leitura – PNLL,
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior – Capes, Ministérios da
Educação e Cultura.
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Agradecemos as comissões organizadora e científica, aos conferencistas, palestrantes,
moderadores, relatores, professores, autores, nossa produtora Acquaviva, nossos artistas e
músicos, à Claudia Toni, incansável defensora da cultura, voluntários e equipes de apoio, enfim
todos àqueles que aceitaram o desafio de organizar um congresso em época de crise – ou seja
– aceitaram trabalhar muito.
Acreditamos que todos os cidadãos que vivem no Brasil têm direito ao acesso à leitura, à
informação e à cultura de forma equitativa e gratuita. Assim a Febab tem trabalhado
arduamente em campanhas e movimentos de advocacy visando mobilizar a sociedade e
mostrar que as bibliotecas, como preconizava Mário de Andrade, não são apenas um espaço
para guardar livros. Devem ser espaços convidativos, que além de incentivar a leitura,
precisam oferecer uma agenda cultural variada com música, cinema, dança, arte, cursos,
palestras, oficinas. Devem possuir acervos atualizados, acesso à internet, jogos, brinquedos e
também contar com uma equipe especializada para atender todas as demandas da complexa
sociedade brasileira.
O que temos observado na trajetória da Febab – e lá se vão mais de 50 anos – é um tímido
avanço na conquista desse direito. Sem bibliotecas não há educação de qualidade. Sem
bibliotecas não há cultura. Sem bibliotecas não teremos conhecimento. Sem bibliotecas não
vamos melhorar os almejados desempenhos no IDEB, PISA ou em quaisquer outros índices,
rankings, estatísticas que venham a ser utilizados ou criados. Sem bibliotecas não teremos
memória. Sem bibliotecas o futuro está muito comprometido!
Notamos a ausência de investimentos substantivos no fortalecimento de um Sistema Nacional
de bibliotecas, sejam elas públicas, escolares, universitárias, especializadas. As bibliotecas
ficam à deriva das vontades e humores da política. Mas a quem interessa de fato uma
sociedade leitora? Somente aos bibliotecários e demais profissionais de informação? Como
seria uma sociedade bem informada e ciente dos seus direitos de acesso à leitura e à cultura?
Como seria dar a condição para a plena cidadania? Será que as estruturas burocráticas que
Mário de Andrade teve que lidar e que permanecessem até hoje não seriam diferentes? Como
seria o diálogo com a sociedade?
É verdade que nossa área não é terra devassada. Há sim muitos exemplos de bibliotecas e
espaços que promovem a leitura e a cidadania que realmente estão transformando a vida das
pessoas. Mas em que pese o bom desempenho de muitas instituições, ainda sim, elas são
frágeis e dependem da boa vontade dos governantes.
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Temos também visto o crescente investimento na formação de acervos, como por exemplo, o
programa nacional da biblioteca na escola – PNBE – que investe pesadamente na compra de
livros. Mas onde estão esses acervos de fato? Acessíveis? Onde estão as bibliotecas escolares
e o que tem sido feito para cumprir a lei no. 12.244 de 24 de maio de 2010 que dispõe sobre a
universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país?
No caso das bibliotecas públicas, que não há nem lei para protegê-las, como vamos garantir
que gestores, prefeitos, governadores invistam nestes equipamentos ligados à cultura e
educação e que muitas vezes são relegados pelas duas áreas? Bibliotecas são mais que livros,
precisam de equipes preparadas. É claro que quem gosta de ler pode trabalhar nas bibliotecas,
mas não é só isso. As bibliotecas são complexos organismos que precisam ser geridos por
equipes multidisciplinares, motivadas e envolvidas com a causa. Nestas equipes o bibliotecário
tem papel fundamental. Essa é a área para qual esse profissional foi preparado e ele pode sim
fazer a diferença.
As bibliotecas universitárias e especializadas, dado a natureza de suas existências, parece-nos
serem as únicas que não necessitam reafirmar sua importância diariamente, e estão passando
por grandes transformações e desafios.
Parece uma contradição ter de um lado discussões avançadas apoiadas em tecnologia,
facilidades, interoperabilidade, e por outro lado, tanta falta de investimento e reconhecimento
da base essencial para a formação dos futuros profissionais e pesquisadores. Para muitos
alunos o primeiro contato com a biblioteca é na universidade.
O caminho não tem sido fácil, em que pese slogans afetivos e até carinhosos como “um estado
de leitores”, “pátria educadora”, enfim, palavras que precisam sair do papel e ter significado na
vida das pessoas.
Sim – as biblioteca transformam vidas! É nisso que acreditamos e temos exemplos cotidianos e
reais em nossas vidas. Acreditem dirigentes! Visitem as bibliotecas e vejam com seus próprios
olhos.
É por isso que o tema desse congresso foi escolhido para que todos os profissionais das
bibliotecas, centros de informação, espaços de leitura e outras instituições que acreditam
nesse poder de transformação, pudessem estar juntos, não apenas num espaço físico, mas
como mesmo espírito voltado para as mudanças que podemos e devemos operar.
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Biblioteconomia, Ciência e Profissão é o mote para convidarmos todos a refletir e oferecer sua
colaboração individual para o fortalecimento da área. Acreditamos que juntos somos mais
fortes e podemos conquistar os espaços que sonhamos, e continuar consolidando o trabalho já
realizado.
Queremos ampliar as ações para que nosso país tenha de fato um Sistema de Bibliotecas com
plena capacidade para atender às necessidades de nossas comunidades e fomentar novas
demandas.
Nosso convite no CBBD 2016 – é para que, independentemente do segmento de atuação de
cada um, tenhamos um olhar mais abrangente para a área de Biblioteconomia, como resposta
às dificuldades específicas das bibliotecas.
Não poderíamos deixar de registrar que três grandes preocupações nortearam a organização
desse evento: a qualidade do conteúdo, a austeridade com o orçamento e nossa militância.
Tudo que foi preparado, mesas redondas, conferências, visitas técnicas, minicursos, feira de
produtos, fóruns paralelos, conversando sobre, pôsteres, comunicações orais teve a atenção,
cuidado e critério para que tenhamos dias intensos com muita qualidade e produtividade.
O evento também, como todos sabem, é uma das formas de garantir a sustentabilidade de
nossa Febab – portanto desculpem-nos por alguns “nãos” que tivemos que dizer. Mantivemos
o compromisso do mesmo valor da inscrição do CBBD 2013 em Florianópolis, para que muitos
pudessem estar conosco. Não foi fácil.
Mas ficará sempre mais fácil se continuarmos sonhando e militando para que as bibliotecas
tenham papel central na sociedade.
Agradecemos a todos que lutam pelo aprimoramento e fortalecimento das bibliotecas e que
aceitaram o convite para estar aqui.
A hora é agora! Participem do movimento associativo!
Obrigada!

Segue abaixo o discurso proferido pela Sra. Regina Céli de Sousa, presidenta da CFB:
Boa noite a todos!
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Em nome do Sistema Conselho Federal de Biblioteconomia e Conselhos Regionais de
Biblioteconomia, parabenizamos, na pessoa da presidente da FEBAB – Federação Brasileira
de Associações de Bibliotecários, Cientista da Informação e Instituições, Adriana Ferrari, e a
todos que colaboraram para a concretização do 26º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e
Documentação de 2015.
O tema escolhido para este evento “Biblioteconomia, Ciência e Profissão” não podia ser mais
atual, devido à formidável expansão do conhecimento registrado ao longo dos últimos anos e,
consequente, ao incremento em inovação proporcionado pela integração dos bibliotecários que
atuam em todas as tipologias de bibliotecas: escolar, pública, comunitária, universitária e
especializada.
Lembro que em agosto de 2015, a categoria irá comemorar o jubileu de ouro da
regulamentação da profissão de Bibliotecário.

Cinquenta anos serão transcorridos e,

atualmente, pode-se dizer que o Brasil conta com uma profissão organizada e consolidada no
mercado de trabalho, exercendo uma importante atividade para o próprio desenvolvimento da
sociedade brasileira.
O profissional bibliotecário atua de forma integrada com os padrões internacionais que visam
contribuir com o desenvolvimento social, econômico e cultural do país. Pode-se dizer que a
informação é o insumo essencial das nossas atividades, aspecto que nos compete o exercício
de gestão, organização, armazenamento e tratamento da informação, bem como facilitar o seu
acesso nos mais diversos suportes, sejam eles: digital, eletrônico ou impresso (analógico).
Ademais, o bibliotecário também promove, por meio de seu trabalho, a função de assessoria e
consultoria a profissionais e instituições, nas mais diversas áreas do conhecimento, aplicando
procedimentos e normas internacionais no provimento de serviços informacionais.
Temos um legado histórico marcado pela luta continua em prol da valorização da profissão,
como também pelo seus avanço e inovação, enriquecido por tecnologias da informação,
processos e padrões atuais de organização da informação.
Neste sentido, temos o orgulho de poder comemorar a data do Jubileu como uma data de
revalidação do nosso compromisso social, além do reconhecimento das nossas próprias
conquistas e da avaliação dos objetivos que ainda não conseguimos conquistar. Ações estas
importantes para contribuir com o planejamento da comunidade bibliotecária para os próximos
50 anos.
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É fundamental reconhecer o esforço de todos aqueles que, ao longo desses 50 anos, se
dedicaram e ainda se dedicam à biblioteconomia, zelando para que a sociedade brasileira
receba serviços e recursos bibliotecários de qualidade, providos dentro do pleno exercício da
profissão. Bem como assegurar que os serviços e recursos fornecidos contribuam para o
efetivo exercício de cidadania e melhoria da qualidade de vida de todo brasileiro. Se a
informação esclarece, o bibliotecário é um dos mediadores para esta luz.
Por fim, destaco os trabalhos realizados nesses 50 anos pela área de ensino e pelo movimento
associativo que, somados às ações do CFB, completam o quadro situacional da profissão e de
seu exercício no Brasil. A profissão de bibliotecário não existiria sem as entidades profissionais
e os cursos de formação. As entidades são a materialização institucional de uma categoria
profissional. Uma categoria só é forte socialmente se suas instituições são apoiadas pelos seus
profissionais. Os profissionais sãos o patrimônio dessas instituições, e vice-versa.
Neste sentido, conclamamos a todos os bibliotecários a persistir na agregação de esforços
para o permanente trabalho de divulgação e valorização da profissão, além de refletir e definir
os caminhos para os próximos 50 anos. Que o exercício profissional de cada um possibilite à
profissão defender o direito democrático de acesso e uso da informação bibliográfica pela
sociedade civil e, principalmente, na melhoria de serviços informacionais para esta sociedade.
É grande a expectativa que colocamos neste evento e estamos certos de que contribuirá para
aproximar os profissionais.
Desejo um bom evento a todos. Muito obrigada.

5 NÚMEROS DO CONGRESSO
•

Total de inscritos: 1.214

•

Total de presentes: 984

•

Total de Estados presentes: 24*

* Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
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6 RELATOS DAS MESAS-REDONDAS, CONFERÊNCIAS, CONVERSANDO
SOBRE E EVENTOS PARALELOS
6.1 Mesas-redondas
22 de julho de 2015
 BIBLIOTECAS E INOVAÇÃO
Horário: das 9 horas às 10h20 / debates: das 10h20 às 10h30
Palestrantes:
– R. David Lankes [Estados Unidos] - Expect More: demanding better libraries for
today’s complex world
– Profª Drª Elisa Delfini Correa (UDESC) - Aumente suas expectativas
Curadoria: Adriana Cybele Ferrari (Febab)
Relatoria: Jorge do Prado (Senac)
Vem refletindo há alguns anos sobre uma proposta de uma nova Biblioteconomia.
Afirma que devemos esperar muito mais de nossas bibliotecas, mais do que
meramente prédios cheios de livros, mas sim como um espaço importante para a
comunidade, um espaço aberto para a construção de conhecimento. É necessário crer
que as bibliotecas sejam espaços para se trabalhar ideias, que sejam planejadas para
pessoas.
Lankes acredita que as bibliotecas podem colaborar a fortalecer o aprendizado, a
incentivar a democracia, a economia e todo um novo aspecto de vida. Para que isso
realmente possa acontecer efetivamente, é necessário que acreditemos mais em todo
o potencial de nossas bibliotecas. Assim, o professor começa a indagar o público com
alguns questionamentos: “Por quê?”, “Por que temos bibliotecários?”, “Por que os
bibliotecários fazem o que fazem?”
Muitas das respostas acabam por envolver a palavra “como”: como construímos
prédios, como organizamos um acervo, como criamos produtos e serviços. Tais “como”
podem se tornar obsoletos se não compreendermos melhor os nossos “porquês”.
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Entender isso de maneira clara nos ajuda a ter uma visão mais estratégica para nossas
bibliotecas.
Sobre a missão dos bibliotecários, Lankes afirma que devemos melhorar a sociedade
facilitando a criação de conhecimento nas comunidades. É uma missão que não diz
respeito a uma biblioteca pública, acadêmica ou escolar, mas sim a pessoas, a
bibliotecários. A qualquer lugar do mundo que você vá, esta é a missão de um
bibliotecário, não há diferença. Precisamos compreender que o verdadeiro valor das
bibliotecas não está em suas bibliotecas, seus carpetes e suas estantes, mas nas
pessoas e nas comunidades que se unem.
Dentro deste contexto, a professora Elisa Corrêa da Universidade do Estado de Santa
Catarina, foi convidada para debater as ideias de Lankes e pensar numa perspectiva
brasileira. Ela começa trazendo um brevíssimo apanhado histórico da Biblioteconomia
no Brasil e alguns pontos chave que ela chama de “heranças” e que compõem a nossa
atuação profissional, do estereótipo do perfil do bibliotecário até alguns índices de
leitura e de uso de bibliotecas. De maneira muito inspiradora, a professora afirma que
podemos mudar este contexto brasileiro e que algumas coisas já vem sendo feitas,
como a campanha da Febab “Eu amo biblioteca eu quero”; a recente inauguração da
biblioteca Cora Coralina, com foco feminista; a biblioteca municipal de Barreiros Filho,
em Florianópolis, reconhecida como espaço de referência em acessibilidade.
Algumas das questões levantadas por Lankes também são aqui trazidas por Elisa: “De
onde viemos e para onde vamos?”, “Para que e para quem existem as bibliotecas e
bibliotecários brasileiros?”, “Qual a nossa missão no Brasil?”. As respostas também são
muito semelhantes: é necessário que se pense na comunidade, que se pense nas
pessoas ao invés do suporte informacional. É necessário que esperemos mais de nós
mesmos, que sejamos motivados, mas que também possamos motivar.
Sua fala se encerra na menção de um plano de ação “Expect More”, que também se
encontra no livro de Lankes. O plano foi resumido em 10 itens pela professora, que vão
desde encontrar formas inovadoras para engajamento, inspiração com boas práticas,
não ter medo de fracassar, conversar com outros profissionais e identificar lideranças
dentro da comunidade.
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A mesa redonda, encerra-se com a divulgação da tradução para a Língua Portuguesa,
realizada pelo bibliotecário Jorge do Prado, do livro “Expect more: demanding better
libraries for today’s complex world”, texto que inspirou esta mesa redonda. A proposta é
que o livro seja lançado em capítulos numa plataforma aberta para troca de ideias e
experiências por bibliotecários brasileiros, e que assim, todos possam ler e discutir a
obra juntos.
 BIBLIOTECAS PÚBLICAS: REALIDADE, TENDÊNCIAS E DESAFIOS *
Horário: das 10h30 às 12 horas / debates: das 11h50 às 12 horas
Palestrantes:
– Lluís Ma. Anglada i de Ferrer [Espanha] – Las bibliotecas dentro de 15 años: la
visión desde España de los principales cambios que nos esperan".
– Prof. Dr. Alberto Calil Elias Junior (Unirio) – Tão perto, tão longe: visões da biblioteca
pública na sociedade brasileira
Curadoria: Profª Drª Elisa Machado (Unirio)
Relatoria: Veridiana Negrini (SNPB/MinC)
Relato não entregue.
* Atividade integrante do “4º Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas: Inovação, Desenvolvimento e
Sustentabilidade”.

23 de julho de 2015
 Bibliotecas Escolares: realidade, tendências e desafios *
Horário: das 9 horas às 10h30 / debates: 10h20 às 10h30
Palestrantes:
– Constanza Mekis Martínez [Chile] (CRA) – ¿Cómo motivamos el “bichito” de la
lectura?
– Profª Drª Bernadete Campelo (UFMG) – Panorama das bibliotecas escolares no
Brasil
Curadoria: Prof. Dr. Claudio Marcondes de Castro Filho (Febab)
Relatoria: Sueli Nemen Rocha (Febab)
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A palestra de Constanza Mekis Martínez destacou especialmente a constante busca
das bibliotecas em motivar o prazer da leitura nas crianças e jovens. Argumentou que
precisamos fomentar nas crianças e nos jovens, um compromisso forte e sólido com a
leitura, ou seja, que leiam frequentemente diferentes e diversos materiais escritos e
que sua percepção em relação à atividade da leitura seja positiva e os impulsione a
abrirem um caminho pelo mundo dos livros.
Afirma que é necessário criar um círculo virtuoso, no qual ao melhorar as habilidades
leitoras das crianças, elas não só desenvolvam suas habilidades cognitivas, mas
também se comprometam com a leitura e assim leem mais.
Apresentou o trabalho desenvolvido no Centro de Recursos para el Aprendizaje – CRA
que é ligado ao Ministério de Cultura do Chile e se dedica a fomentar o interesse pela
informação, pela leitura e pelo conhecimento da comunidade escolar através de
espaços lúdicos que propiciam não só uma aprendizagem criativa mas uma
apropriação real de significados.
Esta nova biblioteca escolar pretende ajudar na implementação curricular e, com isto,
desenvolver as habilidades necessárias para compreender a informação e aplicá-la nas
situações concretas do dia-a-dia.
Paralelamente compartilhou sua experiência como responsável pela política do livro e
da leitura no Chile. Ao final todos cantaram uma canção adaptada dos Beatles.
A palestra da Prof. Dra. Bernadete Campello traçou um panorama das Bibliotecas
Escolares no Brasil. Destacou que as conquistas ainda são poucas e que temos uma
longa trajetória pela frente para sua consolidação, mas que, contudo não é mais o
momento de se lamentar da miséria da biblioteca escolar, mas sim acreditar que é
possível criar e mostrar exemplos de bibliotecas que funcionam e que contribuem
efetivamente na aprendizagem dos estudantes.
Ao apresentar o panorama da biblioteca escolar disse que apesar desta biblioteca
encontrar muitos desafios – como não estar explícita no Plano Nacional de Educação –
há muito sendo feito e discutido nesta área. Ressaltou também o papel do bibliotecário
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como educador, sugerindo que esse busque um apoio teórico em um estudo
pedagógico para embasar sua prática.
Apesar de defender uma formação generalista, acredita que ainda falta estofo teórico
nos currículos das graduações. Entende que muita coisa ainda não está consolidada e
identifica que há uma teoria nascendo da prática: “O que fazem os bibliotecários de
sucesso? Estudam, decidem e se viram”. Desponta o bibliotecário com perfil de
educador para influenciar na aprendizagem ao invés de exclusivos burocratas,
guardadores de livros. O educador não é somente o professor.
* Atividade integrante do 2º Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática.

 CONSTRUINDO ESPAÇOS ACESSÍVEIS
Horário: das 10h30 às 12 horas / debates: das 11h50 às 12 horas
Palestrantes:
– Jorge Larrosa Bondia [Espanha] (Universidade de Barcelona) - Un mundo para todo
el mundo. Algunos gestos
– Carla Mauch (Mais Diferenças)
Curadoria: Salete Cecília de Souza (Febab)
Relatoria: Sandra Soller Dias da Silva (Febab) – substituída por Telma de Carvalho
(Febab)
O professor Jorge Laroca falou sobre o espaço público (todos) como bem comum
(todos). Trouxe para o público a discussão sobre os espaços públicos, e a apropriação.
Nesse contexto, relacionou todas as pessoas que possam usar esses espaços e
questionou como inventar e reinventar processos que façam pensar no bem comum
para todos. Como a inclusão na escola, com surdos, cegos e mulheres.
No contexto da biblioteca, ele citou sobre a construção de uma biblioteca que será
também para surdos, cegos, mudos e todos. A mesma situação serve para a escola
para todos, museus para todos, como praças e espaços públicos. A ideia é inserir as
pessoas ao redor de um assunto público. E convidou o público a ser ator de suas
ações, como “você pode tomar a palavra para falar em relação a um bem comum para
todos. “E fez a pergunta: Uma biblioteca protege o quê? O livro e a leitura. Deveriam
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fechar a porta que a tudo que não seja livro e leitura? A pergunta quer se quer deixar é:
a biblioteca protege o quê? Defende o quê?
Carla Mauch iniciou sua palestra questionando os presentes. Como fazer e ser uma
biblioteca inclusiva? Será que Políticos de bibliotecas acessíveis no País? Como a
biblioteca pode ser para todos? Quando fazem parte são deficientes visuais e cegos?
Como colocar o livro no meio e uma roda que esteja todos e que todos estejam
participando da roda, isto é, da mesma discussão. A diversidade, inclusão são faladas,
mas não estamos acompanhando como de fato esse processo acontece.
Tirando as marcas legais que já temos, precisam pensar porque esse toar da
acessibilidade não chegam na biblioteca?
Já passamos de algumas fases como participação, inclusão, mas ainda temos que
pensar o quão pouco temos nos debruçados sobre essas questões para fazer as
coisas de um jeito diferente, que possibilitará fazermos coisas de outras formas.
Devemos sair das divisões da deficiência e não colocarmos no exercício de estar todo
mundo junto e pensar como um livro pode ter acesso a todos. E apresentou dados do
IBGE onde 45 milhões de pessoas com deficiências e pouco acervo em vários
formatos.
Ensino de línguas: português/libras para que as pessoas tenham acesso à sua língua e
ter acesso à informação que a biblioteca, que o mundo oferece.
Produção de livros bilíngues é quase zero. Quanto de nós já vimos versão de um livro
de sinais (bilíngue)?
Independente do formato está claro que para algum público esses formatos são
fundamentais. Tem uma lógica muito forte de “privatização” de direitos do autor, o que
dificulta esse processo de leitura para todos.
O livro acessível tem custo alto é moroso, mas é necessária essa materialidade. O
DVD, o cego vai escutar, uma surda oralidade vai usar também. Libras, legendas,
áudio e várias possibilidades para que o livro possa ser acessado e lido por todos.
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Como a biblioteca vai receber todos? Que formas encontraremos para buscar
materialidade, defender cercas, mudar modo de vidas? O bibliotecário para atuar como
autônomo deve ter registro. A informação do bibliotecário deveria estar ligada as
questões públicas para e sociedade.
Há muito cancelamento em São Paulo dos registros profissionais, poderiam voltar para
auxiliar no atendimento à demanda da Lei 12.244. O presente traz reflexões como o
crescimento do nº de profissionais, a demanda do mercado de trabalho, ampliação da
oferta, divulgação profissional, coaching profissional.
Bibliotecários sem bibliotecas, revisão curricular. O CFB poderia estimular os
profissionais e escrever sobre suas práticas diárias e mostrar para os outros
profissionais quem são e o que estão fazendo. E ainda fazer aproximação com a
Febab, Associação, Sociedade.
24 de julho de 2015
 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: REALIDADE, TENDÊNCIAS E DESAFIOS
Horário: das 9 horas às 10h30 / debates: das 10h20 às 10h30
Palestrantes:
– Olaf Eigenbrodt [Alemanha] (Biblioteca Estadual e Universitária Carl von Ossietzky)
– Tendências e estratégias de desenvolvimento nas bibliotecas universitárias da
Alemanha
– Paula Maria Abrantes Cotta de Mello (Febab) – Panorama das bibliotecas
universitárias brasileiras e a gestão em época de crises
Curadoria: Viviane Carrion Castanho (Febab)
Relatoria: ausente
 O ENSINO, A PESQUISA E O MERCADO DE TRABALHO
Horário: das 10h30 às 12 horas / debates: das 11h50 às 12 horas
Palestrantes:
– Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior (Unesp)
– Profª Drª Mariza Russo (UFRJ)
– Profª Drª Isa Maria Freire (UFPB)
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– Cristiane Camizão Rokicki (Senac)
Curadoria: Profª Drª Valeria Martin Valls (FESPSP)
Relatoria: Profª Drª Telma de Carvalho (Febab / APBDSE)
A primeira palestrante foi a Prof.ª Drª Isa Maria Freire (UFPB) que apresentou
informações sobre o mercado de trabalho e a pós-graduação PPGRV/UFPB. Usou
para a pesquisa variadas fontes, sobre o mercado de trabalho e pós-graduação, tais
como: CAPES, Pesquise CNPQ, Pesquisa em Julho da Produção BRAPCI e Artigo –
Google acadêmico. O resultado foi: CAPES – 14 Pós-graduação e 3 Abordam o projeto
bibliotecário ou mercado de trabalho UNIRIO, UFSC e UFMG. Demostra os livros de
pesquisa de cada curso. Considera apenas periódicos/artigos. Todos têm repositórios.
Não há nenhum grupo de pesquisa sobre mercado de trabalho. Biblioteconomia 17 e
Professor Bibliotecário 3. Mostra a BRAPCI, como fez a estratégia de busca: 302
artigos em 9000 – Profissional bibliotecário; 256 artigos em 9000 – Profissional da
informação e 206 artigos em 9000 – Mercado de trabalho (embora não tenha GP).
Google acadêmico bibliotecário mercado de trabalho: 14.700 resultado, inclui: livros,
eventos, artigos. Bibliotecário autônomo x institucionalizado: 23.700
Professor bibliotecário e 820.000 - Professor de informação. Identificaram: 3 programas
com essa temática na pós-graduação com 34 grupos de pesquisa. As conclusões da
palestrante foram: Disponibilidade da produção da BRAPCI e Google Acadêmico. Pode
se dizer então que a temática é interessante para a área. Os líderes de pesquisa não
estão produzindo, mas sim quem está na biblioteca trabalhando. Existe produção
cientifica fora da pós graduação. Esta temática está espalhada, como vimos no Google
e BRAPCI.
Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior (UNESP) falou sobre os cursos de
biblioteconomia no país. Nos CBBDs passados nas recomendações finais houve
algumas indicações que diziam que não se deveria falar sobre o profissional
bibliotecário em relação a sua formação. E discorda, dizendo que espaços como estes
são importantes para discussão. Isso se faz necessário devido o distanciamento entre
o acadêmico e o mercado de trabalho.
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Quem escreve um artigo escreve para seus pares, no máximo para 20 leitores, que tem
como você, interesse naquele segmento. Todo artigo que traz inovação tende a ser
rejeitado e não é aceito no mundo acadêmico, que exige a aplicação da linguagem
acadêmica. Para escrever para quem atua não há necessidade de ter essa linguagem
acadêmica, comentou sobre o artigo APB e a revista que não tem mais, que era
voltada para o profissional, com relação com a prática. E prática não é ensinar a fazer,
isso é treinamento. Apontou sobre os 37 cursos de graduação de biblioteconomia no
Brasil e destacou que em alguns lugares esse número é maior, porque os cursos são
abertos, mas não conseguem abrir turma. Têm vários assim no Brasil. Sendo que
temos 4 cursos no Brasil de gestão da informação e que isso tende a crescer.
Apontou sobre a questão preocupante do Ingresso x Desistência, que as vezes não
abre turmas. Curso em EAD estão em crescimento no país e a Lei 12.244 para que em
2020 tenham mais bibliotecários (+200.000), poderá ser um potencial para aumento do
número de profissionais. Quase todos os bibliotecários em atividade, sempre há uma
transição no mercado, alguns desempregados, outros mudando e outros entrando.
Como formar 200.000 bibliotecários? Talvez mais EAD em cidades que não tem como
formar profissionais. Média de 6.000 alunos em curso de graduação. Para ampliar esse
número, novos presencias, o que não será possível nos próximos 5 anos.
Espera que possa se solucionar para que a formação esteja sempre voltada para o
interesse das áreas e das pessoas. A profa. Drª Mariza Russo (UFRJ) apresentou um
novo cenário para o mercado de trabalho para o bibliotecário brasileiro, destacando a
estrutura que está sendo preparada para o curso EAD de Biblioteconomia. O Projeto
pedagógico está sendo elaborado da forma Contextual e Operacional contendo 8 eixos
temáticos – 2940h/aula , com módulo básico e Fundamentos teóricos. Após
apresentação do PP no de 2009, a CAPES em parceria com CFB lança edital para
fomento e execução do material didático para montar o curso de biblioteconomia pelo
edital 012/2012. O curso ao todo tem 50 disciplinas. A UFRJ foi a contemplada a
constituir uma comissão de gerenciamento, com 11 membros discutindo como
trabalhar. A CAPES informa que só poderiam ter 4 membros. – Portaria UFRJ n
15.234/2014. 1º tarefa foi o recurso de custeio, com recursos de capital, seleção dos
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especialistas. A palestrante apresentou alguns números para que os ouvintes
dimensionassem como foi o início do trabalho com a Capes. A princípio foram 834
candidatos no total, sendo 396 autores, 438 leitores e desses 78 foram selecionados.
Os perfis eram variados, e tiveram 142 doutores na categoria autor com 24
selecionados, 254 mestres com 7 selecionados. Em termo da representação nacional,
a região Sudeste teve maior representatividade. A segunda fase foi o treinamento para
os especialistas, que ocorreu no Rio de Janeiro e reuniram 78 conteudistas. Que
tiveram a oportunidade de participarem da apresentação da CAPES e outras entidades.
Ainda tiveram 4 semanas de capacitação Online, com apresentação do fluxo da
produção, que serviu para todas as categorias Autor, Leitor e Tutor. A elaboração de
cada conteudista começou em out/14, depois passou pela Produção de conteúdo e
design, sendo que 44 disciplinas se encontram em estágio avançado. Os resultados
esperados são materiais de qualidade, ampliação da formação de qualidade e em um
futuro próximo, lançamento edital CAPES e repositório. A última palestrante foi
Cristiane Camizão Rokicki apresentou dados estatísticos sobre os registros de
bibliotecários nos anos em que atuou como Presidente do CRB-8. Fez a introdução ao
público sobre o papel do CRB e o mercado de trabalho, apresentou o papel do
conselho no mercado de trabalho, junto aos órgãos de classe como a Febab, Sindicato
e associação. Demostrou a visão, o objetivo do CRB e enumerou as legislações
pertinentes, tão importantes para atuação profissional e muitas vezes esquecida.
Destacou a importância da fiscalização e mostra o mapa com os vários conselhos, e
destacou a fragilidade de conselhos sem fiscais e sem envolvimento do profissional,
que muitas vezes trabalha na ilegalidade, não se registrando na instituição, único órgão
que fiscaliza e promove a profissão. Comentou sobre a importância das ações e da
anuidade. Dificuldade para engajamento no movimento. Destaca a formação da
diretoria, da atuação voluntária e do desenvolvimento profissional em um ano de
comemoração dos 50 anos de regulamentação. No quesito fiscalização, nenhum
conselho profissional trabalha sem atuar com a fiscalização, por isso destacou a
importância dos bibliotecários fiscais, e destacou a atuação de três profissionais no
regional de São Paulo, seno o maior número de fiscais, dentre os regionais no Brasil,
devido à dimensão geográfica do Estado e o número de bibliotecários inscritos. A expresidente informou aos presentes sobre as questões de denúncia e questões de
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processos éticos, que o CRB recebe, destacando o papel da instituição de ouvidor do
profissional, e lembrou que não existe mais processo ético para não pagamento da
anuidade. Quanto a divulgação profissional, nos três anos de atuação da palestrante,
ela destacou que o maior movimento foi intensificar junto ao CFB a padronização das
ações de comunicação para todos os regionais, além da realização de divulgação no
dia a dia da instituição e participação em eventos dando o destaque para a Bienal do
Livro de São Paulo, onde o CRB-8ª conseguiu espaço exclusivo no ano de 2014 em
uma das principais praças do evento, compartilhando discussões importantes com a
Febab e o Sindicato de Bibliotecários. Enfatizou que devemos ser profissionais
conscientes e participativos politicamente, se quisermos continuar com ações de
mudanças. E principalmente termos como aliados nossos pares e não como inimigos,
por isso, o profissional bibliotecário conseguirá avançar se compreender a estrutura
profissional e seus órgãos de classe. “O nosso fazer é um fazer de luta” e questionar
quem nós somos, foi a bandeira levantada pela profissional, que compartilhou dos
pensamentos dos presentes da mesa, que a formação é um ponto inicial para a nossa
mudança de perfil. Por fim, destacou o baixo número de inscritos no ano em que atuou
no CRB-8ª como Presidente de 2012 a 2014. O Estado de São Paulo contou nesse
período com cerca de 4.900 profissionais ativos, número que se manteve nos três anos
de atuação da palestrante como líder do conselho de São Paulo. Tendo em média 250
inscritos por ano, com 100 inscrições canceladas e 30 inscrições com licença
temporária. Esses números demonstram que o mercado de trabalho pode não estar
sendo atraente ou ainda que há profissionais trabalhando na ilegalidade profissional. E
deixou a pergunta para respondermos. O que está ocorrendo com a evolução
profissional e os registros nos CRBs? Mais especificamente no maior regional do Brasil
que é o de São Paulo. Ela acredita que será preciso ampliar os laços de parceria entre
entidades de classe, levantamentos estáticos e repositórios com informações públicas
para consulta sobre os profissionais atuantes e incentivo para que profissionais
bibliotecários atuem como bibliotecários fiscais nos conselhos. Isso ajudará a ampliar a
fiscalização e a punição a instituições que não seguem a legislação profissional.
Apresentou dados estatísticos sobre os registros de bibliotecários nos anos em que
atuou como Presidente do CRB-8. Fez a introdução ao público sobre o papel do CRB e
o mercado de trabalho, apresentou o papel do conselho no mercado de trabalho, junto
30
Rua Avanhandava, 40, cj.108/110, Bela Vista • 01306-000 • São Paulo/SP • +55 11 3257-9979 • febab@febab.org.br • www.febab.org.br

aos órgãos de classe como a Febab, Sindicato e associação. Demostrou a visão, o
objetivo do CRB e enumerou as legislações pertinentes, tão importantes para atuação
profissional e muitas vezes esquecida. Destacou a importância da fiscalização e mostra
o mapa com os vários conselhos, e destacou a fragilidade de conselhos sem fiscais e
sem envolvimento do profissional, que muitas vezes trabalha na ilegalidade, não se
registrando na instituição, único órgão que fiscaliza e promove a profissão. Comentou
sobre a importância das ações e da anuidade. Dificuldade para engajamento no
movimento. Destaca a formação da diretoria, da atuação voluntária e do
desenvolvimento profissional em um ano de comemoração dos 50 anos de
regulamentação. No quesito fiscalização, nenhum conselho profissional trabalha sem
atuar com a fiscalização, por isso destacou a importância dos bibliotecários fiscais, e
destacou a atuação de três profissionais no regional de São Paulo, seno o maior
número de fiscais, dentre os regionais no Brasil, devido à dimensão geográfica do
Estado e o número de bibliotecários inscritos. A ex-presidente informou aos presentes
sobre as questões de denúncia e questões de processos éticos, que o CRB recebe,
destacando o papel da instituição de ouvidor do profissional, e lembrou que não existe
mais processo ético para não pagamento da anuidade. Quanto a divulgação
profissional, nos três anos de atuação da palestrante, ela destacou que o

maior

movimento foi intensificar junto ao CFB a padronização das ações de comunicação
para todos os regionais, além da realização de divulgação no dia a dia da instituição e
participação em eventos dando o destaque para a Bienal do Livro de São Paulo, onde
o CRB-8ª conseguiu espaço exclusivo no ano de 2014 em uma das principais praças
do evento, compartilhando discussões importantes com a Febab e o Sindicato de
Bibliotecários. Enfatizou que devemos ser profissionais conscientes e participativos
politicamente, se quisermos continuar com ações de mudanças. E principalmente
termos como aliados nossos pares e não como inimigos, por isso, o profissional
bibliotecário conseguirá avançar se compreender a estrutura profissional e seus órgãos
de classe. “O nosso fazer é um fazer de luta” e questionar quem nós somos, foi a
bandeira levantada pela profissional, que compartilhou dos pensamentos dos presentes
da mesa, que a formação é um ponto inicial para a nossa mudança de perfil. Por fim,
destacou o baixo número de inscritos no ano em que atuou no CRB-8ª como
Presidente , tendo em média 250 inscritos por ano, com 100 inscrições canceladas e
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30 inscrições com licença temporária. Esses números demonstram que o mercado de
trabalho pode não estar sendo atraente ou ainda que há profissionais trabalhando na
ilegalidade profissional. E deixou a pergunta para respondermos.
6.2 Conferências
22 de julho de 2015
 CURADORIA DIGITAL
Horário: das 14 às 15 horas / debates: das 14h50 às 15 horas
Palestrante: Aquiles Alencar Brayner (British Library)
Moderador: Anderson de Santana (USP)
Aquiles apresenta uma visão sobre a área de Curadoria Digital e sua relação direta
com a área de Humanidades Digitais. Para Aquiles o papel do curador digital é o de
expandir os acervos, pesquisar as áreas de atuação em busca de novas tendências,
participar de grupos de pesquisa, desenvolver projetos na área de Humanidades
Digitais, desenvolver novos serviços nas bibliotecas e, devido à obsolescência
tecnológica, acompanhar e propor soluções para as mudanças dos suportes da
informação.
Com o crescimento exponencial da produção de conhecimento se cria um grande
problema para nossa sociedade, pois muita informação não é indexada e desaparece
com frequência, gerando o chamado "buraco negro" digital, dificultando o processo de
preservação/armazenamento digital.
Dessa forma, é importante definir o que é importante preservar? Quais metadados
devem ser utilizados? Como preservar tecnologias? Como promover os acervos?
Como tornar os acervos mais integrados com as necessidades da comunidade?
E nesse momento que se demonstra a importância do Curador Digital nas
instituições/bibliotecas.
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Aquiles destaca também a necessidade de mudança do foco da biblioteca. Afirma que
a biblioteca tem que fazer parte da vida da sua comunidade, transformando-se num
espaço de pesquisa, um laboratório que fomente novas ideias e modelos.
A British Library está ciente do seu papel e das dificuldades no registro da produção
do conhecimento e para tanto vem criando plataformas colaborativas para que os
pesquisadores/usuários auxiliem na contextualização dos conteúdos digitalizados,
reutilizando-os e criando novos documentos. Como exemplo de sucesso têmse Codex Sinaiticus e Shakespeare in Quarto.
Destaca ainda que o curador tem um papel muito importante na equipe que é o de
dinamizador, capacitando os colegas da equipe no uso de novos e diferentes recursos
informacionais.
Outra iniciativa da British Library destacada é o BL-Lab, uma iniciativa que abre a
Biblioteca como um espaço laboratorial para pesquisadores, o qual deve desenvolver
um projeto que gere um novo recurso de pesquisa/apoio para a comunidade utilizando
a Biblioteca e seus serviços.
O que nos fica evidente na apresentação de Aquiles é que a Curadoria Digital vai
muito além do conceito de curadoria utilizado em museus. É uma nova construção
conceitual baseada em um papel que vai além da questão expositiva do acervo e que
se impetra no fazer dos profissionais da informação, demonstrando um caráter muito
maior de integração com a comunidade, tornando-a parceira na gestão e
disseminação do conhecimento.
Por fim, duas frases do Aquiles deveriam se tornar mantras dos nossos profissionais
bibliotecários:
"O bibliotecário tem que perder a ideia de CONTROLE da informação" e "Os
catálogos devem ser tratados como mídias sociais, com interação e participação do
usuário".
O futuro da gestão de nossas bibliotecas deve estar focado na parceria ativa com a
comunidade, valorizando os serviços ao usuário e não a gestão do acervo.
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 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REBIUN – RED DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS
Horário: das 15 às 16 horas / debates: das 15h50 às 16 horas
Palestrante: Ramon Abad Hiraldo (UNIZAR)
Moderadora: Profª Drª Zaira Regina Zafalon (UFSCAR)
A atividade começou com atraso, de cerca de 10 minutos, decorrentes de problema
de conexão do palestrante ao auditório. Quando isso foi possível demos início à
apresentação. Entretanto, o conferencista não soube fazer a transmissão dos slides.
Passados cerca de 10 minutos, a moderadora optou por carregar os slides para
facilitar o acompanhamento da apresentação, feita em espanhol. Isso foi mérito da
comissão organizadora pois haviam enviado aos moderadores os slides; assim foi
possível usar a projeção. Entretanto, o atraso na conexão e a falta de slides no início
da apresentação, parece-me que fez com que houvesse baixo aproveitamento da
conferência e esvaziamento parcial da sala.
Ao final da apresentação, que foi interessante do ponto de vista de recuperação
histórica e de contexto da consolidação da REBIUN, retomou-se, pela moderadora, os
pontos que tiveram destaque na apresentação feita pelo palestrante. Houve a indicação
de uma questão (sobre os desafios enfrentados na constituição da rede e soluções
indicadas).
 BIBLIOTECAS VERDES PROMOVENDO COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Horário: das 16 às 17 horas / debates: das 16h50 às 17 horas
Palestrantes:
– Jeffrey Allen Scherer (MSR)
– Jack Poling (MSR)
– Traci Lesneski (MSR)
Moderador: Marcelo Aflalo (Univers Design)
A apresentação do arquiteto Jeffrey Scherer, sócio do escritório MRS Design, versou
sobretudo, sobre a grande experiência do grupo na reutilização de construções
originalmente destinadas à outros usos, recicladas como bibliotecas públicas. Chamou
à atenção a escala dos projetos, instalados em antigos supermercados ou plantas
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fabris, cuja horizontalidade surpreende e gera amplos espaços banhados por intensa
luz natural indireta. Apesar da escala, os materiais empregados e o mobiliário são
acessíveis e revelam uma preocupação com produtos sustentáveis e manutenção
simples. O reaproveitamento de edificações é um caminho apontado por eles na
disseminação de bibliotecas, com relativo gasto de requalificação, em pequenas e
médias cidades americanas. O arquiteto vive a maior parte do tempo no México e é
capaz de entender realidades latino-americanas como o Brasil enfrenta, conforme
colocou ao final da apresentação, respondendo perguntas da plateia.
 RESTRIÇÕES À LEI DE DIREITOS AUTORAIS: IMPACTO NO COTIDIANO
DAS BIBLIOTECAS BRASILEIRAS
Horário: das 17 às 18 horas / debates: das 17h50 às 18 horas
Palestrantes:
– Profª Drª Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (USP)
– Cristiana Gonzalez (Febab)
Moderadora: Claudiane Weber (Febab)
A conferência foi toda proferida pela Profª Dra. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, pela
falta da outra convidada Cristina Gonzalez.
A profa. Sueli Mara iniciou a sua conferencia questionando: As bibliotecas brasileiras
podem, devem e sabem como fomentar políticas públicas estratégicas em nosso
país? Destacou o que são e para que servem as políticas públicas, ressaltou que
a atual lei de direitos autorais brasileira (lei. 9610/98) é uma das mais restritivas do
mundo em termos de exceções e limitações para usos educacionais e para fins de
pesquisa. Até mesmo ao emprestar um livro, as bibliotecas estão infringindo a lei de
direitos autorais. Ressaltou que na abertura do XXVI CBBD as falas dos convidados
enfatizavam a leitura. Portanto, a leitura é o desenvolvimento do pensamento crítico,
mas segundo a professora é também liberdade de escolha, e aqui especificamente de
acesso à informação. E as essas políticas públicas estão associadas ao acesso à
informação? O acesso à informação é muitas vezes coligado às bibliotecas, que são
um “instrumento do qual se serve o Estado para garantir o acesso equitativo ao
conhecimento.” Logo, esses programas, a exemplo do “Programa Nacional do Livro e
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da Leitura”, podem não se concretizar se não mudarmos a nossa lei de direitos
autorais. Desta depende a viabilidade da disponibilização das informações e a
promoção do acesso universal. O mundo digital exige ação transfronteiras.
Ainda para a conferencista, deve-se observar, “empréstimo de conteúdo físico e/ou
digital; digitalização; seleção e aquisição (pacotes prédefinidos, modelos de contratos,
leis nacionais, Ebooks, revistas, videos).” Para a busca do equilíbrio devemos nos
atentar para: o direito do autor (direito moral) e com o direito dos titulares (direito
patrimonial).
Como devemos atuar? Como fazer advocacy de direitos de autor desde as bordas? De
fora para dentro até chegar: aos editores / publishers; a sociedade de maneira
geral; aos gestores dos diversos Programas de Leitura; aos 200 membros da Frente
Parlamentar em Defesa do Livro, da Leitura e da Biblioteca; à Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI).
A profa. Sueli terminou sua conferencia citando a iniciativa de outros países e ressaltou
ainda o tratado de Marrakesh. O acordo permite que obras em Braille, Daisy ou áudio
book possam ser distribuídas e publicadas sem a autorização do titular de direitos
autorais das obras. E convidou os ouvintes para se engajarem nas discussões na
FEBAB e IFLA-Lac.
 O FUTURO DAS BIBLIOTECAS
Horário: das 18 às 19 horas / debates: das 18h50 às 19 horas
Palestrante: Prof. Dr. Emir José Suaiden (IBICT)
Moderadora: Sigrid Weiss Dutra (IFLA LAC)
Para responder às demandas da sociedade do conhecimento exige do bibliotecário
mais preparado, mais e novas habilidades. A questão passa também pela formação
desse profissional, que precisa ser reformulada, incluindo para além da domínio do
uso da tecnologia, um perfil profissional mais preparado para os desafios sociais, com
capacidade de interagir com grupos heterogêneos, aceitar o diferente e lidar com a
multiculturalidade, para sustentar sua ação na atualidade e ampliar seus espaços de
atuação, cheio de novas possibilidades. A Biblioteconomia precisa formar um
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profissional que compreenda as demandas e necessidades dos usuários, que saiba
fazer análises prospectivas dos ambientes onde possa atuar.
Os reflexos das tecnologias nos hábitos e padrões de leitura e acesso a informação
exigem que os bibliotecários cada vez mais desmistifiquem as TICs, pois as
competências tradicionais da profissão continuam sendo úteis, mas cada vez mais
serão insuficientes.
A facilidade de acesso e o aumento exponencial de informação, acaba levando ao
excesso de informação, proporcionado pela evolução tecnológica e pela globalização.
Neste contexto, quando uma ferramenta de busca como o Google passa a ser o
primeiro, quando não único ponto de busca de informações, demandam das bibliotecas
e dos bibliotecários uma atuação mais eficiente,

é preciso que percebam

oportunidades e passem a se envolver com a oferta de serviços adaptados á realidade
digital. As bibliotecas precisam também, cada vez mais ser um espaço inclusivo e
atender a todos de forma igualitária, compreendendo e respeitando as diferenças.
Os espaços das bibliotecas precisam ser reconceituados e entendidos como espaços
sociais de colaboração, de socialização e construção da aprendizagem e do
conhecimento. Os profissionais bibliotecários precisam empreender e inovar para
garantir a própria sustentabilidade da biblioteca, sua importância na vida dos cidadãos.
Sociedade e entidades de classe devem lutar para que as Bibliotecas estejam
presentes nas agendas dos governos e compreendidas como importante instrumento
para a mudança e melhoria da vida das pessoas.
23 de julho de 2015
 HÁ UM LIVRO EM CADA UM DE NÓS: O PANORAMA DAS BIBLIOTECAS
EM PORTUGAL
Horário: das 14 às 15 horas / debates: das 14h50 às 15 horas
Palestrante: Bruno Duarte Eiras [Portugal] (Bibliotecas Municipais de Oeiras)
Moderadora: Katia Costa (Associação Catarinense de Bibliotecários / Febab)
Texto enviado pelo autor:
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Escolhemos a frase de Clarice Lispector como título desta apresentação por conter em
si a grandeza e a fragilidade do panorama das bibliotecas em Portugal. Sendo um
excerto do livro Um sopro de Vida - pulsações, foi propositadamente selecionado por
as bibliotecas representarem em Portugal um sopro de vida, uma pulsação no acesso à
informação, ao conhecimento, à educação, do direito e do exercício da cidadania ativa.
Nesta comunicação será apresentado o panorama das bibliotecas em Portugal, através
de uma viagem de quase 30 anos, onde procuraremos explicar a evolução e efetuar o
estado da arte quanto às diferentes tipologias de bibliotecas, caraterizando de uma
forma sistémica e cronológica as bibliotecas públicas municipais, as bibliotecas
escolares e as bibliotecas de ensino superior.
O Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) foi criado em 1987, com
o objetivo dotar todos os municípios portugueses de uma biblioteca pública. No âmbito
desse Programa, a Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) tem vindo a
apoiar técnica e/ou financeiramente os municípios na criação e instalação de
bibliotecas públicas, sendo hoje 208 as bibliotecas apoiadas que se encontram em
funcionamento.
No seu documento orientador – o Programa de Apoio às Bibliotecas Municipais – a
DGLAB estabelece os princípios gerais a observar na criação de bibliotecas públicas,
de acordo com o Manifesto da IFLA/UNESCO sobre a Biblioteca Pública, bem como
das recomendações nacionais e internacionais aplicáveis ao setor.
O referido Programa de Apoio estabelece, de acordo com a população dos municípios
e para diferentes tipologias de bibliotecas, as caraterísticas físicas – espaciais e
funcionais – dos edifícios, o mapa de pessoal, os recursos informáticos e o fundo
documental mínimo de que as bibliotecas deverão estar dotadas.
No âmbito do funcionamento da DGLAB, compete à Direção de Serviços de
Bibliotecas, decorrente do Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, planear
e acompanhar as medidas da política para o setor, em articulação com os municípios,
aos quais compete a tutela e gestão das bibliotecas. Decorrente das suas atribuições,
elabora e promove a aplicação de orientações técnicas e normativas; acompanha
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projetos nas suas diferentes fases; apoia a criação de novos serviços; procede à
monitorização e avaliação dos existentes e promove a cooperação a nível local
regional, nacional e internacional que contribua para a qualidade e inovação dos
serviços prestados pelas bibliotecas públicas.
O Programa Rede de Bibliotecas Escolares (PRBE) foi lançado em 1996, pelos
Ministérios da Educação e da Cultura, com o objetivo de instalar e desenvolver
bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, disponibilizando aos
utilizadores os recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e produção da
informação em suporte impresso e digital.
Coordenado pelo Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares (RBE), o Programa articula a
sua ação com outros serviços do Ministério da Educação (ME), direções regionais de
educação, municípios, bibliotecas municipais e outras instituições - universidades,
centros de formação, fundações e associações nacionais e internacionais.
Considerando que o PRBE tem como principal objetivo instalar e desenvolver
bibliotecas e serviço de biblioteca nas escolas, afigura-se indispensável constituir e
garantir o elo de ligação entre o Gabinete da RBE, as escolas e as diferentes parcerias
locais. Esta ligação cabe aos coordenadores interconcelhios das bibliotecas escolares
que coordenam um número de agrupamentos e escolas não agrupadas, a definir pela
RBE, conforme as circunstâncias e a geografia do território, assegurando ainda o apoio
técnico e pedagógico aos professores bibliotecários e às equipas das bibliotecas.
Os professores bibliotecários asseguram na escola, o funcionamento e gestão das
bibliotecas, as atividades de articulação com o currículo, de desenvolvimento das
literacias e de formação de leitores. Compete-lhes gerir as bibliotecas do agrupamento
enquanto espaços agregadores de conhecimento, recursos diversificados e implicados
na mudança das práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao
currículo, no desenvolvimento da literacia da informação, tecnológica e digital, na
formação de leitores críticos e na construção da cidadania. Compete-lhes, ainda,
garantir serviços de biblioteca a todas as escolas do agrupamento.
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A Rede Universitária de Bibliotecas e Informação (RUBI) continua a ser um sonho por
concretizar. Apesar de em 2000 o relatório final de caracterização e o plano de
implementação da RUBI estar aprovado e devidamente articulado entre os
profissionais, a sua efetivação nunca de verificou, essencialmente por questões de
tutela institucional. Ainda assim, existem em Portugal casos de sucesso na gestão e
funcionamento de bibliotecas de ensino superior, boas práticas no desenvolvimento de
coleções, projetos e serviços e bons exemplos de trabalho colaborativo, mas que em
muito poderiam ser valorizados que existisse uma Rede.
Apesar dos grandes avanços que o panorama das bibliotecas conheceu nas últimas 3
décadas em Portugal, e que mudaram radicalmente a face das bibliotecas, facto é que
muito continua por concretizar ao nível da cooperação institucional e profissional.
Sabemos que o desenvolvimento de projetos e serviços bibliotecários de grande
dimensão só podem ser implementados se for possível conjugar 3 tipos de elementos:
recursos financeiros, vontade política e capacidade técnica. Por ora, ainda não foi
possível trabalhar neste sentido.
Parafraseando ainda Clarice Lispector, o panorama das bibliotecas em Portugal é
incerto, mas esperançoso, em grade medida alicerçado no natural empenho, dedicação
e resiliência dos bibliotecários que continuam a fazer mais e melhor “tentando corrigir
os erros cometidos na ânsia de acertar.
 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: UMA REFLEXÃO DESDE AS ORIGENS,
DESENVOLVIMENTO ÀS IMPLICAÇÕES FUTURAS
Horário: das 15 às 16 horas / debates: das 15h50 às 16 horas
Palestrante: Profª Drª Regina Célia Baptista Belluzzo (Unesp)
Moderadora: Maria Sônia Santos Carvalho (Febab)
Foi uma conferência muito rica em informações, onde a mesma utilizou-se de várias
palavras-chave para um bom desempenho profissional, no que diz respeito às
competências em informações. Sendo: Domínio e visão crítica ao alcance de ações e o
compromisso com o que fazemos; Pensar e repensar as competências informacionais;
Discutir e trabalhar sempre a competência inter-relação disciplinar no trabalho
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colaborativo; Inovação e criatividade são ações que fazem a diferença quando são
aplicadas de forma competente.
 ÉTICA EM CONGRESSO NACIONAL
Horário: das 16 às 17 horas / debates: das 16h50 às 17 horas
Palestrante: Luiz Felipe Pondé
Moderadora: Márcia Elisa Garcia De Grandi (Consultora)
Luiz Felipe Pondé iniciou a palestra retificando o título de sua fala para “Abrir a
bibliografia”, por acreditar ser mais propícia à natureza do evento e, também, pela
dificuldade de debater o tema “Ética no Congresso Nacional”, diante do cenário político
atual.
Discorreu sobre os diversos conceitos de ética e moral, enfatizando que não há
consenso sobre os termos entre as diferentes correntes filosóficas e que podem ser
considerados como sinônimos. Destacou os princípios centrais da ética Kantiana e a
abordagem utilitarista, que adota a noção de inclusão e exclusão, considerando
antiético aquilo que retira das pessoas a possibilidade de ser feliz, de estar bem.
A partir do conceito utilitarista da ética, apontou a tendenciosidade presente nas
bibliografias básicas de cursos universitários nas áreas das Ciências Humanas e
Filosofia, que excluem autores ligados a determinadas escolas, entre os quais Gertrude
Himmelfarb, historiadora, e Thomas Sowell, economista, crítico social e filósofo, ambos
americanos. Nesse sentido, ressaltou a importância da abertura das bibliografias dos
cursos mencionados, de forma a possibilitar o debate mais aberto de ideias e
conceitos, cabendo aos professores manter a postura ética de ser fiel ao que pensa,
leu ou estudou, sem a preocupação de agradar a todos.
 SER OU NÃO SER CRIATIVO: EIS A QUESTÃO
Horário: das 17 às 18 horas / debates: das 17h50 às 18 horas
Palestrantes: Ricardo Buonanni (Indepe) e Ilíada de Castro (Indepe)
Moderadora: Giovanna Carvalho Sant´Ana (SP Leituras)
“A natureza atinge a perfeição, mas o homem nunca. Há uma formiga perfeita, uma
abelha perfeita, mas o homem é perpetuamente inacabado. Esta falta incurável de
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acabamento separa-o dos outros seres vivos, pois na tentativa de acabar-se, o homem
se torna um criador.” Eric Hoffer
“O primeiro passo dado pelas pessoas criativas, de maneira consciente ou não, é
ganhar a liberdade interior de considerar novas ideias e novas possibilidades. Muitos
de nós incorporamos dentro de nós mesmos obstáculos e barricadas à consideração
de novos horizontes, nossas próprias ideias potencialmente grandes. A maioria de nós
precisa de ajuda para romper as cadeias que colocamos em volta de nossa
própria criatividade.” Charles Chic Thompson
A conferência teve como objetivos:
•

Mostrar ao público presente que o processo contínuo de mudanças impõe uma
postura criativa;

•

Sensibilizar os profissionais quanto ao potencial criativo existente em cada um;

•

Identificar os principais bloqueios que restringem o pensamento criativo;

•

Fornecer metodologias e técnicas para o desenvolvimento do pensamento
criativo;

•

Habilitar o público a responder com flexibilidade, adequação e prontidão
às diversas situações do dia-a-dia.

“Para ser criativo é necessário questionar a resposta padrão”. Ilíada de Castro
No programa da atividade os palestrantes abordaram conteúdos como a criatividade e
o cérebro humano; bloqueios que impedem a criatividade; o prazer e a alegria de
criar; o processo criativo: da criação à implantação de novas ideias; e ser criativo: uma
necessidade, um desafio, uma questão de sobrevivência saudável.
Sobre o tema criatividade, foram indicados dois livros - Um Toc na Cuca e Um Chute
na Rotina, de Roger von Oech que é escritor, inventor, fundador e presidente
da Creative Think, empresa de consultoria localizada na Califórnia (Estados Unidos),
especializada em criatividade e inovação. Ele é Ph.D. em História das Ideias
pela Stanford University. Seus seminários e produtos motivam milhões de pessoas e
empresas, incluindo Coca-Cola, Disney, Apple, Intel e NASA.
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Abaixo estão os sete bloqueios elencados e desenvolvidos durante a conferência:
•

Bloqueio 1: eu não sou criativo

•

Bloqueio 2: siga as regras

•

Bloqueio 3: é proibido errar

•

Bloqueio 4: dê a resposta certa

•

Bloqueio 5: isso não tem lógica

•

Bloqueio 6: não seja bobo

•

Bloqueio 7: isso não é da minha aérea

“Ser

criativo

é

encontrar

novas

respostas

para

velhos

e

novos

problemas.” Ricardo Buonanni
As propostas de não se conformar com apenas uma alternativa de resposta e de fugir
da resposta padrão, foram enfatizadas a todo o momento pelos conferencistas.
Foi

destacado

que

durante

o

processo

de

criação,

o

profissional

deverá, primeiramente, experimentar, ou seja, deverá estar aberto para diferentes
respostas e não cortar ou podar as próprias ideias. Como segundo passo ele
deverá explorar outras possibilidades e adquirir conhecimento sobre o tema que será
abordado e/ou discutido. Em terceiro lugar ele será como um artista e deverá reunir e
ler todo o material explorado anteriormente para gerar as novas ideias. No quarto
passo ele deverá ser como um juiz e selecionar algumas dessas ideias a partir de
critérios estabelecidos. Ao fim do processo o profissional precisará ser como
um guerreiro para apresentar e desenvolver sua criativa ideia, pois, como uma minoria,
não terá mais a resposta e solução padrão.
E lembrem-se: todos somos criativos.
 LIDERANÇA E DIVERSIDADE
Horário: das 18 às 19 horas / debates: das 18h50 às 19 horas
Palestrante: Maria Thereza Soares Camargo (Sabesp / Universidade Mackenzie)
Moderadora: Sueli Nemen Rocha (Febab)
Relato não entregue.
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24 de julho de 2015
 A REDE DE BIBLIOTECAS POPULARES DA ARGENTINA
Horário: das 14 às 15 horas / debates: das 14h50 às 15 horas
Palestrante: Angela Signes (Conabip)
Moderadora: Telma de Carvalho (Febab)
Relata experiências da Argentina relacionada às bibliotecas populares. Informa que o
governo tem investido nas bibliotecas a partir de 2003. Comenta sobre as atividades do
CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) que é um organismo
dependente do Ministério da Cultura da Nação para a promoção e fortalecimento das
bibliotecas populares através de fundos, apoiado num modelo de gestão. A presidente
da CONABIP, Angela Signes destaca que desde 2006 a presidente Kirchner tem dado
um destacado lugar às bibliotecas em relação à leitura. As bibliotecas populares estão
distribuídas em grandes cidades e têm por características que surgem da comunidade,
como associações civis autônomas, dirigidas e mantidas principalmente pelos sócios.
Em muitos lugares, as bibliotecas populares são o único centro cultural que existe e
são muito importantes. Abrem a todos os públicos. A palestrante destaca que em 2001,
na crise da Argentina, as bibliotecas se converteram em centros de alimentação e
abrigo para muitos. Destaca que as populares também funcionam como bibliotecas
escolares. A preocupação dos sócios se relaciona aos aspectos econômicos do país e
da comunidade. As bibliotecas são integradas por voluntários e atuam no
desenvolvimento de políticas de leitura. Comenta que 89% das composições das
bibliotecas são voluntários que atuam em atividades de promoção da leitura e que em
algumas há bibliotecários, embora sejam pouco remunerados porque as cotas
societárias não alcançam o valor necessário. 69% da frequência são crianças e jovens.
O conteúdo bibliográfico das bibliotecas é variado, em formato de livro e heterogêneo;
algumas têm incunábulos valiosos. 96% promovem a leitura. A rede é composta por
quase 2000 bibliotecas populares distribuídas por quase todo país. Está dentro do
Plano Nacional Projeto mais Leitores. Executam projetos de leituras em lugares não
convencionais como: prisões, hospitais, praças, feiras etc., para apresentar leituras,
contos, conhecimento. Em relação ao Plano Nacional do Livro, existem 2 linhas de
ação: distribuição de forma igualitária à todas as bibliotecas e compra de livro com 50%
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de desconto na feira de Buenos Aires. Para que as pessoas possam permanecer na
feira do livro, providenciam o transporte. A coleção de livros das bibliotecas populares
baseia-se em livros infantis, também com conteúdos audiovisuais, além de outras
obras. Publicam uma revista semestral BEPE, que é distribuída pelas bibliotecas.
Promoveram uma edição contendo poetas argentinos desaparecidos no regime
ditatorial. Além disso, as bibliotecas populares promovem premiação para quem ler
mais, tanto para jovens como para adultos onde ganham coleções de livros conforme
suas preferências. Assim, as bibliotecas funcionam como promotoras de direito e
cidadania e são verdadeiros centros de informação. Como políticas públicas há o
incentivo para que as mães saiam de casa e usem a biblioteca com seus filhos. As
bibliotecas populares são implantadas em lugares pequenos e se tiverem biblioteca
escolar, podem receber recursos do CONABIP. Uma das ações da CONABIP é a
capacitação da biblioteca para realizar todas as atividades mencionadas. Normalmente
estão em lugares de vulneráveis, de contenção e a comunidade é convidada a
participar desses cursos. Tem também o programa de inclusão digital, fornecendo o
acesso à internet nas bibliotecas. Operam com um software livre de gestão de
biblioteca – DIGIBEPE, que tem algumas funções como administração, catálogo de
livros, empréstimos.
 INFORMAÇÃO IMAGÉTICA
Horário: das 15h às 16 horas / debates: das 15h50 às 16 horas
Palestrante: Ricardo Crisafulli Rodrigues (IBICT)
Moderadora: Ivone Tálamo (Febab)
O objetivo da palestra foi mostrar de forma geral a importância da imagem como meio
de comunicação e informação durante toda a historia do homem. Destaca as principais
diferenças entre informações textuais e as de imagens, seus significados, suas
características, que devem ser levadas em conta no momento da organização. Aborda
a relevância da imagem desde a pré-história, passando pela antiguidade, idade média,
idade contemporânea até os nossos dias como forma de registro de acontecimentos
antes da escrita. Enfatiza a condição polissêmica da mesma e que só pode ser
entendida de acordo com o contexto sociocultural do individuo. Conclui a palestra com
a invenção da fotografia até a tecnologia digital, seu papel significativo na transmissão
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da informação e do conhecimento ,sua condição polissêmica e os aspectos técnicos e
visuais para a sua organização.
 POLÍTICAS DA BIBLIOTECA NACIONAL PARA OS PRÓXIMOS ANOS
Horário: das 16 às 17 horas / debates: das 16h50 às 17 horas
Palestrante: Luciana Grings (Fundação Biblioteca Nacional)
Moderadora: Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Febab)
A palestrante apresentou um breve panorama do estado da arte das ações mais
importantes da Biblioteca Nacional e lamentou o estado de abandono no qual se
encontra a maior biblioteca da América Latina. Comentou a delicada situação da
cultura brasileira, grandemente representada pelo acervo que a Fundação Biblioteca
Nacional se encarrega de armazenar e tratar. Concluiu afirmando que a Fundação
Biblioteca Nacional, apesar de todas as dificuldades e limitações orçamentárias e de
pessoal, faz um grande esforço para promover seu ideal de preservação da memória
cultural escrita no Brasil. A BN não se furta de cumprir a sua missão e se orgulha de
ser a casa do bibliotecário brasileiro.
 POR QUE O MARCO CIVIL DA INTERNET BRASILEIRA É IMPORTANTE
PARA TODOS
Horário: das 17 às 18 horas / debates: das 17h50 às 18 horas
Palestrante: Prof. Dr. Sergio Vieira Branco Júnior (IBMEC)
Moderador: André Serradas (USP)
Considerando a amplitude temática do Marco Civil o Prof. Sergio Branco iniciou sua
palestra apresentando o recorte escolhido para apresentar aos bibliotecários: direito a
intimidade e direitos autorais. Inicia a palestra apresentando um caso em que uma
personalidade bastante conhecida, Daniela Cicarelli, teve um encontro íntimo flagrado,
filmado e divulgado na Internet. Após intensa disputa judicial

em que além de

indenização Daniela Ciccarelli também exigia a remoção do vídeo da Internet e,
especialmente do portal de vídeos Youtube. A reclamante ganhou a causa, entretanto,
por repetidas vezes, o vídeo foi reintroduzido na Internet e também no Youtube.
Novamente a reclamente aciona a Justiça, que na impossibilidade de apenar os
responsáveis individuais por seus atos, ainda que por um dia, retirou a plataforma do
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ar. O caso envolveu outros grandes portais da Internet como IG e Globo.com. Tal
situação serviu para ilustrar a fragilidade do sistema jurídico atual para julgar casos em
que a tecnologia e o ambiente colaborativo têm papel determinante. Nesse contexto, o
Prof. Sérgio Branco apresentou o trabalho colaborativo, de grande participação popular
e forte utilização de tecnologia digitais, para elaboração do marco civil da internet.
Caracterizada como uma lei principiológica, o marco civil da internet, traz em seu texto
as questões fundamentais que deverão reger outras leis específicas que serão regidas
por ele. Com isso, temas como privacidade, liberdade de expressão, direitos de
acesso, neutralidade da rede, dados governamentais e outros, deverão ganhar leis
específicas com o aprofundamento necessário à sua aplicação e aproveitamento pela
sociedade. No que concerne aos direitos autorais o Prof. Sérgio Branco apresentou a
lei brasileira de direitos autorais como uma das mais restritivas do mundo. Os direitos
autorais são mencionados no Marco Civil da Internet, entretanto, a lei específica
encontra-se em fase de revisão e com influências dele. O Prof. Sergio Branco concluiu
sua palestra com a apresentação do projeto de lei sobre proteção de dados pessoais
que também está à disposição da sociedade para consulta e colaboração.
6.3 Conversando Sobre
22 de julho de 2015
 TRABALHO

SISTÊMICO:

HABILIDADES

E

COMPETÊNCIAS

DOS

PROFISSIONAIS
Pauta: Qual é o perfil dos profissionais esperados para o trabalho em cooperação?
Quais as melhores práticas adotadas pelos Sistemas existentes no Brasil? É possível
trabalhar sozinho sem estar integrado às redes e/ou Sistemas de informação?
Debatedoras:
– Verônica Abdala (Bireme)
– Rosane Fagotti Voss (Febab)
Moderadora: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini (USP)
Local: Auditório Turquesa 1
Relato não entregue.
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 BIBLIOTECÁRIOS SEM BIBLIOTECAS
Pauta: Empreendedorismo na ação bibliotecária, percepção de mercado de atuação
para os profissionais e impactos na formação continuada.
Debatedoras:
– Jeane Passos Santana (Senac)
– Claudia Hofart Guzzo (Consultora)
– Profª Drª Maria Cristiane Barbosa Galvão (USP)
Moderador: Luiz Atílio Vicentini (Diretoria da Febab)
Local: Auditório Turquesa 2
As apresentações evidenciaram que há sim muito espaço de trabalho com efetiva
contribuição do profissional bibliotecário em outras áreas. Houve grande discussão
acerca desses novos perfis e também da necessidade da Febab ampliar esses
espaços de modo a fomentar novos mercados.
 MÍDIAS SOCIAIS E AS BIBLIOTECAS: PODEMOS VIVER SEM ELAS?
Pauta: Uso das mídias sociais como instrumento para as bibliotecas. Impactos na
organização dos serviços e integração das comunidades. Quais as relações possíveis
no ambiente digital?
Debatedores:
– Jorge do Prado (Senac)
– Tiago Rodrigo Murakami Marçal (USP)
Moderador: Anderson de Santana (USP)
Local: Auditório Turquesa 3
As mídias sociais têm sido apropriadas pelas bibliotecas, porém nem sempre
sabemos muito bem como utilizá-las para chegar ao nosso público. O Conversando
sobre: Mídias sociais e as bibliotecas - podemos viver sem elas? contou com a
participação de dois expoentes no uso das redes sociais, Jorge do Prado e Tiago
Murakami. Dois vieses foram apresentados, gerando uma grande reflexão da plateia.
Jorge trouxe sua experiência no uso das redes sociais em bibliotecas, seus estudos e
resultados, destacando a falta de planejamento no desenvolvimento das redes sociais
das bibliotecas. Tiago Murakami apresentou o uso das redes sociais como
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instrumentos de métricas, dando uma visão geral sobre as altmetrias (métricas
alternativas) de mensuração da ciência. Até então a ciência vinha sendo medida por
citações em artigos, agora as mídias sociais viraram novas fontes de dados de uso do
conhecimento. As discussões com a plateia foram muito ricas, gerando novas visões
sobre o uso das redes nas bibliotecas, bem como no fluxo da produção do
conhecimento.

Questões como ética, atendimento de qualidade ao usuário,

engajamento da comunidade são as principais preocupações no uso das redes sociais
em bibliotecas. E no que tange as altmetrias, a obtenção e veracidade dos dados são
inquietações expressadas por toda a comunidade.
 ADVOCACY
Pauta: O advocacy pode ser definido como um conjunto de ações que podem influir na
formulação, aprovação e execução de políticas públicas e sensibilizar a sociedade civil
para o importante papel das Bibliotecas. O que têm a nos ensinar profissionais e
organizações que praticam o Advocacy ou o bom lobby?
Debatedores:
– Paula Johns (Aliança contra o Tabagismo)
– Pedro Hartung (Instituto Alana)
Moderadora: Claudia Toni (USP)
Local: Auditório Turquesa 4
Foram feitas as apresentações e evidenciou-se a necessidade de organizar um curso
bom sobre Advocacy, com o Pedro Hartung, com case studies e/ou exercícios do tipo
vamos preparar uma campanha para a Biblioteca X. Também seria muito oportuno
organizar uma publicação sobre o assunto, espelhada no curso.
 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DIGITAL
Pauta: Articular os avanços técnicos às práticas tradicionais na Catalogação torna-se
um desafio, principalmente com a introdução de novos materiais digitais e sua
complexidade e especificidades. Nesse cenário, as “inquietações” dos bibliotecários
pautam-se nos seguintes pontos: os códigos de catalogação utilizados com grande
aceitação pelos catalogadores mudam ou tornam-se obsoletos com as tecnologias
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atuais? Como entender a sopa de letrinha: AACR2, FRBR, RDA, MARC21, MARCXML,
Metadados e Linked data no contexto digital?
Debatedores:
– Fabrício Assumpção (Unesp)
– Concilia Teodósio (FESPSP)
– Zaira Regina Zafalon (UFSCAR)
Moderador: Fabiano F. de Castro (UFSCAR)
Local: Auditório Turquesa 5
As discussões versaram sobre o contexto tradicional da Catalogação, dos esquemas
de descrição utilizados atualmente – AACR2r - conduzindo os bibliotecários a refletirem
sobre as novas formas de catalogar os recursos informacionais, na esfera
digital. Discorreu-se sobre as iniciativas, por exemplo, da Library of Congress (LC), no
desenvolvimento de novos padrões de estrutura de registros bibliográficos, o
BIBFRAME. Além disso, uma necessidade de reavaliar o ensino da catalogação com
as mudanças tecnológicas, levando aos seguintes questionamentos: Como fazer uso
dos instrumentos de descrição no ensino do Resource Description and Access (RDA)?
Será em formato impresso ou digital? Qual seria a melhor metodologia de ensino no
que tange às habilidades para manusear os softwares de gerenciamento de
bibliotecas? Diante do exposto e com grande participação dos bibliotecários nas
discussões sobre Catalogação no contexto digital, recomenda-se que os profissionais
que atuam no fazer biblioteconômico, repensem a possibilidade de atuarem
diretamente na tradução do novo código de catalogação – RDA, bem como a
participação mais efetiva em órgãos de classe e associações, para que o Brasil possa
estar inserido no panorama internacional da Catalogação.
 SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS
Pauta: Necessidade de conscientização dos profissionais para preservação da
memória. Quais as fontes de informação que os profissionais devem ter? Quais as
habilidades que os profissionais precisam deter? Afinal isso é problema de quem?
Quais as atitudes esperadas dos profissionais que convivem com acervos que são a
memória de uma instituição, de uma nação?
Debatedores:
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– Ana Maria de Almeida Camargo (USP)
– Catherine da Silva Cunha (UFRGS)
– Tenente Coronel Eduardo Noceti Holmes
Moderadora: Denise Moura (Unesp)
Local: Auditório Turquesa 6
Os convidados fizeram suas apresentações, e embora a sala estivesse esvaziada duas
pessoas fizeram perguntas sobre salvaguarda de documentos no ambiente virtual. O
foco dos dois participantes foi sobre documentos mantidos em instituições físicas.
23 de julho de 2015
 AMPLIANDO

A

PARTICIPAÇÃO

BRASILEIRA

NO

CENÁRIO

INTERNACIONAL
Pauta: Como participar mais ativamente da IFLA e do movimento associativo brasileiro.
Projeção das práticas nacionais e aprendizados no trabalho dos Comitês da IFLA.
Como usufruir do conhecimento acumulado pela IFLA?
Debatedoras:
– Sigrid Karin Weiss Dutra (IFLA LAC)
– Isabel Ayres Maringelli (IFLA)
– Profª Drª Sueli Mara Pinto Ferreira (IFLA LAC)
Moderadora: Adriana Cybele Ferrari (Febab)
Local: Auditório Turquesa 1
Foram efetuadas as apresentações das palestrantes mostrando a trajetória de cada
uma e suas relações com a IFLA. As discussões com a plateia foram bem
interessantes e evidenciou o pouco conhecimento com as oportunidades e conteúdos
que a IFLA dispõe. Sugeriu-se que a Febab por meio de seus canais possa ampliar a
visibilidade da IFLA entre os profissionais das bibliotecas.
 SUSTENTABILIDADE DAS BIBLIOTECAS: COMO CAPTAR RECURSOS
Pauta: Possibilidades da Lei Rouanet, PROAC, Fundos de Interesses Difusos e
Programa Iberbibliotecas para promover e aprimorar o trabalho desenvolvido pelas
bibliotecas.
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Debatedores:
– Sandra Regina Rodrigues (Relacionarte)
– José Renato Ferreira Pires (Procurador Geral do Estado Adjunto)
Moderadora: Profª Dra. Elisa Machado (Unirio)
Local: Auditório Turquesa 2
A partir da exposição acerca das oportunidades de financiamento e concessão de
recursos públicos e privados para a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas
realizado por Sandra Rodrigues, o Dr. José Renato Ferreira Pires apresentou as bases
legais que permeiam todo o processo de repasse de recursos públicos. Elisa Machado,
complementarmente, contextualizou os participantes acerca das políticas atuais de
cultura e educação que o governo federal vem adotando nos últimos anos para apoiar
as bibliotecas públicas e comunitárias no Brasil. Lei Rouanet, PROAC, Fundos de
Interesses Difusos e Programa IBERBIBLIOTECAS foram os destaques no debate que
se seguiu as apresentações. O público de aproximadamente 50 pessoas, formada
majoritariamente por bibliotecários que atuam em bibliotecas públicas e escolares,
levantou várias questões envolvendo a elaboração de projetos, itens financiáveis e
orçamento, potenciais apoiadores, entre outras questões. Os 60 minutos destinado ao
tema revelaram-se insuficientes para responder a todas as questões, evidenciando a
necessidade de ampliar essa discussão.
 DESAFIOS NA GESTÃO DE COLEÇÕES ESPECIAIS E RARAS
Pauta: Cotidiano dos espaços e profissionais que trabalham com coleções especiais e
raras. Propostas do PLANOR – Programa Nacional de Obras Raras para a nova
gestão. Restrições X Ampliações do acesso. Cooperação nas ações de disseminação
das coleções.
Debatedores:
– Rosângela Rocha Von Helde (FBN)
– Rizio Bruno Sant’Ana (Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade / SP)
Moderadora: Dione Seripierri (USP)
Local: Auditório Turquesa 3
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Foi relatado na abertura os principais fatores administrativos na gestão de documentos
antigos, obras raras e suas implicações políticas.
Rosângela Rocha Von Helde: Abordou o tema de gestão de coleção pertencentes à
Fundação Biblioteca Nacional, através do Planor – Plano Nacional de Recuperação de
Obras Raras, no âmbito de reunir através de identificação e tratamento técnico de
acervos raros existentes no Brasil. Explanou sobre a prestação de assessoria técnica e
orientação a outras instituições na gestão destes acervos. A gestão desses acervos
implica em atividades de conservação e preservação dos acervos tais como o controle
ambiental, desenvolvimento de programas de restauro, e aperfeiçoamento de mão de
obra especializada para lidar com os acervos raros e especiais. Rizio Bruno Sant'Ana:
Relatou o funcionamento da Biblioteca Mario de Andrade onde ele chefia a Seção de
Obras Raras e antigas. Discorreu sobre as dificuldades administrativas na manutenção
deste acervo, tais como falta de verba para o restauro e manutenção física do acervo,
principalmente ao controle ambiental de temperatura e umidade relativa. Carência de
pessoal no processamento técnico das obras que ainda estão por ser catalogadas e
disponibilizadas através de uma base de dados. A apresentação de slides de varias
obras raras sobre o Brasil foi o ponto máximo da apresentação com particularidades de
edição e minucias alertando sobre a importância destes elementos na catalogação e
que os mesmos caracterizam e classificam uma obra como sendo rara. Os
participantes do “Conversando Sobre” apresentaram varias duvidas e questionamentos
sobre a gestão destes acervos o que foi prontamente respondido pelos Debatedores.
Ficou um questionamento de um professor sobre a falta da formação de discentes
nesta especialização nas Faculdades de Biblioteconomia. Este conhecimento só é
adquirido por necessidade de trabalho quando o profissional bibliotecário e depara com
a gestão destes acervos. Rosangela von Helder colocou o PLANOR à inteira
disposição das instituições oferecendo assessoria na manutenção e processamento
técnico das obras, visitas e capacitação para administrar e gerir estes acervos. Assim
sendo ficou pautada dois pontos cruciais:
•

Faculdades de Biblioteconomia tem que programar em seu Currículo, matérias
sobre a Gestão de acervos raros e antigos.
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•

Disponibilização de assessoria do PLANOR a todas as bibliotecas que
necessitarem de acompanhamento no processamento técnico e administração
física destes acervos.

 CONSTRUINDO UMA NAÇÃO LEITORA
Pauta: A leitura como um direito. Como sensibilizar a sociedade para isso? Quem
contribui ou pode contribuir para formação de leitores? Ações realizadas na construção
de um país leitor.
Debatedores:
– José Castilho Marques Neto (Unesp / PNLL)
– Volnei Cunha Canônica (Instituto C&A)
Moderador: Pierre André Ruprecht (SP Leituras)
Local: Auditório Turquesa 4
Relato não entregue.
 GRUPOS DE BIBLIOTECÁRIOS DA ÁREA JURÍDICA
Pauta: Aprendizados e desafios da integração dos profissionais. Quais são os
impactos na formação e atualização desses profissionais para atender a demanda?
Debatedoras:
– Edilenice Passos
– Celia Maria Escobar Araújo (GIDJ/RJ)
Moderadora: Roseli Miranda (GIDJ/SP)
Local: Auditório Turquesa 5
A primeira palestra foi ministrada por Célia Maria Escobar Araújo, presidente do
GIDJ/RJ, que realizou o resgate histórico da trajetória do Grupo de Profissionais em
Informação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro e comunicou o lançamento da
6ª edição do Guia de Bibliotecas Jurídicas Rio.
Em sua apresentação, ela pontuou os principais marcos da criação e atuação do Grupo
Jurídico do Rio de Janeiro constituído há mais de 40 anos, destacando as ações
adotadas para promover o apoio ao bibliotecário ingressante na área, a formação e
atualização do bibliotecário jurídico, como também as ações empreendidas para
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instigar o espírito participativo. Com relação à atuação do bibliotecário jurídico, ela
destacou a importância da participação em grupos jurídicos, condição que fortalece a
imagem do profissional e propicia maior visibilidade e valorização. Reforçou que o
bibliotecário não deve limitar sua participação em eventos restritos à área de
competência, sugerindo a participação também em eventos do meio jurídico a fim de
favorecer o reconhecimento profissional.
Sobre a atuação dos grupos jurídicos ressaltou que estes devem congregar
profissionais de setores variados na esfera do campo jurídico a fim de subsidiar
condições de representação conforme as demandas da sociedade.

Em sua

comunicação, Edilenice Passos, fundadora e moderadora da Lista Infolegis:
Bibliotecários Jurídicos Reunidos e editora do periódico Cadernos de Informação
Jurídica, apresentou dados acerca do desenvolvimento do campo com enfoque
especial para a produção bibliográfica dos profissionais da área. Desse modo, expos os
impactos e desafios frente ao arrefecimento da participação do bibliotecário jurídico em
eventos e congressos, questão que desfavorece a evolução do campo, dificultando a
consolidação e reconhecimento da área e do próprio profissional. Segundo observou, o
trabalho em torno da temática da informação e da documentação jurídica tem se
destacado e o campo alcançado proeminente importância. Todavia, para que a área
alcance a consolidação é preciso que o crescimento ocorra também no âmbito
epistemológico, questão que depende da articulação e contribuição do bibliotecário
jurídico.
Ressaltou ainda a importância dos GIDJ’s para o desenvolvimento da área e
congregação dos bibliotecários. Em seguida, foi aberto espaço para fala dos
bibliotecários presentes ocorrendo à manifestação de participantes de vários estados,
incluindo a participação da professora e pesquisadora Andréia Gonçalves da Silva e de
Cecília Andreotti Atienza Alonso, autora do livro Documentação Jurídica: Introdução a
analise e indexação de atos legais, obra basilar da área.
Cecília destacou a importância de o bibliotecário jurídico escrever sobre as
experiências no campo prático para que ocorra a ampliação e aprofundamento dos
estudos no campo científico. Para finalizar, reforçou ser primordial o avanço no campo
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científico, alicerce de sustentação em qualquer área do conhecimento. No
encerramento dos trabalhos, a moderadora comunicou que durante a reunião técnica,
realizada em 21 de julho de 2015, foi decidida a criação do "Comitê de Estudos para
Reativação da Comissão Brasileira de Documentação Jurídica” (CBDJ). Durante a
reunião técnica, foi eleita uma nova diretoria pro-tempore composta por Edilenice
Passos (DF) - presidente, Luciana Maria Napoleone (GIDJ/SP), Célia Maria Escobar
Araújo (GIDJ/RJ) e Eliane Joanovich (PR) que terá como atribuição estabelecer
estudos para concretizar a reativação da CBDJ, redigir a minuta do estatuto e promover
o resgate da história da Comissão.
Assim, consideramos que o debate se apresentou de forma profícua e extremamente
satisfatória, em especial pelo grande número de participantes presentes e o interesse
de manifestação. Como recomendação, sugiro a promoção de ações realizadas em
parceria com a Febab para divulgar os trabalhos que forem realizados visando à
reativação da Comissão Brasileira de Documentação Jurídica, cuja reativação é de
fundamental importância na formação e atuação dos Grupos de Informação e
Documentação Jurídica com vista a possibilitar ações concretas que resultem no
crescimento e consolidação da área
 PORTAIS, REPOSITÓRIOS E BIBLIOTECAS DIGITAIS: TUDO JUNTO E
MISTURADO?
Pauta: Quais as limitações de cada um deles e suas aplicabilidades para atender as
demandas da comunidade? Por onde começar? Quais as habilidades os profissionais
devem desenvolver? Em que devemos investir esforços?
Debatedores:
– Fátima Martins (Fiocruz)
– Ana Maria Neves Maranhão (Fiocruz)
– Abel Laert Packer (Scielo/Fapesp)
Moderadora: Maria Fazanelli Crestana (USP)
Local: Auditório Turquesa 6
Relato não entregue.
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 REVISÕES

SISTEMÁTICAS

E

A

QUALIDADE

DAS

EVIDÊNCIAS

CIENTÍFICAS
Pauta: As revisões sistemáticas respondem a uma pergunta de pesquisa claramente
formulada e utilizam métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e
avaliar criticamente pesquisas relevantes. São consideradas o nível I da evidência
científica. Quais habilidades os profissionais da informação devem ter para apoiar o
pesquisador na elaboração e avaliação das evidências?
Debatedoras:
– Tamara Melnik (Unifesp / Colaboração Cochrane)
– Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Febab / BVS-Psi / FESPSP)
Moderadora: Rosa Maria Fischi (Febab / FM/USP)
Local: Sala Verde
O debate trouxe uma relevante discussão acerca da importância das revisões
sistemáticas para a área da saúde e a necessidade dos profissionais da informação se
especializarem para apoiar o pesquisador na elaboração e avalição das evidências.
Salientou-se também a importância desse tipo de estudo para os tomadores de
decisão.
6.4 Eventos Paralelos
 2º FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR
Palestrante: Dra. Helen Castro Silva Casarin (Unesp)
Considerando a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e a
necessidade dos Estados e municípios aprovarem seus respectivos planos para os
próximos 10 anos, abordou possíveis impactos de movimento em relação às bibliotecas
escolares. O processo de construção dos planos decenais de Educação pode ser
encarado como uma excelente oportunidade para a inserção das bibliotecas escolares
na agenda de discussões dos agentes educacionais, tendo em vista a construção de
uma nova cultura de uso de bibliotecas e da informação no contexto escolar.
Palestrante: Glória Bastos [Portugal]
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Abordou a temática das redes em duas perspectivas:
1) As redes nacionais, no caso português, a relação entre a rede de bibliotecas
escolares e o Plano Nacional de Leitura.
Análise de processos e de impactos: avaliação externa dos projetos, resultados de
estudos acadêmicos e, sobretudo, resultados do PISA
2) As redes locais – relação entre escolas e das escolas com as bibliotecas
públicas
Análise de processos e de impactos: como se têm construído essas redes e que
valências têm desenvolvido; que vantagens das redes locais.
Comentou que o Canadá e a Austrália são exemplos de iniciativas em BEs, e que no
Reino Unido, especificamente na Inglaterra, há um bibliotecário em cada biblioteca
escolar, sendo requisito.
Professor-Bibliotecário: há em Portugal uma legislação nacional (junto ao MEC) que
identifica a função e perfil deste profissional, ou seja, ele é educador, pedagogo e se
especializa num curso de pós-graduação complementar em Bibliotecas Escolares, para
ser um especialista-bibliotecário.
 4º FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
O IV Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas que este ano teve como subtema a
inovação, desenvolvimento e sustentabilidade, teve inicio na manhã do dia 22 julho, no
auditório Azul, com a mesa redonda composta Lluis Ma. Anglada i de Ferrer e Alberto
Calil Junior, sob a mediação de Elisa Machado, onde o tema central foi “Bibliotecas
Públicas: realidade, tendências e desafios”. Um momento importante, pois possibilitou
que o tema bibliotecas públicas estivesse no centro das atenções do XXVI CBBD.
Bibliotecários que atuam em outros segmentos tiveram a oportunidade de refletir com
os participantes da mesa as questões que envolvem as bibliotecas públicas no Brasil e
no mundo.
Os trabalhos seguiram-se pela tarde dos dias 22, 23 e 24 de julho no auditório
Amarelo, do Centro de Convenções Rebouças, como um evento paralelo ao XXVI
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CBBD.
Participaram bibliotecários, estudantes e pesquisadores da área de Biblioteconomia e
Ciência de Informações, com interesses específicos nas questões que envolvem as
bibliotecas públicas e comunitárias. Cabe um destaque para a participação dos
integrantes do Grupo de Pesquisa “Bibliotecas Públicas no Brasil: reflexão e prática”,
um dos parceiros do SNBP na organização do Fórum.
A programação foi dividida em duas etapas, a primeira reservada para a discussão dos
temas centrais e a segunda para apresentação de trabalhos, ambos seguidas de
debates.
A abertura oficial foi feita as 14hs do dia 22, numa mesa composta por José Castilho
Marques Neto, Secretário Executivo do PNLL, Veridiana Negrini, Coordenadora Geral
do SNBP e Elisa Machado, docente da Escola de Biblioteconomia da UNIRIO.
No primeiro dia o tema central foi a acessibilidade, onde foi apresentado o projeto
Acessibilidade em Bibliotecas Públicas, que vem sendo implementado pelo Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) em parceria com a entidade não
governamental Mais Diferenças. Nessa mesa participou também Marina Nogueira
(SEBP/MG), contanto como o projeto vem sendo desenvolvido no Estado de Minas
Gerais. O segundo dia o debate foi em torno da temática inovação em bibliotecas
públicas, onde foi possível conhecer as ações desenvolvidas dentro do Programa INELI
IBEROBIBLIOTECA, Projeto Tô na Rede e o Projeto Feito pela Biblioteca, ambos
desenvolvidos no Brasil com o patrocínio da Bill & Melinda Gates Foundation. O
terceiro dia foi reservado para o debate sobre o Projeto de Lei no. 28 de 2015 que trata
da política nacional de bibliotecas. Participaram desse debate, Adelaide Ramos,
representando o CFB, Adriana Ferrari, representando a Febab, Cláudio Marcondes
representando o Grupo de Bibliotecas Escolares da Febab e Elisa Machado,
representando o Grupo de pesquisa Bibliotecas Públicas da Unirio. Os debates foram
instigantes e revelaram a necessidade de mais tempo para discussões.
Durante os 3 dias foram apresentados 19 trabalhos entre relatos de experiência e
pesquisas acadêmicas, versando sobre temas diretamente ligados ao contexto das
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bibliotecas públicas, tais como: competência em informação, sinalização, incentivo à
leitura, trabalho em rede e uso de mídias, organização e administração de bibliotecas e
políticas culturais voltadas para o segmento.
A Revista Biblioo fez a cobertura do Fórum e disponibilizou em sua página matérias,
vídeos e entrevistas com participantes, palestrantes e organizadores do evento.
Foram ao todo 3 dias de um rico e intenso debate que gerou importante troca de
experiências entre os convidados palestrantes e os participantes do evento. Todos
tiveram a oportunidade de conhecer experiências de sucesso que estão acontecendo
em todo o país, obter informações sobre oportunidades profissionais e acadêmicas,
aprofundar as reflexões sobre a prática e a pesquisa no campo das bibliotecas
públicas.
 III REUNIÃO NACIONAL DO COMITÊ BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
DE COLEÇÕES
A reunião teve início às 13h40 e foi aberta pela coordenadora do CBDC, a Sr.ª
Katiussa Nunes Bueno, com a metodologia da reunião, o anúncio da pauta e das
alterações na programação: 14h00 – Apresentação do Fórum do CBDC (Janaína
Resende – UnB e Carlos Nascimento Júnior – UFPA) transferido para 16h00.
Encerradas as orientações gerais, Katiussa presidiu a reunião, dando a palavra à Sr.ª
Viviane Carrion Castanho, Presidente da CBBU, que apresentou as alterações no item
3.6 Bibliografia Básica do Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP e respondeu às
perguntas e comentários relativos ao tema. Findas as discussões, às 15h30 teve início
a apresentação de resultados dos Grupos de Trabalho (GTs). O GT E-books,
representado por Simone Dib (Fiocruz – RJ), apresentou sua minuta do Plano de
Trabalho 2015-2017; a minuta foi aprovada pela coordenação, cabendo a publicação
de sua versão final no Fórum do CBDC. Em seguida, o GT Livros Impressos,
representado por Marinez Moral Montana (UFSM – RS) e Katiussa Nunes Bueno
(UFRGS – RS), apresentou a versão prévia do instrumento de coleta de dados para o
mapeamento das práticas atuais de Aquisição nas IES e as demais atividades
desenvolvidas pelo GT. Por fim, o GT Periódicos, representado por Silvana Fagundes,
apresentou os temas de abrangência do grupo de trabalho; Silvana expôs a
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necessidade de mais colaboradores, devido à pouca quantidade de membros no GT.
Não se manifestaram representantes dos GTs Legislação e MEC. As apresentações
dos GTs foram encerradas às 16h15. A reunião teve prosseguimento com a
apresentação do Fórum do CBDC, por Carlos Nascimento Jr. (UFPA – PA), na qual os
presentes foram convidados a se registrarem e participarem nas discussões
promovidas virtualmente. A presidente da sessão propôs a continuidade da reunião,
sem intervalos; os participantes concordaram em unanimidade. Teve, então,
continuidade a pauta com as apresentações: 16h30 – Relato de Experiência: Aquisição
de livros importados (impressos) na UFRGS, por Katiussa Nunes Bueno e Lenise Di
Domenico (UFRGS – RS); 17h05 – Modelos de contrato para conteúdos eletrônicos,
por Anderson Santana (USP – SP); 17h35 – Relato de Experiência: Criação da política
de aquisição de e-books, por Samantha Pontes (URFJ – RJ); 18h20 – Relato de
Experiência: Pregão de livros eletrônicos na UFRGS, por Katiussa Nunes Bueno e
Lenise Di Domenico. Após manifestações gerais dos participantes, foi decidido que
cada GT organizaria uma reunião com seus participantes, para prosseguimento dos
trabalhos.
7 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
A avaliação considerou sete quesitos do CBBD 2015 e as notas variaram entre 0 (nota
mínima) e 10 (nota máxima). De maneira geral, observa-se que o evento ficou
classificado como muito bom em todos os quesitos, obtendo nota maior que 7 em todos
os tópicos avaliados. Por ser uma inovação, onde o participante poderia optar por
programa impresso ou digital, a qualidade do material foi o item que obteve a menor
avaliação, ficando, mesmo assim, com nota superior a 7 (Gráfico 1 e 2). O item
manutenção e limpeza foi o tópico com maior desempenho na avaliação, ficando com
média 9,3 (Gráfico 1 e 2). Um ponto forte do Congresso foi o conteúdo
abordado/apresentado, cujas notas foram superiores a sete. A pontualidade também
foi considerada positiva pelos participantes. A seguir os dados são apresentados em
forma de figuras.
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Gráfico 1. Avaliação geral
Fonte: Febab
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Como o apontado, a avaliação geral do evento foi muito positiva para os participantes
que atribuíram notas maiores que sete para todos os itens e, em diversos quesitos, os
valores estiveram na casa dos dez pontos.
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Gráfico 2. Média geral
Fonte: Febab
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O gráfico que apresenta a média geral confirma a satisfação dos participantes com o
evento e possibilita a avaliação dos organizadores para as próximas versões do CBBD.
Itens como a organização, o tempo das apresentações e expectativas aprendidas
deverão ser observados nas próximas edições do Congresso.
Gráfico 3. Avaliação das instalações
Fonte: Febab
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A qualidade do material foi o elemento com o menor desempenho nesse quesito. Como
já foi enfatizado anteriormente, a definição pela sustentabilidade do Congresso
restringiu o acesso aos programas e outros materiais impressos, o que deve ter
impactado a avaliação do item. A pontuação deverá ser considerada nas próximas
versões do Congresso, considerando o perfil do público participante.
Gráfico 4. Avaliação do atendimento pessoal
Fonte: Febab
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De maneira geral o atendimento pessoal foi muito bem avaliado. Vale observar o item
que se refere aos esclarecimentos das dúvidas nas próximas edições do Congresso,
uma vez que estamos falando de um congresso de profissionais de informação.
Gráfico 5. Avaliação da estrutura do congresso
Fonte: Febab
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O tempo das apresentações parece ter gerado um certo descontentamento dos
participantes. Vale observar e tentar compreender se tal insatisfação se refere ao
pouco tempo para debate, ou outro fator referente ao elemento.
Gráfico 6. Avaliação dos objetivos do congresso
Fonte: Febab
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O conteúdo foi considerado bem proveitoso pelos participantes. No entanto, as
expectativas não foram plenamente atendidas. Vale analisar nas respostas abertas se
indicadores explicam o motivo da insatisfação com o item.
Gráfico 7. Conteúdos apresentados
Fonte: Febab
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Os pôsteres e os trabalhos orais foram os elementos com menor pontuação na
avaliação. Vale observar tais pontos nas próximas versões do Congresso, convidando
a Comissão Científica a analisar a importância desse item para o sucesso do evento.
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7.1 Tabulação das questões abertas
7.1.1 Pontos negativos
•

Ar condicionado muito forte

•

Ausência de café o dia todo

•

Ausência de coquetel

•

Ausência de dicas de como chegar ao local

•

Ausência de indicação de restaurantes

•

Explicitar no programa o que seria videoconferência

•

Falta do programa impresso

•

Horário errado da conferência

•

Inexistência de bebedouros

•

Inscrição cara

•

Intervenção de participante da plateia grosseira

•

Local dos pôsteres com muito ruído

•

Local e horário da abertura oficial

•

Melhorar o material

•

Muitas atividades/palestras ao mesmo tempo

•

Não foi respeitado o horário

•

Serviços de taxi

•

Sinalização fraca e confusa

•

Tempo curto para o Conversando Sobre

•

Vídeo conferências

7.1.2 Pontos positivos
•

Abertura do evento

•

Aplicativo útil, aprimorar com a possibilidade de ter uma agenda individualizada

•

Assuntos interessantes

•

Conversando Sobre

•

Estrutura e sinalização

•

Localização
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•

Organização

•

Pontualidade

•

Segurança

•

Wi-Fi

7.1.3 Sugestões
•

Abordar o tema de conservação e preservação

•

Ampliar o tempo de apresentação dos trabalhos

•

Ampliar o tempo do Conversando Sobre

•

Aplicativo com mais possibilidade de busca

•

Bibliotecas universitárias e comunitárias

•

Construir anais com ISBN

•

Criar eventos sociais

•

Cuidar mais dos detalhes de produção

•

Distribuir garrafas para colocar água

•

Fazer os sorteios da feira apenas nos intervalos

•

Maior tempo para os minicursos

•

Mais conferências presenciais

•

Palestras sobre tecnologia

•

Pré-evento contendo os fóruns

•

Segunda via do crachá mais barato

•

Sortear brindes

•

Ter as apresentações de Power Point no site do congresso

•

Ter estandes com informações sobre os cursos de especialização e pósgraduação

•

Ter mais intervalos

•

Ter os estandes em funcionamento até o final do evento

•

Ter os trabalhos completos dos participantes

•

Ter painéis sinalizando os pisos do centro de convenções.

•

Transformar o empreendedorismo em eixo temático do evento

•

Usar o aplicativo para escolher o trabalho mais criativo
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As respostas abertas trouxeram interessantes contribuições para os próximos eventos
organizados pela Febab. Abordar melhor o tema da conservação e preservação,
ampliação do tempo de apresentação dos trabalhos e do Conversando Sobre,
transformar o tema “empreendedorismo” em eixo temático e outras sugestões podem
orientar a programação dos novos eventos.
Um relatório dessa dimensão deve dar conta das realizações do congresso, mas
precisa também apontar deficiências e lacunas que deverão ser superadas nas
próximas edições. Esse é o desejo da Comissão Organizadora do CBBD 2015.
8 ENCERRAMENTO E RECOMENDAÇÕES
Texto apresentado durante a cerimônia de encerramento pela presidente da Febab e
aprovado pela plenária.
Desejamos que neste momento as ideais estejam fervilhando na cabeça de todos e que ao
voltarmos a nossa rotina, possamos colocar em prática algumas em prática imediatamente.
Durante os quatro dias de evento participaram 984 profissionais nas diversas atividades.
Foram seis mesas redondas, 15 conferências, 311 trabalhos orais, 104 pôsteres, 13
Conversando Sobre e 10 minicursos que apresentaram o estado da arte da Biblioteconomia e
da Ciência da Informação. Tivemos também três eventos paralelos que complementaram a
programação. Uma grande feira de produtos e serviços trouxe as novidades e informou os
participantes. Sem o patrocínio da EBSCO, Elsevier, Springer, ITMS Grupo, Cenage,
Bibliotheca e CFB e apoios, e 48 expositores não poderíamos realizar a edição neste formato.
Das instigantes discussões destacamos alguns itens que permearam as apresentações:
•

Inovação em bibliotecas;

•

Desafios para as bibliotecas públicas;

•

Realidade e reposicionamento político das bibliotecas escolares;

•

Nova concepção das bibliotecas universitárias;

•

Acessibilidade;

•

Ampliação e solidificação do mercado de trabalho com demandas para habilidades em:
análise de dados de pesquisa, captação de recursos, estrategista de busca, mídias,
promoção de mudanças.
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Outras habilidades que não conseguiríamos nomear mas que notamos nas falas dos
palestrantes habitam o universo das nossas bibliotecas e provocaram os profissionais. Vamos
recordar alguns pontos dos diferentes lugares, olhares e sotaques que passaram pelo CBBD
2015:
•

David Lankes com sua provocação para que aumentemos nossas expectativas e com
isso possamos contribuir com o desenvolvimento da sociedade;

•

Elisa Correa instigou a plateia com o termo interagente.

•

Lluis Anglada nos mostrando que é preciso termos menos coleções e mais relações.

•

Alberto Calil Elias trouxe um panorama das bibliotecas públicas.

•

Aquiles apresentando o projeto Sound Mapas que mapeia sons e coloca novos itens a
serem disseminados pelas bibliotecas.

•

Jeffrey nos disse que o desenho dos edifícios das bibliotecas deve vir depois que as
comunidades manifestem seus anseios.

•

Sueli Mara apresentou a problemática da discussão da lei dos direitos autorais onde um
simples empréstimo de livros pode ser considerado uma “infração”.

•

Emir Suadem nos fez refletir sobre o advocacy.

•

Bruno Eiras nos mostrou o sistema de informação e bibliotecas de Portugal cujas
experiências podem ser compartilhadas sem a barreira da língua (será?)

•

Regina Belluzzo trouxe as abordagens da competência em informação.

•

Constanza mostrou sua paixão pelo trabalho com as bibliotecas escolares embalada ao
som dos Beatles.

•

Bernadete Campelo acalentou os corações reafirmando que há sim muitas experiências
exitosas nas bibliotecas escolares brasileiras.

•

Jorge Bondia conclamou as pessoas a pensarem de fato em bibliotecas para todos e
sobre as posturas dos profissionais perante o não acesso.

•

Carla Mauch mostrou que não podemos desistir de construir soluções que
verdadeiramente sejam acessíveis.

•

Olaf mostrou que as bibliotecas universitárias devem ser também espaços de
aprendizagem.

•

Paula Melo trouxe o panorama das bibliotecas universitárias brasileiras e instigou a
plateia a fazer novas análises e reflexões a partir dos dados apresentados.

•

Luiz Pondé trouxe muito mais perguntas do que respostas acerca da ética nas
bibliografias e sua reação com o fazer cotidiano.
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•

Ricardo e Ilíada nos mostraram que precisamos sim nos livras das armaduras diárias
que muitas vezes impedem nossa felicidade.

•

Angela Sgnes mostrou o trabalho cooperativo e apaixonado das bibliotecas populares
da Argentina.

•

Luciana Grings apresentou os desafios da Biblioteca Nacional.

•

Sergio Branco chama os bibliotecários a refletir sobre o marco civil da internet.

•

Oswaldo Almeida, Mariza Russo, Isa Freire e Cristiane Camizão reafirmaram que o
CBBD é sim um espaço para integração das discussões sobre o ensino, a pesquisa e o
mercado de trabalho.

Recomendações
•

Homenagens

Que a Febab, durante os CBBDs reconheça as pessoas que trabalharam em prol das
bibliotecas e seus leitores e que militaram bravamente no movimento associativo. A Nossa
homenageada Neusa Dias de Macedo, eleita em votação neste evento, é um forte exemplo
desse perfil.
•

Compromisso com a sustentabilidade da Febab e suas associações filiadas

Diversas falas neste Congresso enfatizaram a importância de estarmos em rede, em grupos,
em cooperação, ou seja, estarmos organizados. A Febab e demais entidades da
Biblioteconomia são espaços perfeitos para as ações em grupo. No entanto, demandam
recursos para sua sustentabilidade. É preciso que os profissionais se afiliem as associações e
esses sejam vinculadas à Febab para atuarmos juntos em prol da sociedade brasileira.
•

Voz para todos os tipos de bibliotecas

Que o CBBD continue dando voz e espaço para todos os tipos de bibliotecas: escolares,
comunitárias, públicas, universitárias, especializadas e, também, para os bibliotecários sem
bibliotecas. Temas transversais devem estar sempre em pauta dos próximos congressos.
•

Panorama das bibliotecas brasileiras para saber onde estão e o que estão fazendo
nossos colegas
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Recomendamos ao CBF que realize o mapeamento dos profissionais brasileiros indicando a
área de atuação. Que se envide esforços com a cooperação das associações e da Febab para
um novo censo.
•

Inserção mais forte no campo político

Precisamos desenvolver habilidades para atuar no campo político e inserir as bibliotecas na
pauta dos governos federal, estadual e municipal.
•

Advocacy

A defesa e envolvimento com a causa das bibliotecas torna-se palavra chave para todos que
atuam no fascinante mundo da informação. Advocacy entre nós profissionais no sentido de
conscientizar e fortalecer o movimento associativo e advocacy para a sociedade para defender
as bibliotecas. É preciso que o profissional conheça o seu entorno e se envolva com sua
comunidade. Não apenas oferecendo serviços e produtos, mas defendendo suas causas e
verificando suas necessidades de informação para atendê-las com qualidade. A comunidade,
certamente responderá favoravelmente e dará o retorno que esperamos.
Terminamos esse CBBD energizados pelas palavras de Mário de Andrade, musicalizados por
sua discoteca particular e sensibilizados pela beleza da sala são Paulo. A grandeza dos
trabalhos apresentados nos encheu de novas ideias e vontades de fazer mais e melhor!
Estamos esperando mais, muito mais! E como disse nosso colega português Bruno Eira “vãose os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança”.
Finalizo minha fala com a mesma convicção que iniciei esse Congresso – Juntos somos fortes!
Ao trabalho colegas e muito obrigada, a cidade de São Paulo ficou honrada com a presença de
todos!

ANEXOS
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Anexo 1 – Currículos dos convidados
Abel Laerte Parker
Assessor de Informação e Comunicação em Ciência da Fundação de Apoio à
Universidade Federal de São Paulo, Coordenador do Programa SciELO / Fapesp
(Scientific Electronic Library Online), Ex-diretor da Bireme - Centro Latino-Americano e
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Possui graduação em Business
Management e mestrado em Library Science - Syracuse University. Tem experiência
em ciência da informação, biblioteconomia, tecnologias de informação, gestão de
informação e conhecimento.
Adelaide Ramos e Corte
Bibliotecária, mestre em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (DF),
especialista em Administração de Sistemas de Informação pela Funcep/ABDF, exerceu
a coordenação de bibliotecas de instituições a exemplo da Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), do Instituto de Educação Superior de
Brasília (IESB), da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).
Membro do Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus, representando o
Conselho Federal de Biblioteconomia, Membro suplente do Conselho Diretivo do Plano
Nacional do Livro e Leitura (PNLL), representando o Conselho Federal de
Biblioteconomia (CFB).
Adriana Cybele Ferrari
Bibliotecária, com Especialização pela PUC-Campinas em Sistemas de Informação,
MBA em Gestão da Qualidade pela Escola Politécnica da USP. Diretora Técnica da
Biblioteca “Florestan Fernandes” da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH), no período de 1996 a 2002, e do Sistema Integrado de Bibliotecas
(SIBZ), no período de 2002 a 2007, ambos da USP. Na Direção do SIBi/USP,
implantou o Sistema de Gestão pela Qualidade, integrou a equipe de implantação da
Biblioteca Digital de Obras Raras, implementou o Programa de Avaliação da Qualidade
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de Produtos e Serviços das Bibliotecas do SIBi/USP, além de atuar fortemente na
estruturação do Consórcio de Bibliotecas das Universidades Estaduais Paulistas. Como
Assessora na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, idealizou e coordenou o
projeto da Biblioteca de São Paulo, inaugurada em fevereiro de 2010, que é
considerada uma das referências nacionais em promoção da leitura. Coordenou vários
eventos nacionais e internacionais e proferiu palestras, cursos e conferências no Brasil
e exterior. Possui vários trabalhos publicados em livros e periódicos nacionais e
internacionais. Atualmente, é Coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura e do
Prêmio São Paulo de Literatura, ambos da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo. É presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições (Febab).
Adriana Maria de Souza
Especialista The Inner Game (Coaching) (2014). Mestre em Ciência da Informação pela
Universidade de São Paulo - ECA-USP (2013). Especialista em Gerência de Sistemas
e Serviços de Informação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
– FESPSP (2003). Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação FaBCI-FESPSP (2000). Atua
como coach, consultora e docente do curso de graduação e pós-graduação da
FESPSP. Tem experiência na área de Biblioteconomia, com ênfase em Serviços de
Informação (atendimento ao cliente, SRI, capacitação de equipes), Tratamento da
Informação, Coaching (carreira e liderança).
Alberto Calil Elias Junior
Graduado em Biblioteconomia e Documentação pela UFF, mestre e doutor em
Ciências Sociais pela UERJ, atualmente é professor adjunto da Escola de
Biblioteconomia

da

UNIRIO

e

coordenador

do

Mestrado

Profissional

em

Biblioteconomia. Líder do Grupo de Pesquisa Biblioteca Pública no Brasil, desenvolve
pesquisas sobre Bibliotecas Públicas e mediações sociotécnicas nos ambientes
informacionais.
Ana Maria de Almeida Camargo
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Graduada em História pela Universidade de São Paulo 1996, com doutorado em
História Social pela Universidade de São Paulo (1974). Atualmente é Professora
Doutora na Universidade de São Paulo. Possui experiência em História, com ênfase
em Teoria e Filosofia da História. Sua linha de pesquisa compreende trabalhos
relativos à arquivística, documentação, periódicos, atividades junto ao Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo e à imprensa brasileira.
Ana Maria Neves Maranhão
Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,
graduação em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio
e graduação em Biblioteconomia pela Universidade Santa Úrsula. Atualmente é Chefe
da Seção de Informação, do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em
Saúde - CTIC, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde - ICICT, Coordenadora do Repositório Institucional Arca, da Fundação Oswaldo
Cruz, FIOCRUZ, atuando nas áreas de bibliotecas virtuais, repositórios institucionais,
acesso aberto, arquitetura da informação, indexação, recuperação da informação. Foi
Assessora da Direção do Sistema de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, PUC-Rio, de 1988 a 2012, tendo atuado nas áreas de gestão,
desenvolvimento, implantação e avaliação de novos produtos e serviços. Tem
experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em recuperação da
informação, fontes de informação on-line, bases de dados, serviços de descoberta,
gestão de sistemas de informação.
Anderson de Santana
Bibliotecário, Chefe da Divisão de Gestão de Desenvolvimento e Inovação do
Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas (DT-SIBi) da Universidade
de São Paulo (USP). É Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual
Paulista (UNESP). Tem experiência em gestão de projetos de tecnologia da
informação, como sistemas de buscas e bibliotecas digitais. Desenvolve pesquisas
ligadas à serviços de descoberta em escala web (web-scale discovery services), tendo
sido o coordenador da implantação do Portal de Busca Integrada da USP. É membro
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do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções da Comissão Brasileira de
Bibliotecas Universitárias (CBBU).
Angela Signes [Argentina]
Presidenta da Comissão Nacional de Bibliotecas Populares da Argentina. É
bibliotecária pela Universidade Católica Argentina. Atuou em diversos segmentos:
Biblitoeca da Faculdade de Agronomia, Universidade Nacional de Cmahua, Biblioteca
do Poder Judiciário das Pronvíncias Argentinas e na biblioteca popular “Juan B.
Alberdi” de Neuquén. Proferiu palestras emm encontros, jornadas e Congresso
Nacional, com as seguintes temáticas: dirigentes y comunidades, legislação de
bibliotecas populares, bibliotecas móveis, bibliotecas infantis. Participou em diversos
cursos de capacitação em BiblioteconomiaPresidenta da Comissão Nacional de
Bibliotecas Populares da Argentina. É bibliotecária pela Universidade Católica
Argentina. Atuou em diversos segmentos: Biblitoeca da Faculdade de Agronomia,
Universidade Nacional de Cmahua, Biblioteca do Poder Judiciário das Pronvíncias
Argentinas e na biblioteca popular “Juan B. Alberdi” de Neuquén. Proferiu palestras
emm encontros, jornadas e Congresso Nacional, com as seguintes temáticas:
dirigentes y comunidades, legislação de bibliotecas populares, bibliotecas móveis,
bibliotecas infantis. Participou em diversos cursos de capacitação em Biblioteconomia.
Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini
Bibliotecária, Chefe Técnica da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo (IPUSP), desde 2015. Coordenadora do Centro de
Memória do IPUSP, desde 2012. Atualmente é membro da Comissão de Publicações
do IPUSP e da diretoria da Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia.
Sua produção técnico-científica inclui autoria e organização de livros, capítulos de
livros, manuais de orientação, artigos em revistas especializadas, entrevistas, trabalhos
em eventos.

Aquiles Alencar Brayner [Inglaterra]
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É formado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará e Estudos LatinoAmericanos pela Rijks Universiteit Leiden, da Holanda. Possui mestrado nas áreas de
História da Arte e Estudos Latino-Americanos pela Rijks Universiteit, e Ciência da
Informação pela City University de Londres, além de doutorado em Literatura Brasileira
pelo King’s College (Universidade de Londres). Antes de assumir o cargo de curador do
acervo latino-americano na British Library, em 2006, lecionou em universidades
britânicas, incluindo as universidades de Londres e de Leeds. Com a criação do
Departamento de Digital Scholarship na BL em 2010, ele foi promovido ao cargo de
curador digital com o objetivo de definir o papel da biblioteca como provedora de
informação e conteúdos eletrônicos entre acadêmicos e demais usuários. Desde então,
vem gerenciando vários programas e atividades relacionados aos serviços e coleções
da BL, incluindo projetos de digitalização, criação e controle de dados, treinamento de
usuários e bibliotecários no uso de conteúdos e ferramentas digitais e desenvolvimento
de plataformas interoperacionais para divulgar e agregar dados entre bibliotecas
nacionais e acadêmicas na Europa e Estados Unidos da América.
Bernadete Santos Campello
Possui doutorado em Ciência da Informação (2009) e mestrado em Biblioteconomia
(1984) pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora titular da
Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem
experiência na área de Biblioteconomia, atuando principalmente nos seguintes temas:
biblioteca escolar, biblioteca e aprendizagem, competência informacional no ensino
básico, fontes de informação e educação em biblioteconomia.
Bruno Duarte Eiras [Portugal]
Bruno Duarte Eiras nasceu em Lisboa, em 1977. Licenciado em História pela
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com Pós-Graduação em Ciências
Documentais (Biblioteca e Documentação) pela Universidade Autónoma de Lisboa,
onde também está a finalizar dissertação de mestrado na mesma área, sobre
“Bibliotecas de Estabelecimentos Prisionais em Portugal.” Desde 2003 que exerce
funções na Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras, desenvolvendo um conjunto
diversificado de funções na área da Promoção da Leitura, Gestão da Coleção,
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Tratamento Documental e no Serviço de Apoio ao Leitor. Entre 2003 e 2007 coordenou
os Serviços de Empréstimo e os Serviços de Referência da Rede de Bibliotecas
Municipais de Oeiras. Nestes domínios, participou no planeamento e coordenação de
serviços e na concepção de políticas de gestão, regulamentos, normas e manuais de
procedimentos. Desde 2007 que é gestor do projeto de promoção da leitura Grupos de
Leitores e desde 2008 é também Gestor de Processo da Certificação da Qualidade da
Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras. Ainda em 2008 assume também a
coordenação da Biblioteca Municipal em Algés. Em janeiro de 2015 foi nomeado
Coordenador das Atividades de Promoção da Leitura e das Literacias, bem como da
área da Comunicação da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras. É formador na
área das Tecnologias de Informação e Comunicação, promoção da leitura e na área da
Certificação da Qualidade. Atual membro do Conselho Diretivo Nacional da BAD
(Associação

Portuguesa

de

Bibliotecários,

Arquivistas

e

Documentalistas),

desempenhando as funções de Tesoureiro (2010-2013 e 2014-2016).
Carla Mauch
Pedagoga, mestre em Psicologia da Educação com especialização em Deficiência
Mental, Teoria Psicanalítica e Psicopedagogia. Pós-Graduação Lato Sensu em
Tecnologia Assistiva e Ajudas Técnicas e Acessibilidade para Pessoas com
Deficiência. Experiência em elaboração e gestão de projetos de educação inclusiva e
de inclusão econômica, além de formação de educadores e gestores.
Carlos Nascimento Júnior
Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2009-2012) e
cursa MBA em Marketing na Universidade da Amazônia - UNAMA (2014-). Atualmente,
é bibliotecário na Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Ciência
da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando principalmente no
desenvolvimento de coleções, aquisições no setor público, gestão de coleções
eletrônicas, livros eletrônicos e serviços de descoberta. É secretário do Comitê
Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções da Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias (CBBU).
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Catherine da Silva Cunha
Mestre em Patrimônio Cultural (2013), Especialista em Gestão de Arquivos (2011)
ambos

pela

Universidade

Federal

de

Santa

Maria

(UFSM),

Bacharel

em

Biblioteconomia (2009) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Atualmente é bibliotecário-documentalista da UFRGS, atuando no Laboratório de
Conservação e Restauro da Biblioteca Central.
Celia Maria Escobar Araujo
Presidente do GIDJ/RJ - Grupo de Profissionais em Informação e Documentação
Jurídica do Rio de Janeiro. Assistente do Documentação aposentada da Procuradoria
Geral do Município do Rio de Janeiro. Graduada em Biblioteconomia e Documentação
pela Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro em 1978.
Cláudia Hofart Guzzo
Profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos de gestão de informação
e conhecimento. Trabalhou com diversas instituições como universidades, indústrias,
fundações e organismos de cooperação internacional. Fundou a Guzzo Projetos e é
consultora atuante na assessoria de organizações nacionais e internacionais.
Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil). Especialização em Análise de Sistemas (PUC,
Campinas, Brazil) e em Gestão de Projetos em Ámbitos Públicos (Centro de Desarrollo
y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública de Buenos Aires,
Argentina). Formação no Intensive Program Summer: Advanced Topics of Managing
Technology-Driven Projects (Bentley University, Waltham/Boston, USA). Mestrado em
Administração com ênfase em Gestão de Projetos (Universidade Nove de Julho, São
Paulo, Brasil).

Claudia Toni
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É especialista em políticas públicas para a cultura e para as artes. Começou sua
carreira no Teatro Municipal de São Paulo (1977-1979) e trabalhou no Mozarteum
Brasileiro (1981-1985) e no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São
Paulo (1988-1994). Foi diretora executiva da Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo – Osesp (1998-2002), quando criou e implantou um modelo pioneiro de
administração cultural pública no Brasil. Consultora para projetos de formação e
capacitação de profissionais da área cultural, foi Assessora Especial da Secretaria de
Cultura da Prefeitura de São Paulo (2005-2006) e Assessora de Música da Secretaria
de Cultura do Estado de São Paulo (2007-2010), quando implementou expressiva
reforma nos programas de educação musical do Estado e foi Consultora Chefe do
Projeto do Complexo Cultural da Luz. De 2010 a 2013 foi Consultora de Música
Clássica e assessora da Presidência da Fundação Padre Anchieta (Rádio e TV Cultura
de São Paulo). É Assessora do Reitor da Universidade de São Paulo. É Assessora da
Reitoria da Universidade de São Paulo. Claudia Toni é Consultora do British Council
Brasil em programas de atualização e formação de profissionais para gestão de
orquestras e foi idealizadora e curadora do Festival SESC de Música de
Câmara.Claudia Toni foi membro do Conselho Diretor e do Comitê Executivo
da International Society for the Performing Arts - ISPA, de 2006 a 2015, instituição da
qual é filiada desde 2001. Integra o Conselho Deliberativo da Aliança Francesa no
Brasil, os Conselhos Consultivos do Instituto de Cultura Contemporânea e do Centro
Cultural Brasil-Turquia. É Chevalier da Ordem do Mérito da França.
Claudio Marcondes de Castro Filho
Possui graduação em Comunicação Social pela Faculdade Anhembi Morumbi (1989),
graduação em Biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (1981), mestrado em Ciência da Informação e Documentação pela Universidade
de São Paulo (2003) e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de São
Paulo (2008). Tem experiência na área de Ciência da Informação, como sub-área
geração e uso da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: recursos
informacionais, produtos e serviços de informação, tipologias de unidades de
informação e biblioteca escolar. Atualmente exerce a função de vice chefe do
Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia,
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Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e Coordenador da
Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares da Federação Brasileira de Associações
de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições.
Concilia Teodósio
Graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Faculdade de Biblioteconomia e
Documentação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1976.
Atuação desde 1969 na área de Biblioteconomia em entidades públicas e particulares,
implementando

diversificadas

bibliotecas,

projetando,

desenvolvendo

e

supervisionando bases de dados de acordo com os padrões internacionais.
Docente, desde 1987, da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo responsável por disciplinas
voltadas notadamente para organização da informação utilizando os principais padrões
para intercâmbio e recuperação de dados bibliográficos dos diversos recursos de
registro da informação: Anglo American Cataloguing Rules. 2. edição. Emendas 2002
(AACR2R), Formatos MARC 21, Metadados em sistemas de informação. Instrutora de
vários cursos sobre AACR2 e Formatos MARC 21.
Constanza Mekis Martínez [Chile]
Bibliotecária, formou-se na Universidade do Chile, Mestre em Leitura e LIJ, da
Universidade de Zaragoza. Possui mais de 31 anos de experiência na área de
bibliotecas escolares. Está há 21 anos na Coordenação Nacional de Bibliotecas
Escolares / CRA do Ministério da Educação do Chile. Ex-diretora pela América Latina
da IASL (Biblioteconomia Associação Escola Internacional). Em 2004 recebeu o Prêmio
anual da Câmara Chilena do Livro por seu compromisso excepcional para a Promoção
da Leitura. Trabalhou para no Curso de Mestrado em Promoção da Leitura,
coordenado pela Universidade de Alcalá de Henares e Fundação Germán Sánchez
Ruipérez. Lecionou no curso de Pós-Graduação em bibliotecas escolares, cultura
escrita e da sociedade em rede, da Universidade Autônoma de Barcelona e do Núcleo
Avançado de CUEA - Estudos Universitários da Organização dos Estados IberoAmericanos (OEI), Barcelona, Espanha. Atualmente é professora associada do curso
de Mestrado em leitura de livros e literatura infantil na Universidade de Zaragoza,
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Espanha e do Mestrado em Ensino de Línguas da Universidade Alberto Hurtado. É
Consultora de organismo internacionais (OEI e CERLALC). Membro do IBBY Chile.
Cristiana Gonzalez
Cristiana é pesquisadora sênior e doutoranda na Universidade de São Paulo (USP).
Fez mestrado em Sociologia na mesma universidade e trabalhou como pesquisadora
nas áreas de direito autoral e privacidade por seis anos no GPOPAI- Grupo de
Pesquisa em Política Públicas para o Acesso à Informação da Escola de Artes e
Ciências Humanas da USP. Acompanha as negociações em direitos autorais e
patentes

na

Organização

Mundial

de

Propriedade

Intelectual

(OMPI)

como

representante da Civil Society Coalition (CSC), uma coalizão internacional de
organizações de direitos dos consumidores, de interesse público e de defesa dos
países em desenvolvimento. Foi assessora técnica no Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br) e atualmente compõe a Comissão Brasileira de Direitos Autorais e
Acesso Aberto da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da
Informação e Associados (Febab).
Cristiane Camizão Rokicki
Possui graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação com especialização em
Gerenciamento de Sistemas e Serviços de Informação e desenvolve pesquisa sobre
pesquisa em biblioteca universitária, acessibilidade e cultura material. Atualmente é
coordenadora geral da Rede de Bibliotecas do Senac SP e foi Presidente do Conselho
Regional de Biblioteconomia (2012-2014) . Mestre em Moda, Cultura e Arte pelo Senac
SP, com pesquisa defendida em 18/10/2010 sobre cultura material em Modatecas.
Desenvolve pesquisa em coleções de chapéus, produção de moda de alunos e
especialmente com figurino do cantor Ney Matogrosso (doado a instituição Senac SP)
e do Ballet Triádico. Todos pertencentes ao acervo da Modateca do Centro
Universitário Senac São Paulo. Atualmente trabalha com Avaliação de curso em IES –
Instituições de Ensino superior, repositório acadêmico e acervos tridimensionais memória.
Daniela Greeb
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Bacharel em Serviço Social pela PUC/SP. Especialização em Sociopsicodrama pela
Role Playing Pesquisa e Aplicação e Gestora Social– Comunidade Solidária.
Especialista em mobilização e elaboração e gestão de projetos culturais e sociais.
Denise Moura
Denise Moura, professora de História do Brasil na Universidade Estadual Paulista,
membro da Comissão Gestora da Biblioteca Digital da UNESP, responsável pela
coordenação do Projeto "Catálogo Digital de Tipologias e Assuntos dos Documentos
Interessantes para a História e Costumes de São Paulo. Em 2014 publicou pela Editora
UNESP, selo Cultura Acadêmica o catálogo "Nas ondas do oceano: o patrimônio
histórico-documental das câmaras do Brasil-colônia no acervo do Conselho
Ultramarino.
Denizete Lima de Mesquita
Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI, pósgraduada em "Estado, Movimentos Sociais e Cultura" pela mesma instituição.
Atualmente sou bibliotecária no Instituto Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica do Piauí - IFPI Campus Oeiras. Fui bibliotecária da Universidade Federal
do Piauí - UFPI - Campus Cinobelina Elvas em Bom Jesus - PI, da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Piauí - FAPEPI, do Instituto Superior de Educação Antonino
Freire - ISEAF. Atuei como docente no Curso de Bacharel em Biblioteconomia da
Universidade Estadual do Piauí - UESPI, e no curso Técnico em Biblioteca no Instituto
de Educação Antonino Freire - IEAF. Desenvolvo pesquisas nas áreas de Bibliotecas
escolares e formação de leitores, Conservação e preservação de documentos, entre
outras. Presidente da Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí, filiada à Febab.
Dione Seripierri
Possui

graduação

em

Biblioteconomia

e

Documentação

pela

Escola

de

Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1975), Pós
Graduação em Administração de Recursos Humanos pela Faculdade São Judas
(1985). Atualmente é Supervisora Técnica da Biblioteca do Museu de Zoologia USP.
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Tem experiência na Área de Ciência da Informação, com ênfase em Gestão de
Qualidade de Serviços de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas:
sistemas e serviços de informação, biblioteca acadêmica, base de dados, pesquisa
Bibliográfica, Zoologia e afins. Tem larga experiência em Administração da
Conservação e preservação de acervos documentais na Universidade de São Paulo
atuando em varias frentes de desenvolvimento de projetos de implantação de
programas de Conservação e Preservação de acervos documentais. Possui vários
trabalhos publicados em livros e periódicos nacionais.
Edilenice Passos
Mestre em Biblioteconomia e Documentação (UnB). Fundadora e moderadora da Lista
Infolegis: Bibliotecários Jurídicos Reunidos. Editora do periódico Cadernos de
Informação Jurídica.
Eduardo Nocetti Holms
Tenente Coronel PM do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Possui 32 anos de serviço na Corporação. Serve no Comando de Bombeiros
Metropolitano, na Capital, onde exerce as funções de Chefe do Estado Maior. Autor de
dissertação sobre o tema "Proposta de Instrução Técnica para Edificações Históricas,
Museus e Instituições Culturais com acervo museológico", produzida em 2006 durante
o Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, no
Centro de Altos Estudos de Segurança da Instituição. Tal dissertação originou a
Instrução Técnica n° 40/2011 que aborda a questão da segurança contra incêndio em
edificações que abrigam acervos, para o Estado de São Paulo e, que também, serviu
de modelo para outras Unidades da Federação. Participou de diversos eventos
proferindo palestras e ministrando cursos na área de preservação do patrimônio.
Eliane Colepícolo
Doutora em Psicologia pela UFSCar, Mestre em Informática em Saúde pela UNIFESP
e graduada em Ciência da Informação e Biblioteconomia pela UFSCar, é pesquisadora
interdisciplinar especialista em Estudos Bibliométricos e Cientométricos para avaliação
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de Áreas do Conhecimento e Campos de Pesquisa, tais como o Campo das
Habilidades Sociais e a Informática em Saúde, que foram objetos de suas pesquisa de
doutorado e mestrado, respectivamente. Estas pesquisas aliaram seus conhecimentos
e experiências em Ciência da Informação e Ciência da Computação e do próprio
campo de pesquisa em estudo. Desde 2008, é Chefe da Seção de Acesso a Bases de
Dados na Biblioteca Comunitária da UFSCar. Trabalhou em instituições como:
BIREME; Departamento de Ciência da Informação da UFSCar, como docente
substituta; no 5º Cartório de Registro de Imóveis e na Siemens.
Elisa Machado
Bibliotecária e Docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Foi diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas da Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo no período de 2001 a 2003 e Coordenadora Geral
do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, da Fundação Biblioteca Nacional
(SNBP/FBN) no período de 2011 a 2014.
Elisa Delfini Correa
Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina
(1995), mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina
(1999) e doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina
(2008). Atualmente é professora titular da Universidade do Estado de Santa Catarina,
ministrando disciplinas de Fontes de Informação e Gestão de Estoques Informacionais.
É docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, ministrando as
seguintes disciplinas no Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação:
Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação e Contexto Informacional
Contemporâneo. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em
Processos de Disseminação da Informação, atuando principalmente nos seguintes
temas: pesquisas relacionadas ao uso do computador pela CI e Biblioteconomia com
ênfase na análise sociotécnica, redes e mídias sociais enquanto fontes de informação e
competência em informação.
Emir José Suaiden
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Professor Titular da Faculdade de Ciência da Informação da UnB. Tem bolsa de
produtividade em pesquisa do CNPq. Realizou o pós-doutorado na Universidade Carlos
III de Madri. É consultor do CNPq, da Capes e da Unesco. Tem mais de sessenta
artigos publicados em diversos países.
Fabiano Ferreira de Castro
Doutor e Mestre em Ciência da Informação, pela UNESP/Marília. Professor Adjunto do
Departamento de Ciência da Informação/Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar). Líder do Grupo de Pesquisa e Estudos em Representação do Conhecimento
e Tecnologias da Informação e Comunicação (GPERTIC). Tem experiência na área de
Ciência da Informação, com ênfase em Técnicas de Recuperação de Informação. É
parecerista ad hoc de agências de fomento e de periódicos científicos, participa como
revisor e membro de Comitês Científicos de periódicos científicos em Ciência da
Informação no Brasil e no exterior. É membro da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB).
Fabrício Assumpção
Doutorando em Ciência da Informação na UNESP, Campus de Marília. Bacharel em
Biblioteconomia e mestre em Ciência da Informação pela UNESP. Realiza estudos na
área de catalogação descritiva com ênfase na conversão de registros, controle de
autoridade, Formatos MARC 21, MARCXML, padrões de metadados, RDA e modelos
conceituais FRBR e FRAD. Atualmente ministra o curso online "Catalogação:
conceitos, práticas, atualidades e tendências" em parceria com a empresa Content
Mind. Participou da implantação do Repositório Institucional UNESP desenvolvendo
atividades de coleta, conversão e tratamento de dados referentes à produção científica
da UNESP.
Fatima Martins
Mestre em Ciência da Informação pelo convênio IBICT/UFF (2006), especialista em
Gestão da Informação e Inteligência Competitiva, Bacharel em Biblioteconomia e
Documentação e Licenciatura em História pela UFF. Atualmente coordena a Rede de
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Bibliotecas da Fiocruz. Docente em diversos Programas de Pós-graduação Stricto e
Lato Sensu da Fiocruz. Membro dos seguintes grupos de pesquisas: Metodologias de
pesquisas para Revisões Sistemáticas, Carga de Doenças e Integridade em Pesquisa.
Membro do Comitê de Regulação da Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da
Fiocruz e Membro da Câmara Técnica de Informação e Comunicação da Vicepresidência de Ensino, Informação e Comunicação (VPEIC/Fiocruz) e da Vice-direção
de Informação e Comunicação do ICICT. Tem experiência na área de Biblioteconomia
e Ciência da Informação, com ênfase em estudos de produção e uso da informação,
atuando principalmente nos seguintes temas: gestão da informação, competência
informacional, treinamento de usuários, comunicação científica, bibliotecas virtuais,
base de dados e portal de periódicos CAPES.
Giovanna Carvalho Sant’Ana
Giovanna Carvalho Sant’Ana é especialista em Gestão de Projetos pela USP e
graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Unesp. Trabalhou na Secretaria da Cultura
do Estado de São Paulo, de 2008 a 2011. Atualmente é Coordenadora de Projetos
Culturais na SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, atuando nas
ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e nos programas de incentivo à
biblioteca e leitura do Estado de São Paulo.
Gloria Bastos [Portugal]
É professora na Universidade Aberta de Portugal (Universidade pública de ensino a
distância) onde atualmente é pró-reitora para a Inovação Pedagógica. Coordena, desde
2003, o mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares e leciona na
graduação em Ciências da Informação e da Documentação, sendo responsável pelo
minor em Educação e Leitura. Tem o doutorado em Estudos Portugueses e a sua
atividade de investigação tem privilegiado questões relacionadas com a problemática
da leitura, a literatura infantil e juvenil e as bibliotecas escolares, em articulação com a
inovação pedagógica e a integração das tecnologias na escola, campos nos quais tem
publicado vários livros e artigos e participado em projetos internacionais.
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Pertence ao Conselho Científico do Plano Nacional de Leitura e colaborou com o
Gabinete

da

Rede

de

Bibliotecas

Escolares,

do

Ministério

da

Educação,

nomeadamente na elaboração do Modelo de Auto-avaliação para as Bibliotecas
Escolares (2010).
Helen de Castro Silva Casarin
Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (1992), mestrado em Ensino na Educação Brasileira pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996), doutorado em Letras pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) e Livre-Docência pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2011). Atualmente é professor
adjunto do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho. É bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq e líder do grupo
de pesquisa "Comportamento e competência informacionais". Tem experiência na área
de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando principalmente nos
seguintes temas: comportamento informacional, competência informacional e biblioteca
escola.
Ilíada de Castro
Doutora e Mestre pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Consultora de
Empresas em Comunicação, Criatividade, Relacionamento Interpessoal, Administração
de Conflitos e Equipes de Alto Desempenho. Professora do Núcleo de Apoio à Gestão
da Inovação da USP; Professora do MBA - PECE da Escola Politécnica da USP;
Professora do Curso de Especialização em Gestão de Projetos e do Curso de
Especialização da Gestão da TI, da Fundação Vanzolini – USP; Professora do MBA e
do Curso de Especialização da FIA. Sócia e consultora em treinamento e
desenvolvimento

do

INDEPE

-

Instituto

de

Desenvolvimento

de

Excelência

Organizacional e Pessoal.
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Isa Maria Freire
Iniciou sua carreira acadêmica em 1995, no Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Informação do convênio IBICT - UFRJ. É professora do Departamento de Ciência da
Informação (DCI) e docente dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal da
Bahia (colaboradora). Coordena a rede de projetos do Laboratório de Tecnologias
Intelectuais (com apoio CNPq/Universal) e o Projeto Rede de cooperação e
aprendizagem na Ciência da Informação - UFPB e Universidade Estadual Paulista Campus Maríia (Unesp/Marília), com apoio da Capes/Procad-Novas Fronteiras. Foi
presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Ancib) no
quadriênio 2012-2014. Editora científica da revista Informação & Sociedade: Estudos e
editora-chefe

da

revista

Pesquisa

Brasileira

em

Ciência

da

Informação

e

Biblioteconomia (PBCIB) e do blog De olho na CI . Líder do Grupo de Pesquisa
Informação e Inclusão Social, certificado pela UFPB. Na pós-graduação trabalha os
seguintes temas: Comunicação da informação; Competências em informação; Políticas
de informação; Inclusão social; Ética da informação; Responsabilidade social.
Isabel Ayres Maringelli
Mestranda em Ciência da Informação na Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo - ECA/USP. MBA em Bens Culturais: Economia e Gestão
pela Escola de Economia da FGV-SP. Coordena a Biblioteca Walter Wey e o Centro de
Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Integra o Grupo de
Trabalho de Arquivos de Museus e Pesquisa (USP). Faz parte do Comitê de
Bibliotecas de Arte da IFLA.
Ivone Tálamo
Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo. Pós-graduada em Ensino para Terceiro Grau pela
PUC/Campinas. Tem curso de especialização em Biblioteconomia Médica. Exerceu
atividades de docência no ensino superior. Por mais de 30 anos participa do
movimento associativo para valorização do profissional e da biblioteca. Ocupou
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posições em instituições nacionais e internacionais como Febab, APB e CFB. Foi
membro do Comitê Permanente para a América Latina e Caribe da IFLA. Tem diversos
trabalhos publicados na área. Atuou em diversas instituições e empresas privadas.
Atualmente é chefe da Biblioteca da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
Jack Poling [Estados Unidos]
Diretor sênior e sócio-diretor da MS & R, Jack tem 26 anos de experiência profissional.
Ingressou na empresa em 1991. Jack recebeuAIA Minnesota Honor Awards para a
modernização e ampliação da Biblioteca de Ramsey Conty Roseville, da Biblioteca
Pública de Dallas e da revitalização de uma antiga mercearia em Biblioteca Pública de
Denton . O projeto Denton serviu como um estudo de caso e foi apresentado em
conferência intitulada "Repensando o Big Box: repovoamento das estantes com livros".
Fez oficinas e seminários para oLibrary Journal’s Design Institute, para a Associação
de Bibliotecas de Minesota e Associação de Bibliotecas Acadêmicas de Wisconsin.
PossuiMestrado em Arquitetura pela Universidade de Minnesota e bacharelado em
Science in Environmental Design pela Universidade A&M do Texas.
Jeane Passos Santana
Doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo. Mestre em
Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Bahia.
Com 24 anos de experiência na área de biblioteconomia e gestão da informação,
exerceu docência na área e atualmente é Publisher na Editora do Senac São Paulo.
Jeffrey Scherer [Estados Unidos]
Um dos principais fundadores da MSR tem 44 anos de experiência em design em
bibliotecas e edifícios de escritórios comerciais, incluindo mais de 125 bibliotecas em
todo os Estados Unidos e 1,25 milhão de metros quadrados de espaço de escritório.
Conhecido por liderar a discussão e escrever sobre questões importantes que cercam
bibliotecas de hoje, é um palestrante frequente em conferências sobre o papel da
biblioteca na sociedade. Seu trabalho tem recebido inúmeros prêmios de design,
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incluindo o Prémio Nacional AIA Honor Award e AIA / ALA Award Building. Foi
presidente da ALA LLAMA Architecture no Comitê Bibliotecas Públicas, representante
dos Estados Unidos no IFLA Library Buildings and Equipment Section. Foi eleito para
AIA College Fellows em 1998.
Jorge Larrosa Bondia [Espanha]
É Professor de Filosofia da Educação da Universidade de Barcelona (desde 1991).
Bacharelado em Educação (1980) e Filosofia (1985), Doutor em Educação (1989),
realizou estudos de pós-doutorado no Instituto de Educação da Universidade de
Londres (1991) e Foucault Michel Centro de Sorbonne, em Paris (1995). Vem
ministrando palestras, cursos e conferências em várias universidades europeias e
latino-americanas. Membro do Conselho Editorial e Comitês Científicos de várias
revistas internacionais. Suas obras transitam nas áreas de filosofia, literatura, cinema e
educação. Trabalhou com artistas das artes cênicas e visuais. É o coordenador geral
do Laboratório Mais Diferenças de Experimentação Pedagógica, focado principalmente
em questões de educação e cultura inclusiva. Publicações: Como autor: El trabajo
epistemológico en Pedagogía. Una propuesta constructivista. Barcelona. PPU 1990; La
experiencia de la lectura. Ensayos sobre literatura y formación. Barcelona. Laertes
1996. Segunda edición 1999; Tercera edición ampliada y revisada en México. Fondo de
Cultura Económica 2004.; Pedagogia Profana. Danças, piruetas, mascaradas. Porto
Alegre . Contrabando 1998; Segunda edición en Belo Horizonte . Auténtica 1999.
Cuarta edición en 2001;Apprendre et être. Langage, littérature et expérience de
formation. Paris (Francia). E.S.F. 1998; Pedagogía Profana. Ensayos sobre lenguaje,
experiencia y subjetividad. Buenos Aires (Argentina). Novedades Educativas 2000; La
liberación de la libertad (y otros textos). Caracas (Venezuela). Centro de
Investigaciones Postdoctorales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Central de Venezuela 2001; Más allá de la comprensión. Caracas
(Venezuela). Universidad Simón Rodríguez 2002; Nietzsche e a educaçao. Belo
Horizonte . Autêntica 2002; Estudiar/Estudar. Belo Horizonte . Autêntica 2003; Entre las
lenguas.

Lenguaje

y

educación

después

de

Babel.

Barcelona.

Laertes

2003; Linguagem e educaçao depois de Babel. Belo Horizonte . Autêntica
2004; Tremores. Escritos sobre experiência. Belo Horizonte . Autêntica 2014. Como
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compilador: Trayectos, escrituras, metamorfosis. La idea de formación en la novela.
Barcelona.

PPU

1994; Escuela,

poder

y

subjetivación.

Madrid.

La

Piqueta

1995; Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativas y educación. Barcelona. Laertes
1995; (Con Nuria Pérez de Lara) Imágenes del Otro. Barcelona. Virus 1996;Imagens do
Outro. Petrópolis RJ . Vozes 1998; (Con Liliana Guzmán)Camino y metáfora. Ensayos
sobre estética y formación. San Luis (Argentina). Nueva Editorial Universitaria 2001;
(Con Carlos Skliar)Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia. Barcelona.
Laertes 2001; Habitantes de Babel. Politicas e poèticas da diferença. Belo Horizonte .
Auténtica 2001; (Con Carlos Skliar)Entre Pedagogía y literatura. Buenos Aires. Miño y
Dávila 2005; Entre nosotros. Sobre la convivencia entre generaciones / Between Us.
On Coexistence Between Generations. Barcelona. Viure i Conviure 2007; (Con Inês
Assumpçao de Castro y José de Sousa) Niños atravesando el paisaje. Miradas
cinematográficas sobre la infancia. Buenos Aires. Miño y Dávila 2009; (Con Carlos
Skliar) Experiencia y alteridad en educación. Rosario (Argentina). Homo Sapiens 2009;
(Con Maarten Simons y Jan Masschelein) Jaques Rancière. La educación pública y la
domesticación de la democracia. Buenos Aires. Miño y Dávila 2011.
Jorge do Prado
Mestrando em Gestão de Unidades de Informação pela Universidade do Estado de
Santa Catarina, com dissertação sobre mídias sociais e bacharel em Biblioteconomia
pela mesma instituição tendo estudado narração transmídia e mídias sociais. É
Coordenador da Rede de Bibliotecas do Senac/SC, Diretor de Comunicação e
Marketing da Associação Catarinense de Bibliotecários e Professor do curso à
distância de Marketing e Mídias Sociais em Unidades de Informação da Febab.
José Castilho Marques Neto
Possui graduação e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É
professor assistente doutor na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araraquara (www.unesp.br).
Exerce desde 1988 funções de direção editorial junto à Editora UNESP. Desde abril de
1996 é Diretor Presidente da Fundação Editora da UNESP (www.editora.unesp.br).
Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em História da Filosofia e Filosofia
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Política atuando principalmente nos temas relacionadas à formação do pensamento de
esquerda e marxista, notadamente no Brasil. Especializou-se também em edição
universitária e em políticas públicas voltadas para o livro, a leitura e as bibliotecas,
sendo consultor de organismos nacionais e internacionais. Foi Presidente da
Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU) e da Asociación de
Editoriales Universitárias de América Latina y el Caribe (EULAC) em três mandatos.
Dirigiu a Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade em São Paulo e foi Secretário
Executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) vinculado aos Ministérios da
Cultura e da Educação, de agosto/2006 a março/2011, cargo que reassumiu em junho
de 2013. Publicou diversos livros e artigos sobre suas áreas de atuação.
José Renato Ferreira Pires
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, em 1990. Ingressou na
Procuradoria Geral do Estado em julho/1991, por concurso público de provas e títulos.
Foi Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Regional da Grande São Paulo (de
1998 a 2001) e Subprocurador Geral do Estado da Área do Contencioso (de 2002 a
2006). Membro eleito do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado nos
biênios 1995/1996 e 2009/2010. Desde janeiro/2011 exerce o cargo de Procurador
Geral do Estado Adjunto. Desde meados de 2011 é membro do Conselho Gestor do
Fundo de Interesses Difusos – FID, da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do
Estado de São Paulo, como representante da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo.
Katia Costa
Possui graduação em Biblioteconomia- Habilitação em Gestão da Informação pela
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC (2008). Atualmente é bibliotecária
na Prefeitura Municipal de Brusque/Biblioteca Municipal Ary Cabral. Concluiu pós
graduação em gestão de bibliotecas públcas (EAD) através do Sistema de Bibliotecas
Públicas do Chile pela Universidad Alberto Hurtado. pós graduanda em Gestão de
Bibliotecas escolares pela Universidade Federal de Santa Catarina. Presidente da
Associação Catarinense de Bibliotecários - ACB gestão 2014/2015. Conselheira do
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Conselho de Cultura da cidade de Brusque/SC e conselheira suplente do Conselho do
Idoso na mesma cidade.
Katiussa Nunes Bueno
Bibliotecária Coordenadora do Núcleo de Aquisição da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Especialista em Gestão do Conhecimento pela UNINTER.
Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG). É
coordenadora do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções da Comissão
Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU).
Lenise Di Domenico
Bibliotecária do Núcleo de Aquisição da Biblioteca Central da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Memória Social e Bens Culturais pelo Centro
Universitário La Salle (UNILASALLE). Possui pós-graduação em Gestão Estratégica da
Comunicação pelo Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios (IBGEN). É Bacharel em
Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É diretora
de comunicação do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções da Comissão
Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU).
Lluís Anglada i de Ferrer [Espanha]
Bacharel em Filosofia e em Biblioteconomia. Desde 2013 é diretor do Departamento de
Bibliotecas, Informação e Documentação Serveis Consortium da Universidade de
Catalunya (CSUC). Foi diretor do Consórcio de Bibliotecas Universitárias da Catalunha
- CBUC (1997-2012), diretor de bibliotecas da Universidade Politécnica da Catalunha
(1989-1997) e professor da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da
Universidade de Barcelona (1986- 1989). Tem feito parte de diversos comitês nacionais
e internacionais. Atualmente é membro do Comitê Executivo da LIBER, e SPARC,
membro do Comitê Científico das reuniões europeias de ICOLC e do Conselho
Consultivo da Wiley & ProQuest. Foi o presidente da comissão que elaborou as
"Recomendações para a aplicação do artigo 37 Broadcasting Act Open Access
Ciência, Tecnologia e Inovação" (2014).Foi o presidente do Programa de Certificação
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de Qualidade para Serviços de Biblioteca ANECA e vice-Escola de Bibliotecários
Arquivistas-da Catalunha.
Luciana Grings
Doutoranda em Memória Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2000), especialização em Educação Infantil pela UFRGS (2003) e Mestrado em
Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2007). Desde
2009 é Coordenadora de Serviços Bibliográficos da Fundação Biblioteca Nacional,
responsável pelas áreas de Depósito Legal, Intercâmbio e processamento técnico.
Atualmente é Secretária Técnica da Associação de Estados Ibero-americanos para o
desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais de Ibero-América (Abinia). Tem experiência
em Biblioteconomia, com ênfase em análise temática e administração de unidades de
informação. é Doutoranda em Memória Social na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (2000), especialização em Educação Infantil pela UFRGS (2003) e
Mestrado em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(2007). Desde 2009 é Coordenadora de Serviços Bibliográficos da Fundação Biblioteca
Nacional, responsável pelas áreas de Depósito Legal, Intercâmbio e processamento
técnico. Atualmente é Secretária Técnica da Associação de Estados Ibero-americanos
para o desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais de Ibero-América (Abinia). Tem
experiência em Biblioteconomia, com ênfase em análise temática e administração de
unidades de informação.
Luiz Felipe Pondé
Colunista do Jornal Folha de S.Paulo. Doutor em Filosofia pela USP e pela
Universidade de Paris VIII, Coordenador do Curso e vice-diretor da Faculdade de
Comunicação e Marketing da FAAP e Professor da Pós-Graduação em Ciências da
Religião da PUC-SP. Possui pós-doutorado pelas Universidades de Tel Aviv (Israel) e
Giessen (Alemanha). Foi Professor convidado da Universidade de Marburg
(Alemanha), da universidade de sevilla na Espanha, da escola paulista de medicina da
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unifesp e membro da Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale
(Louvain, Bélgica).
Marcelo Aflalo
Arquiteto e designer gráfico baseado em São Paulo e atua na área educacional há
mais de 15 anos, lecionando cursos de graduação e pós graduação na FAAP
(Fundação Armando Álvares Penteado). Graduado em arquitetura pela FAUUSP em
1978, obteve o título de Mestre em Design pela School of the Art Institute of Chicago,
em 2005. Foi premiado na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e recebeu,
em 2008, o Prêmio Jabuti pelo melhor projeto de livro de arquitetura.
Márcia Elisa Garcia de Grandi
Bibliotecária, formada pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo, com especialização pela PUC- Campinas e MBA em Gestão e Tecnologias da
Qualidade pela Escola Politécnica da USP. Exerceu cargos de supervisão e direção em
Bibliotecas da USP e da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa – SP. Tem trabalhos
publicados nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Atualmente, realiza
trabalhos de consultoria, com ênfase em gestão de serviços de informação, educação à
distância e gestão de projetos.
Maria Aparecida Laet
Chefe Técnica da Biblioteca Florestan Fernandes – Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP. Mestrado em Ciências da Comunicação Departamento de
Comunicação e Artes da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo. Especialização em Gestão de Processos Comunicacionais. Bacharelado em
Biblioteconomia

pela

ECA/USP

e

em

História

pela

FFLCH/USP

Foi bibliotecária na empresa ARTHUR D. LITTLE LTDA., onde trabalhou diretamente
com gestão do conhecimento, e na FIESP – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Foi professora de História em nível universitário, na rede
privada e na rede pública estadual. Autora do livro A Censura Prévia ao Teatro
Paulista: um enfoque informacional. Annablume; FAPESP, 2013. Atualmente é Chefe
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Técnica da Biblioteca Florestan Fernandes – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP.
Maria Cristiane Barbosa Galvão
Professora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Possui pós-doutorado em medicina baseada em evidências pela McGill University
(Canadá). Doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (2003),
Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1997), Bacharel
em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo (1992). Autora
do livro Prontuário do Paciente (Guanabara Koogan, 2012) e participa dos livros
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (Artmed, 2015), Estudos de
usuário da informação (Thesaurus, 2014), Manual de saúde pública e saúde coletiva no
Brasil (Atheneu, 2012), Fundamentos de epidemiologia (Manole, 2010) e Formação
continuada de professores: processos formativos e investigativos (Compacta, 2010).
Maria Fazanelli Crestana
Com Graduação em Biblioteconomia, tem título de Especialista em Administração
Hospitalar, mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo. MBA pelo Programa de Educação Continuada – PECE da Escola
Politécnica da USP. Exerce a profissão na USP desde 1988, no Hospital Universitário,
Faculdade de Saúde Pública, Escola de Educação Física e Esporte e Faculdade de
Medicina. Atualmente está na Chefia Técnica do Departamento Técnico do Sistema de
Bibliotecas da USP. Fora da Universidade implantou a Biblioteca do Hospital Ítalo
Brasileiro Umberto I, com vistas ao Programa de Residência Médica.
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Doutora em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo (2013), possui mestrado em Ciência da Informação e Documentação pela
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é
Consultora da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e da BVS Adolec.
Docente da Disciplina Comportamento Corporativo do Curso de Especialização em
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Gestão de Serviços de Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP). Faz parte da Diretoria atual da Federação Brasileira de Associações
de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (Febab). Foi Diretora da
Biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo por 16 anos, onde
atuou por 25 anos. Possui experiência em Gestão de Serviços de Informação;
Avaliação da Qualidade em Serviços de Informação, Bibliotecas Virtuais, Gestão da
informação, Psicologia Baseada em Evidências e Revisão da Literatura Científica. Sua
produção científica é composta por artigos em revistas nacionais e estrangeiras, livros,
capítulos de livros e trabalhos em anais de congressos nas áreas de Psicologia e
Biblioteconomia.
Maria Sônia Santos Carvalho
Possui

graduação

em

Biblioteconomia

e

Documentação

pela

Universidade

Tiradentes/Sergipe, licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Tiradentes,
Pós-graduanda em Psicopedagogia pela Faculdade São Luis de França. Foi Diretora
da Casa de Cultura João Ribeiro, em Laranjeiras/Se por 15 anos; foi diretora da
Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva, em Aracaju/Se. Foi membro do Conselho
Editorial da Editora Oficial do Estado de Sergipe - Segrase. Professora aposentada do
governo do Estado de Sergipe. Atualmente é diretora da Biblioteca Pública do Estado
de Sergipe, coordenadora do Comitê Sergipano do Programa Nacional de Incentivo à
Leitura/PROLER e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas/Se. É diretora da
Regional Nordeste da Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação
e Instituições (Febab), no período de 2015 a 2017.
Maria Thereza Rubim Camargo Soares
Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
(2001), Pós-Graduada em Administração de Empresas pela FAAP, com graduação em
Nutrição pela Universidade São Camilo. Atualmente é analista de gestão na Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e professora nos cursos
de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem atuado
na área de Administração, com ênfase em Comportamento Organizacional. Atua como
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pesquisadora em projetos de pesquisa fomentado pelo Mackpesquisa. É Coach com
formação pela Sociedade Brasileira de Coaching.
Maria Veridiana da Costa Aguiar Negrini
Possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Atualmente é coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP) da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) do Ministério da
Cultura (MinC). Tem experiência na área de políticas públicas, com ênfase nas políticas
culturais, atuando principalmente nos seguintes temas: conferências e conselhos
culturais, programa cultura viva, pontos de cultura e bibliotecas. Tem experiência
também como produtora e articuladora cultural, mérito reconhecido pelo Ministério da
Cultura, através do recebimento do prêmio Tuxaua pela articulação em rede.
Mariana Nogueira Ferraz
Atualmente é Diretora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais da
Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário. Tem experiência na
área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando
principalmente nos seguintes temas: Bibliotecas públicas, leitura e formação do leitor,
obras raras, periódicos históricos e raros. Atua em psicologia clínica para adolescentes
e adultos, com a abordagem Existencial-Fenomenológico.
Marília Mesquita Guedes Pereira
Graduada em Biblioteconomia Graduada em Biblioteconomia pela Universidade
Federal da Paraíba, (1972). Especialização em Sistemas de Bibliotecas pela
Universidade

Federal

da

Paraíba,

(1978).

Mestre

em

Biblioteconomia

pela

Universidade Federal da Paraíba, (1990). Bibliotecária do Serviço Braille da Biblioteca
Central da Universidade Federal da Paraíba, (UFPB, 1999 -) Coordenadora da
SubComissão

Brasileira

de

Bibliotecas

Braille

da

Federação

Brasileira

de

Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, (Febab, 1995 -2005).
Site: www.febab.org.br/senabraille.htm. Coordenadora da Comissão Brasileira de
Acessibilidade à Informação para as pessoas com deficiência da Federação Brasileira
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de

Bibliotecários,

Cientistas

da

Informação

e

Instituições

(Febab,

2005)

Site:www.febab.org.br/senabraille.htm. Participação como Presidente na realização do
I, SENABRAILLE – Seminário Nacional de Bibliotecas Braille, na cidade de João
Pessoa/ Paraíba, no período de 1995. Publicou os livros “Breve contribuição biobibliográfica sobre Augusto dos Anjos.” Campina Grande, GRAFSET,1981.113p. e
Biblioterapia: Proposta de um Programa de Leitura para Portadores de Deficiência
Visual em Bibliotecas Públicas. João Pessoa, Editora Universitária,1996. 106p.
(Trabalho pioneiro no Brasil). Participou de congressos nacionais e com apresentação
de trabalhos.
Mariza Russo
Doutora em Engenharia de Produção, pela COPPE/UFRJ (2012). Mestre em Ciência
da Informação pela ECO/UFRJ & IBICT (1992). Graduada em Biblioteconomia e
Documentação pela Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de
Janeiro (1977). Professora do Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de
Informação (CBG), da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenou a equipe de implantação
do CBG, tendo sido coordenadora do curso, desde sua implantação, em agosto de
2006 até julho de 2013. Atualmente, integra o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
CBG e ministra as disciplinas Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, Gestão de Bibliotecas Escolares e Normalização da Documentação, além
de atuar como supervisora da disciplina Estágio Supervisionado em Biblioteconomia.
Atuou como professora do Curso de Pós-graduação Lato Sensu Políticas de
Informação e Organização do Conhecimento (FACC & Arquivo Nacional) de agosto de
2010 a dezembro de 2013. Sua experiência nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da
Informação apresenta ênfase em: História da Biblioteconomia e da Ciência da
Informação, Perfil do Bibliotecário Gestor, Documentação, Gestão de Bibliotecas
Escolares e Universitárias e Normalização da Documentação. Coordena, desde julho
de 2012. a equipe que está gerenciando a elaboração do material didático para o curso
de Biblioteconomia a distância, curso criado a partir de parceria da CAPES e do
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB). Nomeada Coordenadora de Planejamento
e Projetos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE/UFRJ), a partir de
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abril de 2015, estando também responsável pela Coordenação da Jornada Giulio
Massarani de Iniciação Científica e Cultural (JICTAC/UFRJ), de 2015.
Mírian Rocha
Bibliotecária e docente no ensino superior privado. Formação em Biblioteconomia e
Documentação pela UNIRIO, pós-graduação na área de Educação/Ensino Superior.
Atua na implantação e gestão de bibliotecas universitárias (BUs) desde 1989. Durante
6 anos atuou com assessora de Pesquisador/Procurador Institucional e foi responsável
por Setor de Regulação de Processos em IES privada. Presta serviços de consultoria e
assessoria, com ampla experiência no gerenciamento de processos de regulação do
ensino superior: credenciamento e recredenciamento institucional, autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Ministra palestras e cursos
em instituições de ensino superior (públicas e privadas) e em eventos. Docente do
Programa de Capacitação Técnica e Gerencial (Febab).
Olaf Eigenbrodt [Alemanha]
É diretor do departamento central de serviços de atendimento ao leitor e responsável
pelo setor de edificações da Biblioteca Estadual e Universitária Carl von Ossietzky em
Hamburgo. É também professor convidado no Instituto de Ciência da Informação e
Biblioteca da Universidade Humboldt em Berlim. Olaf é membro de associações e
conselhos nacionais e internacionais de construção de bibliotecas e é consultor
internacional para concepção e projetos de construção de bibliotecas. Seus temas de
pesquisa acadêmica são edifícios, utilização, tecnologia e sociologia de bibliotecas.
Oswaldo Francisco de Almeida Junior
Doutor e Mestre em Ciências da Comunicação, pela ECA/USP. Professor Associado do
Departamento de Ciência da Informação do CECA/Universidade Estadual de Londrina.
Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da
UNESP/Marília. Autor de livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas
nacionais e internacionais. É mantenedor do site “Infohome” (www.ofaj.com.br).
Membro do Conselho Editorial da revista Brazilian Journal of Information Science e
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avaliador ad hoc de várias revistas especializadas da área. Presidente da ABECIN Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (2014-2016).
Paula Johns
Atualmente é Diretora Executiva da ACT+, ex-presidente do conselho diretor da
Framework Convention Alliance (FCA), empreendedora social Ashoka, Conselheira
Nacional de Saúde. Socióloga, mestre em estudos de desenvolvimento internacional
pela Universidade de Roskilde, Dinamarca. Paula Johns fez pesquisas na área de
desenvolvimento internacional na África, e trabalhou com os temas gênero, raça/etnia,
saúde pública e educação para instituições brasileiras e européias. Acompanha as
reuniões de negociação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus
protocolos desde 2000. Atua no terceiro setor desde 1998 coordenando projetos
voltados à promoção dos direitos humanos, equidade de gênero, preservação do meio
ambiente e saúde pública. A partir de 2001 integrou a equipe técnica da REDEH –
Rede de Desenvolvimento Humano (www.redeh.org.br), onde foi responsável pela
elaboração, implementação, coordenação, monitoramento e avaliação de projetos.
Desenvolveu ainda o planejamento estratégico do Fundo Angela Borba de Recursos
para Mulheres (www.angelaborbafundo.org) e traduziu e adaptou ferramentas de
avaliação e monitoramento de projetos para o contexto brasileiro. É fundadora e
diretora da ACT+ - Aliança de Controle do Tabagismo + Saúde (www.actbr.org.br), uma
rede de aproximadamente 1000 membros dentre organizações de várias áreas e
profissionais de saúde, criada em 2003 e legalmente instituída em 2007, para monitorar
e apoiar o processo de ratificação e implementação da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco (primeiro tratado internacional de saúde pública) no Brasil. É
palestrante em congressos nacionais e internacionais e autora de artigos e pesquisas
sobre controle do tabaco e mobilização social. Foi premiada pela Organização Mundial
de Saúde em 2005 e 2008 e pelo INCA – Instituto Nacional de Câncer, em 2004 pelas
ações desenvolvidas em controle do tabagismo.
Paula Maria Abrantes Cotta de Mello
Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Fundação Universidade
Federal do Rio Grande (1978) e mestrado em Ciência da Informação pelo Instituto
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Brasileiro

de

Informação

Em

Ciência

e

Tecnologia

(1990).

Atualmente

é

bilbiotecária/documentalista Coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da
Informação, com ênfase em Comunicação Científica.Atualmente é doutoranda do
Programa de História das Ciências, Técnicas e Epistemologia da UFRJ.
Pedro Affonso D. Hartung
Advogado do Instituto Alana. Conselheiro nos biênios 2013/2014 e 2015/2016 do
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil (Brasília/DF).
Coordenador da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo no ano de 2013/2014. Graduado pela Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo e doutorando em Direito do
Estado pela mesma instituição. Detentor do Zertifikat na especialização em
Fundamentos do Direito Alemão pela Universidade Ludwig-Maximilians (LMU) de
Munique, Alemanha.
Pierre André Ruprecht
Administrador pela FGV-SP. Foi professor de Metodologia da Pesquisa na área de
Comunicação. Coordenou a área de multimeios e formação na Fundap, e ministrou
cursos na área para o Senac, Fundação Cenafor, etc. Foi coordenador geral da
assessoria da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e Gerente de
Planejamento e dirigente em empresas, entre elas a Editora Brasiliense e, mais
recentemente, gerente de projetos na área cultural. É tradutor e diretor executivo da SP
Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.
Ramón Abad Hiraldo
Nascido em Zaragoza é licenciado em História pela Universidade de Zaragoza e
Mestre em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Unversisade de Long Island
(Nova Iorque). Começou sua carreira profissional como funcion ário da Escola de
Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museus da Universidade de Zaragoza em 1981.
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Dirigiu a biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Zaragoza até 1992, ano
que foi nomeado Chefe do Departamento de Bibliotecas do Instituto Cervantes. Em
1993 vai para Nova Iorque para responder pela biblioteca daquele Instituto até 2003.
No mesmo ano transfere-se para Londres para dirigir a Biblioteca do mesmo Instituto.
Desde janeiro de 2005 é diretor da Biblioteca Universitária de Zaragoza.
Autor de diversos artigos, publicações e traduções, tem participado ativamente na IFLA
(Internation Federation Library Association), como membro do Comitê Permanente de
Bibliotecas Universitárias (1989-1993), do Comitê Editorial da Revista IFLA Journal
(1997-2005), e presidiu o Comitê de Publicações (2001-2005). Nos Estados Unidos
participou ativamente das associações profissionais relacionadas com o mundo
hispânico: SALALM (Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials),
REFORMA (National Association to Promote Library and Information Services to the
Latinos and the Spanish Speaking Community). Foi eleito presidente da Rama
Territorial de Aragón da Associação Espanhola de Arquivistas, Bibliotecários,
Documentalistas e Museológos (ANABAD). Como Diretor daBiblioteca da Universidade
é membro da Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Setorial da Conferência de
Reitores de Universidades Espanholas (CRUE), e tem participado de diversos grupos e
comités.
R. David Lankes [Estados Unidos]
Professor e Decano da New Librarianship da Escola de Estudos de Informação e
Diretor do Instituto de Informação ambos da Universidade de Syracuse. Sempre foi
interessado em combinar teoria e prática para criar projetos de pesquisa ativos que
façam a diferença. Nos seus projetos anteriores estão Carteira de compensação para a
Informação e Tecnologia, o Portal para Materiais de Educação , AskERIC e o Serviço
de Referência Virtual. Seu trabalho mais recente aborda como os conceitos de
participação podem remodelar bibliotecas e ampliar a credibilidade.
Regina Célia Baptista Belluzzo
Formação Superior: Graduada em Biblioteconomia e Documentação (EBDSC/São
Carlos-SP), Graduada em Direito ( Faculdade de Direito de São Carlos –SP), Mestre e
Doutora em Ciências da Comunicação _ECA-USP, Pós-Doutora - Programa de Pós103
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Graduação em Educação Escolar, Eixo Temático em Política e Gestão Educacional –
UNESP-Araraquara-SP. Experiência

acadêmica: Docente

convidada

junto

aos

Programas de Pós-Graduação em Informação, Conhecimento e TV Digital da UNESPFAAC-Bauru-SP, e Programa de Ciência da Informação , UNESP- Campus de
Marília. Experiência em atividades de Gestão: Diretora Técnica do Serviço de
Biblioteca e Documentação da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP (19721998); Consultora para assuntos de Gestão da Qualidade, Gestão da Informação,
Gestão do Conhecimento e Gestão de Pessoas e de Competências em Serviços de
Informação(1990 até o momento); Consultora do Projeto de Transformação do
CIBEC/INEP/MEC em um Centro de Gestão do Conhecimento para a área de
Educação (Programa PNUD - 2006); Pró-Reitora Acadêmica da Universidade do
Sagrado Coração (USC-Bauru-SP) (2002 -2006); Coordenadora do Grupo Gestor em
Information Literacy (Competência em Informação) da Febab, com representação no
Comitê InfoLit da IFLA; Editora Científica da Revista Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação

(Febab)

(2005-2008). Outras

experiências: Vice-presidente

da

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e
Instituições (Febab) (2008-2011); Secretária do Comitê Permanente da Seção da
América

Latina

e

Caribe

(IFLA/LAC)

(2009-2011). Produção

Científica

mais

representativa para a área de Competência em Informação: Em busca de parâmetros
de avaliação da formação contínua de professores do ensino fundamental para o
desenvolvimento da information literacy. Educação Temática Digital, Campinas, v.5,
n.2, p. 129-139, jun.2004. Information literacy: um indicador de competência para a
formação permanente de professores na sociedade do conhecimento. Educação
Temática Digital, Campinas. v. 6, n.1p.81-99,dez.2004. Co-autoras: Maria do Carmo
Kobayashi (USC) e Glória Georges Feres (FIB). Colaboradora no livro “Competência
em Informação na Sociedade da Aprendizagem”, organizado por Gildenir Carolino dos
Santos e Rosemary Passos (UNICAMP), com o capítulo intitulado “O uso de mapas
conceituais para o desenvolvimento da competência em informação: um exercício de
criatividade”, editado pela Kayrós, 2005; BELLUZZO, R. C. B. Construção de mapas:
desenvolvendo competências em informação e comunicação. 2.ed. Bauru: Cá entre
Nós, 2007; BELLUZZO, R. C. B. O desenvolvimento da competência em informação
com apoio de mapas conceituais sob o enfoque das tecnologias digitais interativas. In:
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AMARAL, Sergio. (Org.). Aplicaciones educativas y nuevos lenguajes de las TIC.
Campinas: FE/UNICAMP, 2008; BELLUZZO, R. C. B. A competência em informação
como fator de inclusão das comunidades na sociedade do conhecimento. In: X
Congresso Internacional de Cidades Educadoras, 2008, São Paulo. Anais do X
Congresso Internacional de Cidades Educadoras. São Paulo : AICE/Prefeitura da
Cidade de São Paulo, 2008. v. 1. p. 131-142; BELLUZZO, R. C. B. Como desenvolver a
competência em informação (CI): uma mediação integrada entre a biblioteca e a
escola.. In: Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário Bibliotecas
Escolares, 2008, São Paulo. Anais do Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares
e Seminário Bibliotecas Escolares. São Paulo: Conselho Regional de Biblioteconomia
(SP) e International Association of School Librarianship, 2008. v. 1. p. 1-10; COL,
A.F.S. ; BELLUZZO, R. C. B. . Competências em informação: um fator crítico para a
comunicação na atualidade. Informação & sociedade (UFPB. Online), v. 21, p. 13-25,
2011.
Regina Helena Dantas Cardoso
Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro e graduação em Comunicaçao Social pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. É bibliotecária da área de Processamento Técnico do
Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ.
Ricardo Buonani
Jornalista, Professor dos Cursos de Especialização em Gestão de Projetos,
Administração Industrial, Gestão de Processos e Serviços, Gestão da Tecnologia da
Informação, na Fundação Vanzolini-USP. Professor do MBA da Escola Politécnica do
PECE-USP. Professor do MBA da FIA. Sócio e consultor do INDEPE - Instituto de
Desenvolvimento de Excelência Organizacional e Pessoal. Foi Diretor de Recursos
Humanos da CMTC, Secretário Nacional de Recursos Humanos (convidado) no
Ministério da Administração do Governo Federal. Atua nos últimos 20 anos como
Consultor em treinamento e desenvolvimento organizacional e pessoal. Especializado
nos temas Liderança, Planejamento Estratégico, Negociação, Motivação, Criatividade e
Mudança. Administrador, Jornalista, Professor dos Cursos de Especialização em
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Gestão de Projetos, Administração Industrial, Gestão de Processos e Serviços, Gestão
da Tecnologia da Informação, na Fundação Vanzolini-USP. Professor do MBA da
Escola Politécnica do PECE-USP. Professor do MBA da FIA. Sócio e consultor do
INDEPE - Instituto de Desenvolvimento de Excelência Organizacional e Pessoal. Foi
Diretor de Recursos Humanos da CMTC, Secretário Nacional de Recursos Humanos
(convidado) no Ministério da Administração do Governo Federal. Atua nos últimos 20
anos como Consultor em treinamento e desenvolvimento organizacional e pessoal.
Especializado nos temas Liderança, Planejamento Estratégico, Negociação, Motivação,
Criatividade e Mudança.
Ricardo Crisafulli Rodrigues
Doutorado em Ciência da Informação, pela Universidade de Brasília, julho de 2011.
Possui graduação em Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília
(1979),

especialização

em

Administração

de

Sistemas

de

Informação

pela

Universidade Católica de Brasilia (1981) e mestrado em Master em Fotografia - Scuola
per la Fotografia di Moda, Firenze, Itália (1992). Atualmente é analista sênior em
ciência e tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
Coordenador de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação do Ibict. Tem
experiência na áreas de Ciência da Informação ( com ênfase em Administração de
Sistemas de Informação, Comutação Bibliográfica, aquisição de periódicos científicos)
e em fotografia e imagem. Atualmente é presidente da Associação dos Bibliotecários
do Distrito Federal – ABDF.
Richard Abisla
Bacharel (A.B.) em Literatura Espanhola, University of Chicago, Mestrado em
Desenvolvimento da Educação Internacional, Teachers College, Columbia University.
Especialização em tecnologia comunitaria, elaboração e gestão de projetos educativos,
e educação para adultos.
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Rizio Bruno Sant'Ana
Bacharel em Biblioteconomia pela ECA-USP (1983-87). Curador de Obras Raras da
Biblioteca Mário de Andrade, da Prefeitura de São Paulo, desde 1994, tendo sido seu
Diretor (2001-2002). Professor de História do Livro e das Bibliotecas, no Curso de
Preservação e Restauro organizado pelo SENAI/ABER (1997-2006). Participou de dois
programas de atualização nos EUA (1993-94 e 2003-2004), mantidos pela ALA e pelo
Getty Museum. Consultor no Projeto BNDES de Obras Raras da Biblioteca Padre Vaz
da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte-MG (2007-2008), e na
catalogação de obras raras da Biblioteca do MASP, patrocinada pela Fundação Vitae
(2006-2007). Gerente de diversos projetos de conservação e digitalização de livros na
Biblioteca Mário de Andrade, financiados pela FAPESP, Instituto Embratel 21 e
Universidade de Harvard.
Rosana Correa Pereira El Kadri
Mestranda em letras pela Pontifícia Universidade Católica. Especialista em Tecnologias
Interativas Aplicadas à Educação pela mesma Universidade. Consultora de Leitura e
Bibliotecas do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria Estadual de Cultura. Autora
e editora de coleções de livros didáticos de língua portuguesa. Professora e assessora
de língua e literatura da rede particular e pública de ensino por 20 anos.
Rosane Fagotti Voss
Rosane Fagotti Voss é bibliotecária graduada pela Universidade Estadual de Londrina,
foi diretora da Biblioteca Pública de Garça/SP, onde implantou projetos de incentivo à
leitura premiados pela Secretaria de Estado da Cultura do governo de São Paulo. Em
2007 recebeu o Prêmio Biblioteconomia Paulista Laura Russo com o tema “Inovação e
Criatividade em Serviços Bibliotecários”. Idealizadora do Sistema de Biblioteca Escolar
e Escolar-comunitária, implantado na Secretaria Municipal de Educação de Garça,
esse projeto recebeu o VIII Prêmio de Biblioteconomia Paulista Laura Russo, edição
2008. Recentemente recebeu o Prêmio Anita Garibaldi em Defesa dos Direitos da
Mulher do Estado de São Paulo na categoria Incentivo à Leitura. Há 19 anos participa
do Grupo Pirlimpimpim - Contadores de Histórias, selecionado pelo programa federal
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Mais Cultura como Ponto de Leitura, conquistou também apoio do PROAC do Estado
de São Paulo. Foi diretora da Biblioteca de São Paulo. Atualmente é Diretora de
Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Garça.
Rosângela Rocha Von HeldeB
Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Pós-graduada em Gestão Estratégica e Qualidade pela Universidade Cândido Mendes.
Chefe do Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras – PLANOR da Fundação
Biblioteca Nacional.
Roseli Miranda
Mestranda em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo, com bolsa de pesquisa pela CAPES com vínculo de
dedicação integral. Especialista em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação
pela Fundação Getúlio Vargas. Graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação
pela FESP/SP. É docente e possui experiência consolidada na área de Documentação
Jurídica com ênfase na organização de acervos. É membro formador do Grupo de
Informação e Documentação Jurídica de São Paulo - GIDJ/SP, do qual foi conselheira
e representante da Comissão Temporária de Documentação e Informação Jurídica do
CRB-8 durante o período de 2009-2012. Atualmente é representante do GIDJ/SP nos
assuntos relacionados à Comissão Brasileira de Documentação Jurídica – CBDJ.
Salete Cecília e Souza
Graduada em Biblioteconomia, Mestre em Engenharia de Produção. Bibliotecária,
Coordena a Biblioteca da UnisulVirtual, Coordenadora do Programa de Promoção de
Acessibilidade da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL. Bibliotecária
Voluntaria da Fundação Dorina Nowill para Cegos.
Samantha Eunice de M. M. Pontes
Bibliotecária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre em Memória
Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). É Bacharel
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em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia. É
vice-coordenadora do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções da Comissão
Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU).
Sandra Rodrigues
Consultora para desenvolvimento e gestão de projetos culturais, tendo se especializado
na definição de modelos de negócio e planejamento estratégico para projetos
independentes e instituições culturais, inclusive com a utilização de leis de incentivo.
Desde setembro de 2003 atuando no terceiro setor, acompanhando a formulação de
projetos para captação de recursos públicos e privados, a fim de viabilizar a produção
de produtos culturais, bem como eventos ligados à arte e à cultura em geral. Atuando
no mercado de entretenimento, através da prestação de assessoria jurídica à produção
de filmes, programas de TV, exposições, espetáculos teatrais, gravação de CDs, entre
outros, que vai desde a apresentação de hipóteses contratuais e fiscais, até o
pensamento da obra como um todo, buscando a resolução de questões legais e,
principalmente, a otimização e viabilidade do processo de produção propriamente dito.
Atuou como gestora do projeto Complexo Cultural Luz, de autoria do escritório de
arquitetura Herzog & de Meuron (Basiléia, Suíça), iniciativa da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo. Atualmente é a responsável pela gestão do projeto de
reconstrução do Teatro Cultura Artística e de reforma do Theatro São Pedro, na cidade
de São Paulo. É sócia-diretora da Relacionarte Marketing e Produções, empresa
associada a International Society for the Performing Arts (ISPA), e integrante dos
Irmãos de Criação.
Sergio Vieira Branco Júnior
Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ. Diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Autor dos
livros “Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias”, “O Domínio Público no
Direito Autoral Brasileiro – Uma Obra em Domínio Público” e “O que é Creative
Commons – Novos Modelos de Direito Autoral em um Mundo Mais Criativo”.
Especialista em propriedade intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
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Janeiro – PUC-Rio. Pós-graduado em cinema documentário pela FGV. Graduado em
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Advogado no Rio de
Janeiro.
Sigrid Karin Weiss Dutra
Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade do Estado
de Santa Catarina (1981) e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade
Federal de Santa Catarina (2005) e é doutoranda em Engenharia e Gestão do
Conhecimento, também na UFSC.. Atualmente é bibliotecário/documentalista da
Universidade Federal de Santa Catarina, foi Presidente da Federação Brasileira de
Associações de Bibliotecários (2008-2014), Desde 2012 é Presidente do Comitê
Permanente Para América Latina e Caribe da International Federation of Library
Associations and Institutions . Diretora de Gestão da Informação na Universidade
Federal da Fronteira Sul, de 2010 a 2014. Presidente da Comissão Brasileira de
Bibliotecas Universitárias (2004-2008). Atualmente está na Direção do Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de
Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando principalmente nos
seguintes temas: Movimento Associativo de Classe, Comunicação científica, ensino à
distância, bibliotecas universitárias, empreendedorismo e inovação em Bibliotecas.
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira
Professora Titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo em Ribeirão Preto junto ao Curso de Ciencia da Informação e Documentação e
Biblioteconomia. Docente e orientadora de doutorado no Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação da mesma Universidade. Doutora e Mestre em Ciências da
Comunicação. Membro do Conselho Diretor do IBICT (2008-2010) e da Biblioteca
Virtual da FAPESP (2009-2010). Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP
(2010 a 2013). Membro do Comitê Permanente da Seção para América Latina e Caribe
da IFLA (IFLA LAC, desde 2011). Membro da Comissão Brasileira de Direitos Autorais
e Acesso Aberto da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas
da Informação e Associados (Febab, desde 2014). Membro do Conselho Científico
Internacional da RedAlyc (desde 2009). Membro Grupo de Especialistas Internacional
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do International Advocacy Programme (IAP Group) da International Federation of
Library Association (IFLA de 2015 a 2016). Parecerista e avaliadora da FAPESP e do
CNPq no Brasil (desde 2005) e da Oficina de Avaliação de Pesquisa na PUCP no Perú
(2015). Membro de Comitê Científico de diversos eventos e revistas nacionais e
internacionais. Temas principais de pesquisa: comunicação científica, acesso aberto,
biblioteca federada, publicação eletrônica e repositórios digitais.
Tamara Melnik
Tamara Melnik possui Pós-Doutorado (2011) em Medicina Interna e Terapêutica na
Universidade Federal de São Paulo, Brasil (UNIFESP-EPM) com o tema “A Pratica da
Psicologia Baseada em Evidências”. Doutorado em Psicologia pela Universidadede
São Paulo (2006) em parceria com Cochrane Prostatic and Urologic Diseases e Centro
Cochrane do Brasil e Mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo (2003).
Professora orientadora (mestrado e doutorado) do Programa de Pós-graduação em
Medicina Interna e Terapêutica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESPEPM). Pesquisadora do Centro Cochrane do Brasil. Professora do curso de
Especialização em Terapia cognitivo comportamental em Saúde Mental do Amban
(Ambulatório de Ansiedade – Hospital das Clinicas). Professora Visitante da Penn
University. Revisora de periódicos nacionais e internacionais, como British Medical
Jornal, Cochrane Library entre outros. Idealizou e Ministrou na Universidade de São
Paulo a primeira disciplina no Brasil sobre a Pratica da Psicologia Baseada em
Evidências. Membro do corpo editorial do World Journal of Meta-Analysis. Consultora
cientifica atuando na elaboração de delineamentos experimentais na área da saúde.
Organizou em parceria com o Prof. Dr Álvaro Nagib Atallah o livro Psicologia Baseada
em Evidências: Provas cientificas da efetividade da psicoterapia. Professora convidada
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de
Psicologia Clinica e Consultoria Cientifica, atuando principalmente nos seguintes
temas: Psicologia Baseada em Evidências, Metodologia Cientifica, Epidemiologia,
Saúde Mental na Infância, Adolescência e Idade Adulta, Disfunções Sexuais,
Psicopatologia, Qualidade de Vida, Medicina e Saúde Baseada em Evidências,
Revisões Sistemáticas e Metanálises e Ensaios Clínicos Randomizados.
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Telma de Carvalho
Possui graduação em Biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, mestrado em Biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo.
Coordenou o projeto de instalação da Biblioteca Virtual em Saúde na área de
Odontologia junto ao Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo. Foi docente no curso de graduação em
Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo e no curso de pós-graduação da Escola Pós-Graduada da Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atualmente é docente adjunto no Curso
de Biblioteconomia e Documentação do Núcleo de Ciência da Informação da
Universidade Federal de Sergipe, exercendo a função de coordenador do curso pelo
período de 2014 a 2016. É presidente da Associação Profissional dos Bibliotecários e
Documentalistas de Sergipe (APBDSE), no período de 2015 a 2017 e Vice-Presidente
da Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições
(Febab) no período de 2015 a 2017.
Tiago Rodrigo Marçal Murakami
Chefe Técnico de Divisão na Divisão de Gestão do Tratamento da Informação do
Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São
Paulo. Já trabalhou como Diretor de Biblioteca na Biblioteca Pública Municipal Manuel
Bandeira em São Bernardo do Campo e como Bibliotecário no CEU Butantã da
Prefeitura de São Paulo.
Traci Lesneski [Estados Unidos]
Entrou na MSR em 1996 e tem 19 anos de experiência, principalmente na concepção
de espaços de aprendizagem. No desenvolvimento de seu trabalho, promove uma
abordagem de design integrado, acreditando que os projetos são mais bem sucedidos
quando várias disciplinas têm um papel na formação deles. Acredita na concepção de
experiência global, valorizando igualmente o conforto, a produtividade, a estética e o
deleite. Projeta espaços que podem motivar e impactar positivamente a vida de uma
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pessoa, seja uma biblioteca pública, um prédio de artes, um centro comunitário da
universidade, ou uma área de trabalho. É bacharel em Belas Artes e Design de
Interiores pela Universidade de Wisconsin-Stout. Participa regularmente de workshops
e debates sobre design de biblioteca. Recentemente proferiu palestra sobre design de
biblioteca na Conferência Anual da ALA de 2013, em Chicago. Contribuiu com artigos
para o New World Library e Library Journal. Foi nomeada como uma das “25 Women to
Watch” pelo Minneapolis/Saint Paul Business Journal.
Valéria Valls
Doutorado em Ciências da Comunicação (2005), Mestrado em Ciências da
Comunicação (1998) e Graduação em Biblioteconomia e Documentação (1990) pela
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP, além de
extensão universitária em Docência pela Fundação Getúlio Vargas - FGV (2008).
Coordenadora e docente do curso de graduação em Biblioteconomia e Ciência da
Informação

da

Fundação

Escola

de

Sociologia

e

Política

de

São

Paulo

(FaBCI/FESPSP) e Coordenadora de curso e docente de pós-graduação da Escola
Pós-Graduada da FESPSP (Núcleo de Ciência da Informação). Docente do MBA em
Gestão Empresarial e Coaching (parceria FESPSP e SLAC). Primeira Tesoureira
(Gestão 2014-2016) da ABECIN - Associação Brasileira de Educação em Ciência da
Informação. Consultora associada em projetos ligados à gestão da qualidade,
informação e conhecimento, além de atuar como palestrante nesses temas.
Vanessa Labigalini
Coordenadora Pedagógica . Bacharel em Serviço Social pela PUC/SP / Radialista /
Psicodramatista pela Role Playing – Pesquisa e Aplicação. Diretora de TV/ Produção
de vídeo e rádio. Apresentadora e Diretora de Programas Rádio. Editora de texto,
coordenação e direção de externas e switcher.
Verônica Abdala
Gerente das áreas Serviços Cooperativos de Informação e Produção de Fontes de
Informação na BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
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Ciências da Saúde, da OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde, há muitos anos
desenvolvendo atividades de promoção do uso da informação, organização de serviços
de informação e gestão de fontes de informação na área da saúde. Bibliotecária de
formação pela Universidade de Brasília (UnB) pós-graduada em ciência da informação
pela Universidade de São Paulo (USP). É colaboradora/autora de vários trabalhos
apresentados em congressos nacionais e internacionais da área de saúde e de
informação, e de artigos sobre acesso à informação em saúde. É líder de projetos de
cooperação técnica nos países da América Latina na área de gestão de serviços de
informação, uso de evidências no processo de tomada de decisão, tradução do
conhecimento, projetos de telessaúde, desenvolvimento de Bibliotecas Virtuais e
outros.
Viviane Carrion Castanho
Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993).
Chefe da Biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul de 1995 a 2004. Diretora da Biblioteca Central da UFRGS desde 2004.
Presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - Gestão 2014-2016.
Possui experiência principalmente em planejamento e gestão de bibliotecas
universitárias, desenvolvimento de coleções, tratamento da informação, comunicação
científica e acesso aberto.
Volnei Cunha Canônica
Formado em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, é especialista em
Literatura Infantil e Juvenil pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), Especialista em
Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo pela PUC – RJ. Foi assessor da
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – FNLIJ. É escritor, ator e diretor de teatro
e coordena o programa Prazer em Ler do Instituto C&A desde 2011.
Wagner Santana
Sociólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em
Comunicação e Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona (UAB). Atua no
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campo das políticas públicas do campo social, educacional, cultural e de direitos
humanos há mais de 20 anos, tendo sido gestor de projetos, pesquisas, ações de
formação e capacitação, produção de conteúdos e consultor de entidades
governamentais, organismos internacionais, organizações da sociedade civil e
entidades privadas. Editou várias publicações no campo social. Atualmente é Assessor
Técnico da ONG Mais Diferenças, onde atua como coordenador técnico do Projeto
Acessibilidade em Bibliotecas, iniciativa do Ministério da Cultura executada pela Mais
Diferenças.
Zaira Regina Zafalon
Doutora em Ciência da Informação pela UNESP (2012), mestre em Comunicação e
Semiótica pela PUC/SP (2006), especialista em Sistemas Automatizados de
Informação em Ciência & Tecnologia (1996), em Administração (2002), em Ensino
Superior (2003), e bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela EBDSC (1993).
Atua como docente na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Lidera o Grupo
de Pesquisa Tecnologias em Ambientes Informacionais - GPTAI (UFSCar), pesquisa
no Núcleo de Estudos em Tecnologias de Organização e Representação de
Informações - NeTORI (UFSCar) e no Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias em
Informação (UNESP). É membro da Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciência da Informação (ANCIB), da Associação Brasileira de Educação
em Ciência da Informação (ABECIN) e da Associação Brasileira de Profissionais da
Informação (ABRAINFO) e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Catalogação
(GEPCAT). Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em
Organização e Representação da Informação. São temas de seu interesse e de
pesquisa: Catalogação e catalogação automatizada; Metadados, padrões e estruturas
de representação da informação, Formato MARC21, BIBFRAME, DublinCore, AACR2r,
RDA; Automação e softwares em unidades de informação; Intercâmbio e conversão de
dados; Aspectos teóricos e conceituais de catalogação, sintaxe e semântica de
registros bibliográficos. Desenvolveu o Scan for MARC, um interpretador sintático e
semântico de registros bibliográficos analógicos para o Formato MARC21 Bibliográfico.
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Anexo 2 – Questionário de avaliação
Tabela 1. Questionário de avaliação do XXVI CBBD
Fonte: Febab
Identificação (não obrigatória):
Local:

Data:

Hora:

Título:

I T E N S

AVALIAÇÃO

MIN.

MÁX.

Quanto às instalações:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUALIDADE DAS INSTALAÇÕES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUALIDADE DO MATERIAL INSTITUCIONAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EDUCAÇÃO E SIMPATIA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS E DAR INFORMAÇÕES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ORGANIZAÇÃO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEMPO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MESAS-REDONDAS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONFERÊNCIAS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TRABALHOS ORAIS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PÔSTERES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONVERSANDO SOBRE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2º FÓRUM DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV FÓRUM DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
III REUNIÃO NACIONAL DO COMITÊ BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
DE COLEÇÕES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quanto ao Atendimento/Pessoal:

Quanto à Estrutura:

Quanto aos Objetivos:
AS RAZÕES E EXPECTATIVAS APRESENTADAS PARA O EVENTO FORAM
ATENDIDAS
O CONTEÚDO DESTE EVENTO CONTRIBUIRÁ NO DESENVOLVIMENTO DE
SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Quanto ao Conteúdo:

1) OUTRAS OBSERVAÇÕES (PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS A SEREM REALIZADOS):

2) CRÍTICAS / SUGESTÕES:
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Anexo 3 – Texto das placas de homenagens
Placa – Homenagem à Profª Drª Neusa Dias de Macedo
Homenagem da FEBAB - Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições - à Profª Drª Neusa Dias de Macedo pela
valiosa contribuição em prol da Biblioteconomia brasileira.
XXVI CBBD - São Paulo, julho de 2015
Placa – Homenagem à FESPSP
Homenagem da FEBAB - Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições - à Fundação Escola Sociologia e Política de
São Paulo pela valiosa contribuição em prol da Biblioteconomia brasileira.
XXVI CBBD - São Paulo, julho de 2015
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Anexo 4 – Discursos das homenagens
Homenagem à Profª Drª Neusa Dias de Macedo – Realizado por Maria Imaculada
Cardoso Sampaio (Febab)
Boa noite a todas e todos.
A bibliotecária e prof. Neusa Dias de Macedo é uma das mais fortes defensoras do movimento
associativo de sua geração. Atuou na FeBAB, na Associação Paulista dos Bibliotecários, no
Conselho Regional de Biblioteconomia. Defendeu as publicações científicas trabalhando como
editora da Revista Brasileira de Documentação, órgão da FeBAB, por mais de 20 anos. É um
exemplo de dedicação à profissão de bibliotecário.
Mestre por natureza, sua primeira atuação educacional foi como professora normalista de
uma escola de 10 grau, bibliotecária de coração, resolveu organizar uma biblioteca para o
Grupo Escolar José Bonifácio. Despertava ali seu amor e interesse pelas bibliotecas. A autora
Neusa também nasceu naquele tempo, pois publicou seu primeiro artigo, em 1950, para a
Folha Escolar do grupo escolar no qual lecionava. O título: “Nossa Biblioteca”, e destaco a
frase a seguir: “A nossa Biblioteca preenche a sua finalidade: desenvolve o gosto pela leitura,
amplia os estudos e enriquece a cultura.” Leitura, estudo e cultura não poderiam existir
separadamente para a educadora Neusa.
Formou-se em Biblioteconomia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, primeiro e
único curso de São Paulo na década de 50. Trabalhou em diversas bibliotecas das áreas de
Farmácia, Odontologia, Letras, Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo. Em
Brasília trabalhou na Biblioteca Central da recém-criada Universidade de Brasília e ali,
também, exerceu a docência.
Atuou em bibliotecas especializadas, como por exemplo, na indústria Nadir Figueiredo, na
qual criou o quiosque com caixas-estantes para os funcionários. O sucesso do projeto
envolveu fortemente os usuários que solicitavam livros para levarem para casa, assim seus
filhos, também, poderiam ler.
Realizou seu mestrado na Catholic University of America nos anos de 1965 a 1968. Em 1969
inaugurou o curso de Biblioteconomia da Escola de Comunicações e Artes (ECA), ministrando
aulas para a primeira turma de bibliotecários. Ali passou por diversas chefias e funções
colegiadas. Formou grande parte dos bibliotecários que estamos aqui.
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Seu doutorado, de 1975 a 1980, na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas foi o
primeiro na área de Biblioteconomia da USP. Como doutora formou muitos alunos de pósgraduação, mas nunca abandonou a graduação. Inspirou grande parte dos bibliotecários
apaixonados pelo Serviço de Referência com seu conhecimento e paixão. Como autora
publicou livros e dezenas de artigos científicos.
Aposentou-se da ECA em 1993, mas continuou na área de documentação na inovadora
Escola do Futuro da USP. Seu pioneirismo e espírito inovador nunca sossegaram.
Seguiu militando pelos movimentos associativos enquanto lutava pelas bibliotecas. Sua
sabedoria predizia que as bibliotecas somente encontrariam o caminho certo para o seu
desenvolvimento quando os bibliotecários e bibliotecárias praticassem a defesa e se
engajassem ativamente na causa bibliotecária.
Eu poderia seguir falando e citando fatos sobre a bibliotecária e prof. Neusa toda a noite e ao
longo dos três dias do nosso Congresso. Mas vou encerrar dizendo que esse é um grande
momento, pois estamos fazendo justiça ao homenagear nossa grande professora e
bibliotecária dedicada.
Neusa, a biblioteconomia deve muito a você e em nome dos bibliotecários brasileiros, muito
obrigada!

Fonte consultada
Macedo, Neusa Dias de. (org.). Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória
profissional a um fórum virtual. São Paulo: SENAC, 2005.
Homenagem à FESPSP – realizado por Luiz Atílio Vicentini (Febab)
A FUNDAÇAO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SAO PAULO E O CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA

E

CIENCIA

DA

INFORMAÇÃO

DA

FACULDADE

DE

BIBLIOTECONOMIA E CIENCIA DA INFORMACAO
75 ANOS FORMANDO PROFISSIONAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO
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Fundada em 1933 a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo é a Pioneira no
Estado no ensino e pesquisa no campo das Ciências Humanas, oferecendo inicialmente o
curso de graduação em Ciências Sociais e, a partir de 1940, também o de Biblioteconomia.
No contexto do seu surgimento, a instituição visava formar uma elite técnica capaz de
fornecer quadros a administração pública que se modernizava.
Assim, o conhecimento científico da realidade nacional era visto como base para projetos de
intervenção social e/ou políticas públicas adequadas à solução dos problemas brasileiros.
Desde o início, a Escola tem sua atuação voltada para a realidade concreta, fato que se
traduz na ênfase dada à pesquisa empírica como essência da atividade científica.
A partir de 1939, sob a direção do sociólogo Donald Pierson, o projeto científico e pedagógico
da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ganha nova inflexão, voltando-se mais para
o meio acadêmico e menos para o Estado, investindo na formação de Sociólogos
profissionais bem treinados para a pesquisa e análise bem fundamentadas teoricamente.
É justamente neste período de sua evolução que a Escola de Sociologia e Política incorpora o
curso de Biblioteconomia criado em 1936 por Rubens Borba de Morais o qual havia sido
interrompido por razões políticas, que ao estruturar o curso procurou preencher a carência de
técnicos especializados na área de Biblioteconomia.
E assim ao longo desses 75 anos, o curso tem formado profissionais que atuam em diversas
tipologias de Bibliotecas em vários estados do país e, o CBBD 2015 não poderia deixar de
reconhecer o curso de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo e dizer que desejamos comemorar muitas vezes os 75 anos da sua existência!
Obrigado FESP por valorizar a Biblioteconomia Brasileira!
Vida Longa ao curso de Biblioteconomia!
FEBAB, 21 de Julho de 2015
XXVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação – São Paulo
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Anexo 5 – Despesas realizadas
A Diretoria da FEBAB entendeu ser importante dar aos participantes e a classe bibliotecária como um
todo, uma visão geral pois muitos profissionais consideram o evento de custo elevado e sempre
relacionam isso como um item de melhoria do evento ou ainda como um obstáculo à
participação. Enfatizamos que esse CBBD teve o mesmo valor da inscrição do evento anterior que
aconteceu em 2013. Pelo que pode ser observado não há condições de fazer um evento dessa
magnitude e com todo o grau e exigência que a comunidade bibliotecária espera e que a FEBAB
também entende ser necessária para permitir as reflexões e discussões tão importantes para o
desenvolvimento dos profissionais e para o aprimoramento dos serviços prestados à comunidade.
Assim, poderemos pensar em parcelamentos dos custos, mas será impossível ter um evento com custo
inferior ao praticado em São Paulo.

26º CBBD – 2015 – Despesas realizadas para o evento
IT

Descrição

Valor

1

Locação espaço para realização evento

R$ 193.818,90

2

Logística

R$ 41.538,00

3

Convidados / Palestrantes

R$ 26.813,36

4

Infraestrutura(*)

R$ 446.775,26
TOTAL R$ 708.945,52
Gráfico 1. Porcentagem das despesas
Locação espaço para
realização evento
27%

Infraestrutura
63%

Logistica
6%

Convidados /
Palestrantes
4%
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Gráfico 2. Total das despesas (em reais)
Locação espaço
para realização
evento,
R$ 193.818,90

Infraestrutura,
R$ 446.775,26
Logistica,
R$ 41.538,00
Convidados /
Palestrantes,
R$ 26.813,36

(*) Inclui: montagem da feira, multimídia(computadores, projetos, som, sistema de vídeo conferência),
internet e sistema wifi, material participantes, limpadora, ambulância, seguros, bombeiros, mobiliário,
tradução simultânea, material de escritório, impostos, sinalização.
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