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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 2017 
 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, no 

mezanino 1, sala 1, do Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza/CE realizou-

se o IX Seminário Brasileiro de Bibliotecas das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica – SBBI, organizado pela Comissão Brasileira de 

Bibliotecas das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica – CBBI. Caroline da Rosa Ferreira Becker, presidente da CBBI e bibliotecária 

do Instituto Federal Catarinense abriu o evento cumprimentando e agradecendo a 

presença de todos. Relatou com grande satisfação o número significativo de inscritos no 

evento e colocou que será um dia de trocas e debates buscando-se pensar coletivamente 

alternativas para os desafios das bibliotecas da rede. Destacou que durante a realização 

do evento ocorrerá a assembleia geral com a realização da votação do regimento da 

CBBI, consolidando-se assim, se aprovado, a filiação da CBBI junto a FEBAB e haverá 

também a eleição da nova Diretoria da CBBI. Caroline reafirma que é muito importante a 

participação de novos membros na comissão e em seguida fez um convite a todos os 

participantes que quisessem se integrar a equipe, explicando que estamos em um 

momento de união. Nesse momento interrompe sua fala para apresentar Katharina B. L. 

Berg na plateia. Katharina era em 2012 diretora regional para América Latina e Caribe da 

International Association of School Librarianship (IASL), e como atual membro da IASL, 

no Brasil desenvolve ações em prol do desenvolvimento das bibliotecas escolares. A 

seguir, deu-se início a apresentação de todos os presentes. Caroline utilizou a dinâmica 

do quartzo rosa que foi passado de mão em mão quando cada um se apresentava e 

expressava seus objetivos no Evento. Durante as apresentações foi possível perceber 

que o evento contribui para fortalecer a importância das bibliotecas da rede, a união, o 

reencontro, a troca de experiências, a troca de conhecimento, o fortalecimento da rede 

federal, a integração dos laços, o consenso de trabalho, o compartilhamento de ideias, 

dentre outros. Ao término das apresentações pode-se confirmar a presença em plenária 

de representantes de 25 Institutos Federais, quais sejam: Região Centro Oeste: Instituto 

Federal Goiano -  IFGoiano e Instituto Federal de Goiás – IFG; Região Nordeste: Instituto 

Federal de Alagoas – IFAL, Instituto Federal Baiano – IFBaiano,  Instituto Federal da 

Bahia – IFBA, Instituto Federal do Ceará – IFCE, Instituto Federal do Maranhão – IFMA, 
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Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, Instituto 

Federal do Piauí – IFPI, Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN,  Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano – IFSertão; Região Norte: Instituto Federal do 

Amazonas – IFAM,  Instituto Federal de Rondônia – IFRO, Instituto Federal de Roraima – 

IFRR, Instituto Federal do Tocantins – IFTO; Região Sudeste: Instituto Federal do 

Espírito Santo – IFES, Instituto Federal de São Paulo – IFSP, Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro – IFTM, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - IFSul de Minas; 

Região Sul: Instituto Federal Catarinense – IFC, Instituto Federal Farroupilha – IFFar, 

Instituto Federal do Paraná – IFPR, Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS, 

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. Logo após foi realizada a apresentação da 

equipe da atual gestão da CBBI e dos coordenadores de GTs. Membros da gestão 2015-

2017 presentes: Caroline (presidente); Marouva Fallgatter Faqueti e Carmem Elisa 

Magalhães Ferreira Queiroz (representantes da região sul); Patrícia Regina de Oliveira 

(representante da região centro-oeste); Maria de Fátima Freire de Araújo e Karina Batista 

de Salles (representantes da região Norte); Tatiane Lemos Alves (representante da região 

nordeste). Coordenadores de Grupos de Trabalho (GT’s) presentes: Patrícia Regina de 

Oliveira, coordenadora do GT 01 – Portal de Periódicos da CAPES; Marouva Fallgatter 

Faqueti, coordenadora do GT 07 – Gestão de bibliotecas e pessoas; Carmem Elisa 

Queiroz, coordenadora do GT 06 – Arquitetura de Bibliotecas e Acessibilidade; Tatiane 

Lemos Alves, coordenadora do GT 09 - SBBI e programas de capacitação; Camila 

Koerich Burin, coordenadora do GT 11 - Avaliação institucional; Vanessa Oliveira de 

Macedo Cavalcanti, coordenadora do GT 12 - Repositórios Digitais. Houve a fala de 

alguns desses coordenadores convidando e incentivando os participantes da reunião a se 

integrarem no grupo, bem como o trabalho que alguns grupos estão realizando. A 

coordenadora do GT 2 - Normalização e normatização Daniela D’Acampora solicitou 

afastamento do mesmo, mas não foi escolhida nova coordenação por não haverem 

interessados. Marouva Fallgatter Faqueti, representante da região sul, IF Catarinense, 

falou sobre a reorganização do cadastro dos bibliotecários que compõem a CBBI que será 

realizada após o evento e solicita apoio dos bibliotecários coordenadores de SIBI para 

que se responsabilizem em fazê-lo institucionalmente visando facilitar e agilizar o 

processo, pontuou também sobre a importância das bibliotecas organizarem e 

atualizarem seus sites.  Dando sequência foi perguntado pela presidente Caroline quais 
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bibliotecários não participavam da lista de email da CBBI e para anotar as informações 

dos que ainda não participavam ficou de responsável a bibliotecária Fernanda Faria – 

IFTM. A partir desse momento Caroline começa a explanação sobre a proposta do 

Regimento da CBBI que será votado nesta Assembleia Geral. O Regimento formaliza a 

constituição da CBBI como entidade integrante da Diretoria Executiva da FEBAB. A 

minuta foi disponibilizada via lista de discussão dois meses antes do evento para que 

todos os membros da CBBI pudessem ler e tecer suas contribuições de forma 

participativa. Marouva agradeceu as contribuições enviadas e esclareceu que todas as 

sugestões e comentários recebidos foram acolhidos pela diretoria. Foi esclarecido ainda 

que a partir da aprovação do Regimento todos os integrantes da Diretoria da CBBI 

deverão estar filiados em Associações de Bibliotecários de seus estados. Bem como foi 

esclarecido aos bibliotecários presentes sobre a importância da filiação de todos os 

membros da CBBI nas Associações de Bibliotecários de seus estados e também as 

filiações das instituições junto a FEBAB. Camila Koerich Burin, IFSC, como presidente da 

Associação de Bibliotecários de SC, reforça a importância dessas filiações para o 

fortalecimento da classe bibliotecária.  Nesse momento nos presenteia com sua presença 

a presidente da FEBAB Adriana Cybele Ferrai (SP) que imediatamente é apresentada por 

Caroline a todos os participantes. Logo após Caroline passa a palavra a Adriana que 

relata o compromisso de compartilhamento de experiências; a importância do esforço 

para o encontro; que a biblioteca é coisa séria e prioritária e que precisa haver união e um 

grupo engajado de bibliotecários. Podemos pensar diferente, mas precisamos estar juntos 

para atingir um objetivo e temos que saber trabalhar habilidades políticas em prol das 

bibliotecas. Na sequência, não havendo mais comentários sobre a minuta do Regimento 

da CBBI, passou-se para a votação: foi realizada votação de forma presencial e online do 

regimento que foi aprovado pela maioria dos presentes com o seguinte resultado: 

cinquenta de três (53) votos a favor, um (1) voto contra e quatro (4) abstenções, sendo 

aprovado o regimento e a institucionalização da CBBI junto a FEBAB. O segundo ponto 

de pauta da Assembleia foi a eleição da nova diretoria da CBBI. Durante os dois meses 

que antecederam o evento a diretoria recebeu a inscrição de pessoas interessadas em 

compor da nova diretoria, porém o número de inscritos foi aquém do necessário. A 

presidente coloca da importância da CBBI para o fortalecimento da rede federal bem 

como destaca que todo o trabalho realizado pela equipe é voluntário, que é necessário 
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que os membros tenham um tempo para se dedicar a esta atividade, mas que tudo isso é 

para a consolidação e o reconhecimento das bibliotecas da rede. A seguir, a presidente 

apresenta os membros da CBBI que se candidataram via email, conforme regulamento 

para a candidatura. Para a presidência, Caroline da Rosa Ferreira Becker; para 

representantes das regiões: Norte: Karina Batista de Salles; Nordeste: Vanessa Oliveira 

de Macedo Cavalcanti, Tatiane Lemos Alves, e Maria do Perpétuo Socorro Fernandes; 

Centro-Oeste: Patrícia Regina de Oliveira; Sudeste: Aline Sima; Sul: Carmen Elisa 

Magalhães Ferreira Queiroz e Marouva Fallgatter Faqueti. A presidente perguntou aos 

presentes se mais alguém gostaria de se candidatar para a nova Diretoria da CBBI e teve-

se a inscrição de Bruno Rosa do IFES pela região sudeste; de Evandra Campos Castro 

do IFPR pela região sul; de Fernanda Faria do IFTM pela região sudeste; de Carlos André 

Câmara do IFMT (que mesmo não estando presente comunicou à colega Patrícia Regina 

de Oliveira sua candidatura a representante da região centro-oeste); e de Mirlândia 

Amazonas do IFAM pela região norte. Em seguida passou-se a votação da nova gestão 

da CBBI 2017-2019 que foi eleita por ampla maioria com o seguinte resultado: cinquenta 

e seis (56) votos a favor (dois votos on-line), zero (0) votos contra e dois (2) votos de 

abstenções. Sendo assim, a nova diretoria ficou constituída da seguinte forma: 

Presidente: Caroline da Rosa Ferreira Becker; representantes das regiões: Norte: Karina 

Batista de Salles e Mirlândia Amazonas; Nordeste: Vanessa Oliveira de Macedo 

Cavalcanti e Tatiane Lemos Alves; Centro-Oeste: Patrícia Regina de Oliveira e Carlos 

André Câmara; Sudeste: Aline Sima e Bruno Giordano Rosa; Sul: Carmen Elisa 

Magalhães Ferreira Queiroz e Evandra Campos Castro. Três membros que se 

inscreveram para compor a diretoria abdicaram de sua inscrição em favor do seu colega 

de região inscrito, são eles: Marouva Fallgatter Faqueti; Fernanda Faria; e Maria do 

Perpétuo Socorro Fernandes. Estas três pessoas serão convidadas a participar de todas 

as reuniões da diretoria, com direito a voz, porém sem direito a voto. No decorrer desta 

gestão, caso ocorra vacância de algum membro titular/suplente eles poderão assumir a 

vaga oficialmente, conforme a sua região de origem. No período da tarde ocorreu a 

palestra das bibliotecárias do IFRN, Vanessa e Bruna sobre Repositórios institucionais 

intitulado: Acesso aberto a produção científica e acadêmica do IFRN: o caso do 

Memoria – Repositório Institucional”, cuja discussão proporcionou debates e reflexões 

sobre a importância da sua replicabilidade nas demais Instituições da Rede. Para finalizar 
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o evento, Marouva conduziu uma conversação aberta entre todos os participantes 

solicitando que os mesmos explanassem os maiores desafios em suas bibliotecas. A 

síntese da conversa possibilitou a indicação de Recomendações para o fortalecimento 

das bibliotecas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a 

saber: a) ampliar serviços que promovam a inclusão: trabalhos voltados para as minorias 

(índios, negros, pessoas com necessidades especiais, comunidades carentes etc.); b) 

fortalecer parcerias internas e externas na promoção dos serviços das bibliotecas; c) 

investir na promoção e marketing das bibliotecas ampliando a visibilidade e 

reconhecimento dos trabalhos realizados; d) fomentar encontros locais e regionais entre 

bibliotecários da RFEPCT, buscando compartilhamento de experiências e fortalecimento 

de práticas inovadoras; e) ampliar para toda a rede a institucionalização dos Sistemas 

Integrados de Bibliotecas destacando a importância de uma gestão presente na reitoria; f) 

estimular o desenvolvimento de estudos e implantação de repositórios institucionais 

promovendo o acesso aberto a publicações e produções locais; g) fortalecer o uso do 

Portal Capes visando aumentar o número de acessos; h) realizar parceria e sensibilização 

junto às instâncias superiores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, com o objetivo de aprovar a destinação fixa de uma 

porcentagem da verba anual recebida por estas Instituições às bibliotecas. Para finalizar 

foi feita uma fotografia com todos os participantes da reunião bem como da nova diretoria 

eleita. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17 horas, na qual eu 

Carmem Elisa Magalhães Ferreira Queiroz, bibliotecária IF Farroupilha, lavrei a presente 

ata. 


