
PLENÁRIA: PACTO PELA BIBLIOTECONOMIA – SANTA CATARINA 

Florianópolis/SC 

 

Data: 13/09/2011 

Local: Auditório da Biblioteca Pública de Santa Catarina. 

Quantidade: 40 pessoas presentes entre profissionais, alunos e docentes, representantes da 

ACB, CRB, SindBiblio e UDESC. 

Proposta de trabalho 

1) Apresentação sobre o objetivo da plenária e questões discutidas no CBBD. 

2) Discussão sobre a elaboração do projeto político nacional. 

3) Relato do professor Francisco das Chagas sobre as atividades e ações realizadas pelo 

fórum das entidades em 2009/2010. 

4) Metodologia de trabalho: divisão em três grupos de trabalho para discutir as ameaças 

e oportunidades levantadas na reunião das entidades relacionadas à formação e 

exercício profissional levando em consideração o cenário atual e as tendências para o 

futuro conforme relacionadas abaixo. 

5) Retorno dos grupos para apresentação dos aspectos discutidos e identificação de 

pontos em comum para elaboração do presente documento. 

 

Formação Profissional 

 Novos modelos de formação acadêmica 

 Educação continuada e as demandas do mercado 

 Mercado de trabalho ocupado por outros profissionais 

 Fortalecimento da área de P&D 

 

Exercício Profissional 

 Lei 12.244 

 Valorização da leitura e formação de leitores (censos das bibliotecas públicas 

municipais) 

 Valorização da biblioteca pública (projeto MinC) 

 

Contexto atual e projeção de futuro 

 Desregulamentação das profissões 

 Integração profissional e social 

 Maior quantidade de profissionais formados 

 



 

 

TÓPICOS ESTRATÉGIAS RESPONSABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formação 
profissional 

Adequar currículos às necessidades dos estudantes (divisão 
para pesquisadores e profissionais na grade curricular), 
outras modalidades de formação como a licenciatura.  

universidades 

Abrir novas linhas de pesquisa/interdisciplinares na 
graduação e na pós-graduação. 

universidades 

Incentivar a publicação de artigos em revistas científicas de 
áreas correlatas, fortalecendo a interdisciplinaridade e 
divulgando a pesquisa em Biblioteconomia para além 
desta. 

universidades 

Promover no curso de graduação/bacharel uma 
abordagem mais multidisciplinar e entrelaçamento das 
disciplinas e diferentes áreas do conhecimento. 

universidades 

Captar recursos em agencias de fomento e governo para 
promover maior abertura de programas de iniciação 
científica e aumento dos valores das bolsas de pesquisa e 
extensão 

 
Universidades 

Promover a oferta de disciplinas optativas mais 
especialistas de acordo com novas demandas do mercado. 

Universidades 

Abrir novos cursos presenciais no interior dos estados, na 
modalidade EAD e sequenciais (tecnólogos). 

Universidades 

Pesquisar demandas do mercado para formar profissionais 
mais especialistas (habilitações nos cursos de 
bacharelado). 

Universidades 

Promover a educação continuada em cursos/eventos e 
pós-graduações mais focadas nas necessidades e 
demandas do mercado/empresários 

Universidades e 
associações 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercício 
profissional 

Cobrar recursos governamentais para garantir 
investimentos em bibliotecas públicas, escolares e 
universitárias  

Conselhos 

Articular ações políticas na base governamental nos 
estados e no governo federal para beneficiar e garantir a 
atuação dos bibliotecários 

Conselhos e 
sindicatos 

Atuar fortemente contra editais de concurso para garantir 
a atuação de bacharéis de biblioteconomia 
evitando a desregulamentação da profissão 

Conselhos e 
sindicatos 

Traçar estratégias e implementar ações em relação a 
atuação de profissionais bibliotecários estrangeiros no 
Brasil 

Conselhos 

Divulgar maciçamente  a profissão em eventos populares 
como feiras de livros, gincanas, ações sociais, etc. 

Associações e 
sindicatos 

 


