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BOB NEWS
Eleições para o triênio 2009 a 2011 – Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região
Caro bibliotecário, monte uma chapa para concorrer às próximas eleições para a escolha da Nova
Diretoria do CRB-8ª. O registro de chapas poderá ser realizado até 01 de outubro de 2008. A
eleição será realizada no dia 14 de novembro de 2008. O voto é obrigatório.
Acesse a íntegra da Resolução CFB nº 88/08, que regulamenta as eleições nos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia no site do CRB-8ª (www.crb8.org.br).

CFB faz prépré-lançamento do projeto mobilizador
A presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Nêmora Arlindo Rodrigues, fez o prélançamento do Projeto Mobilizador do Sistema CFB/CRBs, dia 25 de julho, durante o Fórum da
Literatura na Escola, no auditório do edifício sede do Ministério da Educação. O projeto, que tem
como tema Biblioteca Escolar – Construção de uma rede de informação para o ensino público,
pretende contribuir efetivamente para a qualidade do ensino no Brasil e para a melhora
significativa das bibliotecas existentes nas escolas públicas espalhadas pelo País.
O projeto inicial foi elaborado pelo CRB-8.
Íntegra:
http://www.crb8.org.br/portal_mis/arquivos/pdf/Boletim%20Eletronico%20CFB%20n3%20%20E
dicao%20Especial.pdf

Fórum Internacional sobre Bibliotecas Escolares e 4º Seminário de Biblioteca Escolar
O evento conjunto – iniciativa do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região e da
International Association of School Librarianship, reunirá profissionais, especialistas, professores e
gestores públicos – nacionais e estrangeiros –, para refletir sobre a atual situação da biblioteca
escolar no Brasil.
Data: 21 e 22 de outubro
Local: Auditório da Faculdade Sumaré, em São Paulo.
Informações e inscrições: crb8@crb8.org.br

superioress
Conceito Preliminar será referência na renovação de cursos superiore
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou um novo
indicador para a educação superior, denominado Conceito Preliminar, que será, a partir de agora,
a referência na renovação das licenças de funcionamento dos cursos de graduação. O Conceito
Preliminar leva em conta um conjunto de resultados: o Exame Nacional de Avaliação de
Desempenho dos Estudantes (Enade), a infra-estrutura e instalações, recursos didáticopedagógicos e a titulação dos professores. Os conceitos variam de um a cinco. Segundo critério do
Inep, o conceito cinco representa que o curso é referência na sua área; o quatro é intermediário;
o três significa que o curso tem condições mínimas de funcionamento; e o um e o dois, sem
condições.
Íntegra em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10974

Portal: MEC - Ministério da Educação (1 agosto)

Medir para avançar rápido
O físico alemão Andréas Schleicher, que comanda o Pisa (programa internacional de aferição de
estudantes, da OCDE, aplicado em 57 países), em entrevista à Revista Veja desta semana, analisa
o por que os brasileiros aparecem entre os piores estudantes do mundo. Segundo ele, os motivos
são vários (aqui fazemos um recorte da entrevista):
1) Os brasileiros são ensinados a reproduzir conteúdos em vez de desenvolver a capacidade de
análise e síntese, que resultaria numa mente mais flexível.
2) Diferente do Brasil, os outros países colocaram a educação em primeiro lugar, o que implica
em criação de incentivos para tornar a carreira de professor mais atraente, salários acima da
média, talento reconhecido e capacidade intelectual estimulada.
3) O Brasil investe 5% do PIB na educação (versus 7% da Coréia do Sul). O Brasil investe pouco e
mal. “Trata-se de um claro sinal de ineficiência na gestão do dinheiro”.
4) A educação ainda é uma área pouco globalizada e um dos setores com índices de
produtividades declinantes no mundo todo. Funciona hoje como a medicina 150 anos atrás: “As
escolas aplicam conceitos idênticos aos dos colégios do século XIX, sendo um dos pilares a divisão
do conhecimento por áreas estanques e incomunicáveis”.
Para Schleicher, há uma espécie de orgulho patriótico sem sentido e um isolamento intelectual.
“Os chineses não têm constrangimento em copiar o que funciona em outros países. Ao contrário:
eles são movidos por isso”. E recomenda que o Brasil copie práticas que dão certo para deixar de
ser um dos piores do mundo.
Leia a íntegra da entrevista em http://www.crb8.org.br/portal_mis/index?item_id=478

SP tem a sexta pior avaliação do Brasil
O Estado de São Paulo teve a sexta pior avaliação no conceito Enade no país. A classificação
considera esse conceito, calculado somente a partir do resultado da prova, sem considerar outros
indicadores educacionais. São Paulo ficou atrás apenas dos Estados de Alagoas, Rio de Janeiro,
Amazonas e Paraíba e do Distrito Federal.
Dos 731 cursos que receberam nota em São Paulo, 208, ou 28,5%, obtiveram notas 1 e 2 em
uma escala de 1 a 5. O Estado de São Paulo fica em 18º lugar na lista com maior percentual de
cursos com notas máximas: apenas 14,6% obtiveram conceito Enade 4 e 5. Sob esse critério, o
ensino superior paulista está atrás de unidades da federação mais pobres, como Rio Grande do
Norte, Acre e Piauí -elas, por outro lado, têm menos cursos universitários. O Rio Grande do Sul é
o Estado com mais cursos com as notas máximas -32,2%.
A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) não aderiu ao Enade sob o argumento de que o
exame não é obrigatório. A USP (Universidade de São Paulo) também não participa da avaliação e
não quis se manifestar a respeito de não participar da avaliação do MEC. A Unesp, a única
estadual a participar do exame do ministério e que tem seis cursos entre os nove mais bem
avaliados no Estado, atribui o que chama de "ótimo resultado" ao "trabalho sistemático das
coordenações de cursos e também à qualificação dos profissionais".
Fonte: Folha de S.Paulo (7 agosto)

Capes recebe propostas de mestrado e doutorado
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) recebem, até 12 de setembro, propostas de formação
de turmas especiais de mestrado e doutorado. Os cursos serão direcionados a professores das
instituições federais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa faz parte do programa de
apoio a cursos de pós-graduação stricto sensu interinstitucionais na rede federal de educação
profissional e tecnológica. Um dos objetivos do programa, que dispõe de R$ 7,2 milhões, é formar

mestres e doutores do quadro permanente das instituições da rede fora dos grandes centros de
ensino e pesquisa. Para o exercício orçamentário e financeiro de 2008 serão liberados recursos de
até R$ 2,4 milhões, destinados às propostas aprovadas. As propostas devem seguir os requisitos
das modalidades coordenadas pela Capes nos projetos interinstitucionais de doutorado (Dinter) e
de mestrado (Minter). O resultado da avaliação será divulgado em 28 de novembro.
Mais informações: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/edital_capes_setec.pdf.
Fonte: Portal Aprendiz (5 agosto)

Projeto Vivaleitura tem mais de 1 mil inscritos
O Projeto Vivaleitura, Ministério da Educação (MEC), já indica em balanço preliminar, 1.724
projetos inscritos. O projeto vai premiar iniciativas de incentivo à leitura para toda a sociedade. O
prêmio é dividido em três categorias e o vencedor de cada uma delas será contemplado com uma
quantia de R$ 30 mil.
O Vivaleitura 2008 recebeu inscrições até o último dia 25, nas categorias Escolas, Sociedade e
Bibliotecas públicas, privadas e comunitárias. A categoria Escolas foi a que mais recebeu projetos
inscritos, seguido de Sociedade.
Fonte: Correio do Estado (5 agosto)

Governo quer punir municípios que não atingirem metas da Educação
O governo quer punir prefeitos de municípios que não atinjam as metas do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE). O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o ministro de
Planejamento de Longo Prazo, Mangabeira Unger, preparam projeto de lei que será enviado ao
Congresso prevendo a responsabilização dos dirigentes educacionais, anunciou nesta terça-feira
Haddad. Site: De Olho na Educação (6 agosto)
Íntegra em http://www.deolhonaeducacao.org.br:80/Comunicacao.aspx?action=5&mID=1494

Editoras escrevem trajetória de expansão
O investimento em marketing das editoras deve atingir cerca de R$ 15 milhões no País neste ano,
montante 15 superior ao desembolsado no ano passado. A verba para o lançamento de títulos,
também 15 superior a do ano passado, deve alcançar R$ 300 milhões, o que inclui gastos com
direitos autorais, diagramação, impressão e distribuição, entre outros custos. Existem três mil
editoras no Brasil, das quais 500 são ativas, ou seja, responsáveis pelo lançamento de mais de
três livros por ano. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pela Retoque
Comunicação, agência que promove o site LivroClip, a partir do cruzamento de informações de
diferentes fontes do mercado editorial. Além de mostrar um setor em expansão, o levantamento
sinaliza um despertar das editoras para o papel do marketing no desenvolvimento dos negócios. O
investimento em estratégias de comunicação por parte das editoras ainda é baixo. Mas é
importante observar a disposição do mercado de ampliar a verba de marketing. Diante de um
cenário de maior concorrência, ganham espaço novas formas de divulgação, como a internet e o
chamado "trailer de livro".
LivroClip: www.livroclip.com.br
Fonte: Gazeta Mercantil (6 agosto)

Olhos para a leitura
A 20º Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa no próximo dia 14, terá entre seus
participantes a Fundação Dorina Nowill para Cegos. Há mais de 62 anos a instituição trabalha para
facilitar a inclusão social de pessoas com deficiência visual, por meio de produtos e serviços
especializados. São livros didáticos, paradidáticos, best-sellers e obras literárias em áudio e no
Sistema Braille, além de obras acadêmicas e de referência no formato Digital Acessível. Durante a
Bienal, a Fundação apresentará a campanha “Nós também gostamos de ler”, mostrando aos

visitantes e editores que os deficientes visuais também podem ter acesso ao mundo da leitura. A
Dorina Nowill ainda lançará no evento as obras Convivendo com a baixa visão: da criança à
pessoa idosa e Perdi minha visão...e agora?. Entre os lançamentos também está a nova versão do
Livro Digital Acessível em formato Daisy, o Lida D.
Fonte: Publishnews (6 agosto)

México: Presidente
Presidente promulga lei de fomento ao livro e leitura
No dia 23/7, o presidente do México, Felipe Calderón, firmou um decreto promulgando a Lei de
Fomento ao Livro e Leitura no País. Durante a cerimônia, ele reconheceu a falta do hábito de ler
dos mexicanos como um problema crônico. Para ele, é vital transformar os hábitos de informação
e entretenimento em práticas de leitura dentro e fora da escola. O objetivo principal da lei é
garantir que os cidadãos com menos recursos tenham acesso a livros. Da agência Brasil que Lê.
Íntegra em http://www.brasilquele.com.br/texto_ler.php?id=3555&secao=15

OUTROS ESTADOS
PR
Bibliotecária da UFPR é a 1.ª brasileira aceita em mestrado na França
A bibliotecária Sônia Mara Saldanho Bach, da Universidade Federal do Paraná, está de malas
prontas para ir à França no dia 10 de setembro. Ela é a primeira brasileira a conseguir uma vaga
para o mestrado na renomada Escola Nacional Superior de Ciências da Informação e de
Bibliotecas, a L’Enssib. “É a realização de um sonho”, define. “Trabalho com biblioteconomia há
mais de dez anos e neste período todo vim me preparando para isto.”
Sônia desenvolveu um projeto inovador: a idéia é capacitar todos os alunos da universidade para
que eles possam pesquisar artigos científicos em bases de dados como a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). “Será mais uma ferramenta para
aperfeiçoar o ensino superior brasileiro”, afirma.
Sônia concorreu com mais de 30 candidatos no mundo todo e somente 5 pessoas foram
selecionadas. Ela enviou solicitações para o mestrado a quatro universidades. Foi aceita por três.
Escolheu a L’Enssib por ser voltada especificamente para a Biblioteconomia. De lá saem os
profissionais que vão para as bibliotecas mais renomadas da França.
Fonte: Gazeta do Povo (2 agosto)
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/posgraduacao/conteudo.phtml?tl=1&id=793171&tit=Biblio
tecaria-da-UFPR-e-a-1-brasileira-aceita-em-mestrado-na-Franca

RN
Prêmio incentiva a criação de espaços para leituras
O Prêmio Prazer em Ler/Escolas Públicas 2008, executado dentro do Programa Prazer em Ler –
Escolas Públicas pelo Instituto C&A e, em Natal, em parceria com a Secretaria de Estado da
Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC) e a ONG Instituto de Desenvolvimento da
Educação (IDE), está incentivando o plano de criação e/ou gestão do espaço de leitura nas
instituições Escolares de Natal e Parnamirim.
As inscrições, que são gratuitas, estão abertas até o dia 1 de setembro e o edital está publicado
no site do IDE - www.ideducacao.org.br, responsável técnico pela iniciativa, além de constar em
folder já distribuído para todas as Escolas estaduais de 1º ao 5º ano, localizadas em Natal e
Parnamirim.
Fonte: De Olho na Educação (6 agosto)

SE
Biblioteca
Biblioteca Infantil tem programação especial em agosto
A Biblioteca Pública Infantil Aglaé Fontes terá uma programação especial em homenagem às
tradições folclóricas brasileiras. Ocorrerão apresentações teatrais de fantoches todas as terças e
quintas de agosto, das 9h às 15h, abordando a temática dos costumes e das lendas do folclore. A
entrada é gratuita.
No dia 11, em comemoração ao Dia da Pintura, escolas, entidades e a comunidade poderão
participar de um dia inteiro de atividades envolvendo a arte de pintar. Na ocasião, será
confeccionado um painel artístico e estará disponível uma exposição literária sobre a vida e a obra
de grandes nomes da pintura. O evento ocorrerá no espaço da Biblioteca Infantil, das 8h às 17h.
Já no dia do Folclore, comemorado no dia 22 de agosto, às 9h, o grupo Prosart fará contação de
histórias sobre as lendas do folclore brasileiro. A atividade dá seqüência ao 'Projeto 1, 2, 3... Era
Uma Vez' de incentivo à leitura.
Local: Rua Leonardo Leite s/n, (anexo a Biblioteca Pública Epifânio Dórea) Bairro São José.
Fonte: Infonet (5 agosto)

EVENTOS
Treinamento do PHL via Web
O treinamento via Web foi desenvolvido para permitir que os participantes tenham acesso ao
conteúdo do treinamento a qualquer horário, podendo repetir quantas vezes desejar.
Informações: hilda@biblioonline.com.br

SÃO PAULO
Congresso Saber 2008
Realização: Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp)
Tema central: Alfabetização, com presença confirmada da educadora Alessandra Gotuzo Seabra
Capovilla
Data: 18 e 20 de setembro
Local: Espaço Imigrantes - Rodovia Imigrantes - Km 1,5. A temática central será. Para obter
Informações sobre Informações: www.congressosaber.com.br
Centenário da Imigração Japonesa: Arte, Cultura e Linguagem
Em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, a Biblioteca Florestan Fernandes
(FFLCH/USP) promove a exposição “Centenário da Imigração Japonesa: Arte, Cultura e
Linguagem”, que reúne informações sobre o histórico da imigração, literatura, religião, ensino da
língua japonesa no Brasil e cultura pop.
O evento oferece oficinas relacionadas à temática da exposição:
Cerimônia do Chá – 13/08 das 14h00 às 16h00
Oficina de Origami – 20/08 e 16/09 das 14h00 às 16h00
Oficina de Ikebana – 26/08 das 14h00 às 16h00
Oficina de Sumiê – 2/09 e 9/09 das 14h00 às 16h00
Para participar das oficinas inscreva-se na Biblioteca.
Duração: 6/8 a 17/09/2008
Visitação: Seg. à sex. 9h às 22h e Sáb. 9h às 13h
Local: Biblioteca Florestan Fernandes (FFLCH/USP)
Av. Prof. Lineu Prestes, Trav. 12, 350 – Cid. Universitária
Informações: 3091-4504 / www.sbd.fflch.usp.br

I Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias e II Fórum Nacional do
Livro e Leitura
Data: 14 de 17 de agosto, em paralelo à Bienal do Livro
Local: São Paulo, no Centro de Convenções do Memorial da América Latina.
Informações: www.bibviva.com.br
Palestras de reciclagem
Comunicação Escrita na Empresa: 15 de agosto.
Comunicação Oral no Trabalho: 29 de agosto.
Ambos ministrados pela Profa. Dra. Tatiana Piccardi.
Desconto de 5% para quem se inscrever nos dois módulos.
Informações: http://www.redata.com.br/site/eventos.htm
IX ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação
Promovido pela ANCIB (em São Paulo)
Realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA/USP
Tema central: Diversidade cultural e Políticas de informação
Data: 28 de setembro a 1 de outubro.
Informações: http://www.enancib2008.com.br
XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Data: 10 a 14 de novembro.
Local: Centro de Convenções do Anhembi – São Paulo/SP
Informações: www.sbu.unicamp.br/snbu2008 / e-mail: snbu2008@unicamp.br
IX Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e
Gestão da Informação – Regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Data: 20 a 23 de novembro.
Local: Campus da Cidade Universitária – Universidade de São Paulo
Site: http://infocultura.info/erebd/
Blog: erebdusp2008.blogspot.com
e-mail: erebd.usp@gmail.com

OUTROS ESTADOS
PARANÁ
Mestrado Profissional em Gestão da Informação (pós-graduação)
Data: 8 de agosto
Local: Londrina/PR.
Informações: (43) 3371-4665 (Secretaria de Pós-Graduação);
e-mail: mpgi@uel.br / site: www.uel.br/ceca/spg/cinf/minformacao.htm

RIO DE JANEIRO
8° CRICS – Congresso Regional de Informação em Ciência da Saúde
Data: 14 a 19 de setembro.
Local: Rio de Janeiro – RJ
Informações: http://www.crics8.org/php/index.php
III Congresso Mundial de Usuários de CDS/ISIS
Data: 14 a 16 de setembro.
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.eventos.bvsalud.org/agendas/isis3

Colóquio Mediações e Usos de Saberes de Informação: um Diálogo França-Brasil
Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação –
MUSSI
Palestrante: Prof. Yves Jeanneret, da Universidade de Avignon et du Vaucluse
Data: 4 a 7 de novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações http://www.coloquiomussi.cict.fiocruz.br/
I Seminario Iberoamericano sobre Potencialidades en Investigacion y Docencia en las
Ciencias Bibliotecologica y de la Informacion
Data: 10 y 11 de noviembre
Organizadores: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecologicas, Universidad Carlos III de Madrid
Lugar y fecha: El Seminario se llevara a cabo en el Salon de Seminarios del CUIB, ubicado en la
Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, Mexico, D. F.
Informações: jmrobles@cuib.unam.mx / http://cuib.unam.mx
VI Coloquio Iberoamericano "Del Papiro a la Biblioteca Virtual"
Data: 23 a 27 de março de 2009
Local: Biblioteca da Casa de las Américas / Havana – Cuba.
Informações: http://papiro.casadelasamericas.org/Convocatoria%202009.pdf
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