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Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo 8a Região

Obrigada Ignácio de Loyola Brandão

CRB-8 nas Redes Sociais
http://crb8sp.blogspot.com/

Há por essa imensidão do Brasil, sim, há, centenas de
professores e bibliotecários idealistas lutando para
realizar alguma coisa contra currículos esquisitos,
diretores obsoletos, normas mal formuladas, entraves
burocráticos, kafkianos, incompreensões. Porém, eles
vão em frente.
As palavras de reconhecimento do valor do
bibliotecário educador, vindas do escritor Ignácio de
Loyola Brandão dia 19 de dezembro no Estadão, são
alentadoras, inspiradoras e encorajadoras (desculpemme pela redundância, mas é proposital), e nos fazem

http://twitter.com/CRB8sp (@crb8sp)
http://www.facebook.com/crbsp
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?
uid=15061866742703953715
Estamos como CRB-8 SP
http://picasaweb.google.
com/114624781423665667523
Postamos imagens e fotografias

seguir em frente, sempre.
Nesta edição, apresentamos um balanço das ações
e conquistas do Sistema CFB/CRB sintetizado pela
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presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, na pág. 2. Ainda

Presidente do CFB faz balanço anual

lembramos a contribuição da Comissão de

Educação do CRB-8 ao traduzir o documento

Por Nêmora A. Rodrigues

Standards for the 21-st Century Learner
ou Parâmetros para o Aprendiz do
Século 21, da Associação Americana de
Bibliotecas Escolares (AASL), apresentando um novo
paradigma para a biblioteca escolar, baseado em uma
aprendizagem ativa e continuada.
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O bibliotecário gestor da informação
Entrevistamos com exclusividade as organizadoras da
coletânea "O Profissional da Informação na Gestão"

Quer sugerir uma pauta? Faça como Marfísia
Lancellotti CRB-8/2044 que nos enviou uma mensagem
sobre a importância do lançamento do livro "O
Profissional da Informação na Gestão", no qual João de
Pontes Jr., que trabalha com ela no Museu da Cidade
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Resolução CFB N0 112/2010 fixa
anuidades e descontos

de São Paulo, também participa. Envie sua mensagem
para crb8@crb8.org.br com o assunto que gostaria
de ver abordado neste boletim ou com críticas e

Pág. 6) Pós-graduação

sugestões. Participe!

Faculdade oferece curso de Planejamento e
Gerenciamento de Sistemas de Informação

E ao Sr. Ignácio de Loyola Brandão, nosso muito
obrigada!

As inscrições para o curso começam em fevereiro
Evanda Verri Paulino
Presidente do CRB-8
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Presidente do CFB faz balanço exclusivo ao BOB News
O Sistema CFB/CRB chega ao final de 2010 ante a certeza de que este foi um ano de consolidação do
trabalho, que vem sendo realizado de forma competente e comprometido com os ideais voltados à
construção de uma sociedade melhor e mais justa. Alguns destaques merecem maior realce:

Aprovação da Lei 12.244 – Universalização da Biblioteca Escolar: após longo e exaustivo percurso que
LEI Nº 12.244, DE 24 DE MAIO DE 2010
Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.
OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

envolveu ações voltadas à divulgação da importância da biblioteca escolar como base para um ensino
de qualidade no Brasil, em várias frentes de atuação, conquistando parcerias fundamentais e, sobretudo,

Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do País
contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.

o convencimento e sensibilização dos parlamentares do Congresso Nacional, a lei foi aprovada. Não

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros, materiais
videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa,
estudo ou leitura.
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título
para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a ampliação
deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação,
organização e funcionamento das bibliotecas escolares.

por reunir dois eventos que afetaram sobremaneira a rotina dos trabalhos, tanto por ser ano de Copa

bastassem as dificuldades naturais da tramitação dos projetos no legislativo, 2010 foi um ano atípico

Art. 3o Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos para que a
universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, seja efetivada num
prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos
4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998.

do Mundo de Futebol, assim como de eleições majoritárias para os poderes executivo e legislativo, em

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

âmbito estadual e federal. Foi uma tarefa hercúlea e uma conquista histórica.

Brasília, 24 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Carlos Lupi

Fonte: www.in.gov.br

Padrões para Biblioteca Escolar: o trabalho realizado pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da
Universidade Federal de Minas Gerais (GEBE/UFMG), sob a coordenação da professora Bernadete Campello,
intitulado “Biblioteca escolar como espaço de produção do conhecimento – Parâmetros para criação e
avaliação de bibliotecas escolares”, originou-se de parceria firmada com o CFB, e foi concluído neste ano.
Durante apresentação aos integrantes do Sistema CFB/CRB recebeu sugestões de algumas alterações no
sentido de contribuir para o seu aprimoramento. Foi apresentado igualmente ao Ministério da Educação
(MEC), visando constituir-se em subsídios aos programas para melhoria do ensino público no país.

Curso de Biblioteconomia na modalidade ensino a distância: com base em termo de parceria firmado com
a Universidade Aberta do Brasil (UAB/Capes), o CFB reuniu uma comissão de bibliotecários professores
doutores, com alta produção intelectual e larga experiência na área, para elaborar o projeto pedagógico
do curso. O trabalho da comissão foi concebido em consonância com as áreas currículares da Associação
Brasileira de Educação em Ciência da Informação (Abecin). O curso será oferecido por universidades
públicas estaduais e federais conveniadas com a UAB, a partir do ano que vem. Há uma imensa
expectativa por parte de pessoas interessadas em ingressar na Biblioteconomia, principalmente em
municípios localizados distantes das cidades onde há cursos presenciais.

Censo do Profissional Bibliotecário: a coleta de dados foi intensificada e o número de profissionais que
participa do levantamento é crescente. Essa é a primeira oportunidade em que um diagnóstico de tal
porte é realizado na área. A partir da inclusão dos dados, foram feitas análises parciais e, ainda que de
forma preliminar, tem sido possível auferir alguns resultados que fundamentam muitas reflexões.
O alerta mais significativo consiste no quantitativo de profissionais em condições de aposentadoria nos
próximos anos, ampliando a carência do mercado em expansão, devido à necessidade de cumprimento
da legislação existente.

Recriação do Curso de Biblioteconomia na Universidade Federal do Paraná (UFPR): esse que era um
antigo anseio dos profissionais paranaenses obteve aprovação da universidade em 2010. O CFB apoiou
a iniciativa e arregimentou adesões importantes nesse processo, como a da Frente Parlamentar
Mista do Livro no Congresso Nacional, das Comissões de Educação da Câmara e Senado e de toda a
bancada paranaense em Brasília.
Consideramos que as conquistas foram históricas para a Biblioteconomia brasileira, o que serve como
incentivo repleto de energia propulsora capaz de motivar a continuidade dessa jornada de sucesso.
Temos a certeza de que em 2011 os desafios serão ainda maiores. Temos também a convicção de
contarmos com o auxílio das parcerias estabelecidas, assim como da proteção divina para empreender as
lutas necessárias. Agradecemos a todos aqueles que ajudaram a construir essa trajetória tão vitoriosa!
Nêmora A. Rodrigues CRB-10/820
Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia
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Lançamento

O bibliotecário gestor da informação
Entrevistamos com exclusividade as organizadoras da coletânea "O Profissional da Informação na Gestão"
Qual a importância desse lançamento para o
bibliotecário?

Vera e Renata O Grupo de pesquisa “Informação em Saúde”,
coordenado pela prof. Vera Beraquet, foi a inspiração para a

Vera Beraquet e Renata Ciol O lançamento de trabalhos como
este livro é importante para o bibliotecário porque contribui

ênfase na saúde, que tem se mostrado uma área bastante ampla
e receptiva para o trabalho do profissional da informação, seja
em bibliotecas médicas, em hospitais ou mesmo em consultorias

com sua educação continuada e com o embasamento de sua

de informação. Além disso, as autoras Renata Ciol e Simone

prática profissional. Para a Biblioteconomia e

Oliveira tiveram na área da saúde o tema de suas

Ciência da Informação, vem sendo ampliada a

dissertações de mestrado.

produção acadêmica e científica sobre temas
que tratam da gestão na rotina dos profissionais

Com relação à microempresa, o professor

da informação, mas pode-se dizer que ainda há

Leonardo Garcia é especialista em inteligência

carência de obras dessa natureza direcionadas

competitiva e usou esse ambiente para

especificamente à nossa área em razão,

exemplificar como a gestão da informação pode

talvez, da falta de tempo dos bibliotecários-

ser aplicada nesses locais em que não se tem,

gestores para registrar, publicar e disseminar

tradicionalmente, um bibliotecário atuando.

suas reflexões e experiências no ambiente
organizacional. Nesse sentido, buscamos na

Reafirmamos, no entanto, que os dois

literatura da área de Administração os principais

ambientes apresentados no livro não limitam

aspectos de gestão e adaptamos seus conceitos

ou excluem outras áreas de ação do profissional

para as especificidades do ambiente bibliotecário.

da informação, lembrando que é também
responsabilidade nossa buscar outros nichos de

O que faz exatamente o bibliotecário gestor
da informação?
Vera e Renata O bibliotecário gestor da
informação enfatiza o uso da informação
como uma vantagem competitiva em
seu contexto de trabalho ao planejar e
implementar ações que facilitem o acesso
às informações, dados ou documentos
relevantes para a otimização de processos

mercado.

O profissional que estrutura
os recursos e atividades de
informação vem ganhando
espaço e reconhecimento
em todos os ambientes
organizacionais.

De maneira geral, apresente os
autores convidados a participar do
livro, destacando a contribuição de
um ou outro.
Vera e Renata Os autores desta coletânea
são, em sua maioria, mestres egressos
do Programa de Pós-Graduação em
Biblioteconomia e Ciência da Informação da

e o apoio decisório. Essas ações podem
incluir a identificação dos recursos de informação relevantes

PUC-Campinas, interessados no tema da gestão ou que atuam

para a organização, bem como a coleta, o tratamento, a análise

nessa área. Os demais autores foram professores deste Mestrado

e a distribuição desses recursos, integrando as tecnologias da

e até hoje têm na gestão sua área de interesse. (Conheça na pág.

informação e da comunicação nesses processos.

seguinte os currículos dos autores).

Qual a importância desse profissional no mundo
corporativo?

As organizadoras Vera Beraquet e Renata Ciol atuam no

Vera e Renata A informação tem se tornado insumo estratégico

identificar as bases para a implantação da biblioteconomia

para as organizações e para os indivíduos que nela tomam

clínica no Brasil.

Grupo de Pesquisa Informação em Saúde há mais de dez
anos, numa parceria que hoje tem como projeto atual

decisões. Gerenciar informação no mundo corporativo hoje é
uma das atividades responsáveis pelo sucesso da organização;

Renata Ciol é graduada e mestre em Biblioteconomia pela

portanto o profissional que estrutura os recursos e atividades de

PUC-Campinas. Trabalhou como bibliotecária na BIREME no

informação vem ganhando espaço e reconhecimento em todos

desenvolvimento de bibliotecas virtuais e na área de gestão

os ambientes organizacionais.

do conhecimento. Foi professora do curso de Biblioteconomia
da PUC-Campinas e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa

O livro foca dois ambientes específicos: saúde
e microempresas. Estes são muito distintos de
outros setores ou a inteligência da arquitetura da
informação pode ser estendida a outras áreas?

Informação em Saúde da mesma instituição. Possui interesse
nos temas informação em saúde, interdisciplinaridade, perfil e
formação profissional do bibliotecário, biblioteconomia clínica. Foi
aluna da pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica da
UNIFESP e hoje é consultora na área de informação em Ortopedia.
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Pág. 4
Quem participa do livro

O Profissional da Informação na Gestão
Vera Silvia Marão Beraquet possui graduação em

Adilson Luiz Pinto Possui graduação e mestrado em

Biblioteconomia pela PUC-Campinas, mestrado e doutorado

Biblioteconomia pela PUC-Campinas, com doutorado pela

em Biblioteconomia pela Loughborough University (Inglaterra).

Universidad Carlos III de Madri, Espanha. Tem experiência na

Atualmente é professora titular da PUC-Campinas. Tem experiência

área de Ciência da Informação, com ênfase em Teoria Geral da

na área de Ciência da Informação, com ênfase em Educação,

Informação, atuando principalmente nos temas: bibliometria,

atuando principalmente nos seguintes temas: informação em

cienciometria, base de dados, recuperação de informação, fontes

saúde, formação do bibliotecário, formação profissional, ensino

de informação e biblioteca digital. É professor no curso de

de biblioteconomia, biblioteconomia clínica. É coordenadora do

Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso.

Grupo de Pesquisa Informação em Saúde do CNPq, com vários
projetos relacionados à formação do bibliotecário, especialmente
voltados para sua atuação na área da saúde.

Simone Lucas Gonçalves de Oliveira Graduada em
Biblioteconomia e mestre em Ciência da Informação pela
PUC-Campinas. Bibliotecária do Instituto de Química na
UNICAMP. É docente da Faculdade de Biblioteconomia da

Demais autores
Leonardo Guimarães Garcia Doutor pela Universidade Federal
de São Carlos em temática relacionada à Informação Científica
e Tecnológica, atuando em projetos de pesquisa e na prestação
de serviços relacionados à Inteligência Competitiva, Gestão
por Competências e Desenvolvimento de Portais Especializados
em Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi docente no Curso de

PUC-Campinas. Possui experiência nas áreas de Biblioteconomia
e Ciência da Informação, atuando principalmente nos temas:
gestão da informação e do conhecimento, inteligência
organizacional, inteligência competitiva, comutação bibliográfica,
catalogação na fonte, serviços automatizados de biblioteca e
indexação.
José Antonio Moreiro González Professor da Faculdade de

Graduação em Biblioteconomia e no Mestrado em Ciência da
Informação da PUC-Campinas (2007) e atualmente é docente

Humanidades, Comunicação e Documentação da Universidad

da USP Ribeirão Preto - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras,

Carlos III (Madri). Foi professor visitante de universidades da

curso de Ciências da Informação e da Documentação.

Colômbia, Brasil, Peru e México. Contribuiu na elaboração de

Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi Mestre em Ciência
da Informação e doutora em Ciências da Comunicação, atua no
campo da Administração e da Ciência da Informação, lecionando
disciplinas como Administração de Informações Gerenciais e

diversos livros sobre técnicas de análise de conteúdo e sobre
questões conceituais da Documentação. É autor de artigos
sobre análise de conteúdo, aspectos conceituais e históricos da
Documentação, mercado de trabalho e competências profissionais.

Administração Eletrônica de Negócios, desenvolvendo projetos,

Fabiana Benine É graduada em Biblioteconomia e possui

orientando alunos e publicando trabalhos sobre temas como

mestrado em Ciência da Informação pela PUC-Campinas. Atuou

informação, estratégias de gestão, administração, empresa e

como profissional bibliotecária em diversas instituições de

inovação. Foi professora colaboradora no mestrado em Ciência

ensino superior. Possui experiência e interesse nas seguintes

da Informação da PUC-Campinas e atualmente é professora titular

áreas: Catalogação Marc 21, Auditoria na Base de Dados de

vinculada à Faculdade de Administração dessa instituição.

Autoridades do Virtua, CDU, Gestão de pessoas.

João de Pontes Junior Graduado em Biblioteconomia e mestre

Renatha James Diógenes Pinheiro Possui graduação em

em Ciência da Informação pela PUC-Campinas, foi bibliotecário

Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará e é mestre

do SESC (Unidade de Campinas e Pinheiros), onde também

em Ciência da Informação pela PUC-Campinas. Tem experiência

coordenou projetos de Literatura e Cultura Digital. Atualmente

na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com

é bibliotecário do Museu da Cidade de São Paulo, vinculado

produção científica nos temas: Ciência da Informação, análise de

à Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo,

citações, bibliometria, comunicação científica, memória científica

atuando em acervo iconográfico com mais de 600 mil negativos

e representação da informação. Atualmente exerce a função de

que retratam as transformações ocorridas na cidade de São Paulo

bibliotecária na Procuradoria Geral do Estado do Ceará.

ao longo dos anos.

Orandi Mina Falsarella Possui graduação em Análise de

Rodrigo Aquino de Carvalho Graduado em Biblioteconomia e

Sistemas e mestrado em Informática pela PUC-Campinas. É

mestre em Ciência da Informação pela PUC-Campinas, foi bolsista

doutor em Engenharia Mecânica na área de Gestão Estratégica

de iniciação científica do CNPq em estudo sobre o delineamento

de Tecnologia da Informação pela UNICAMP. Atualmente é

de conhecimentos, habilidades e competências para a atuação

professor titular da PUC-Campinas. Tem experiência na área de

do bibliotecário na área da saúde. Trabalhou como bibliotecário

Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação,

no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas e no SESC-SP.

atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas de

Idealizador e editor do periódico eletrônico Cultura em Recorte:

informação, tecnologia da informação(TI), planejamento

Revista Eletrônica de Museologia e Ação Cultural.

estratégico de TI, planejamento estratégico organizacional e
inteligência competitiva.
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Pág. 5
ANUIDADES 2010

Resolução CFB N0 112/2010 fixa anuidades e descontos
O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n. 4.084/62,
regulamentada pelo Decreto n0 56.725/65 e a Lei n0 9.674/98, resolve:
Art.1º Fixar as anuidades e taxas devidas aos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia, pelos
profissionais e pessoas jurídicas, para o exercício de
2011, da seguinte forma:

Art. 3º A anuidade referente ao exercício em que for
requerido o registro profissional ou sua reativação
será cobrada na proporção de 1/12 (um doze avos)
dos meses restantes, incluindo-se o mês do registro
ou reativação.

Pessoa Física: R$ 297,00
Pagamento integral com desconto

Valor

Até 31/01/2010: 15% de desconto

R$ 252,45

Até 28/02/2010: 10% de desconto

R$ 267,30

Até 31/03/2010: 5% de desconto

R$ 282,15

Parcelamento em 3 vezes iguais
em 31/01, 28/02 e 31/03

R$ 99,00

Art. 2º Sobre as anuidades pagas a partir de 1º de
abril de 2011, incidirá correção pela variação mensal
do IPCA/IBGE, acrescida de multa de 2% (dois por
cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 4º Todo profissional e pessoa jurídica com
registro secundário também pagará anuidade ao
Conselho em cuja jurisdição se registrar.

Pessoa Jurídica
O valor da anuidade varia de acordo com o capital
social.
FAIXA CAPITAL SOCIAL (R$)

ANUIDADES

Até 5.000,00

R$ 307,00

De 5.001,00 a 20.000,00

R$ 355,00

De 20.001,00 a 45.000,00

R$ 400,00

De 45.001,00 a 85.000,00

R$ 458,00

De 85.001,00 a 150,000,00

R$ 534,00

De 150.001,00 a 300.000,00

R$ 652,00

Acima 300.001,00

R$ 890,00

§ 1º O pagamento integral da anuidade poderá
ser efetuado mediante a concessão dos seguintes
descontos (Consulte a primeira tabela).

Art. 5º As taxas e serviços terão os seguintes valores:
(consulte em www.crb8.org.br)
Art. 6º A anuidade do ano de 2011 poderá ser
parcelada, com parcela mínima no valor de R$ 54,00,
por meio de Portaria, expedida pelo Presidente
do Conselho Regional, que garanta o princípio da
isonomia e aprovada em reunião Plenária, desde que
o número de parcelas não ultrapasse o exercício de
2011 e atenda ao disposto no § 2º do artigo 1º desta
Resolução.

§ 2º Em caso de parcelamento da anuidade, as
parcelas obedecerão aos seguintes critérios:

Art. 7º Fica estabelecido que as anuidades só
poderão ser pagas por meio de boletos bancários,
ficando definitivamente vedado o recebimento de
valores via recibo, ou qualquer outro meio, na sede
ou delegacia do CRB.

a) Parcelamentos firmados antes do dia 31/03/11: as
parcelas vencidas não sofrerão qualquer acréscimo
de juros, multa ou correção monetária, sendo que
as parcelas vencidas após 31/03, sofrerão incidência
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária pela variação mensal do IPCA/
IBGE.

Art.8º Os débitos relativos às anuidades anteriores
também serão atualizados, a partir da data de seus
respectivos vencimentos e poderão ser parcelados em
até 36 (trinta e seis) meses, com parcela mínima no
valor de R$ 54,00 e sobre os mesmos incidirão correção
monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE, a multa
moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

b) Parcelamentos firmados após o dia 31/03/11: as
parcelas sofrerão acréscimos de multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor da anuidade, juros de 1%
(um por cento) ao mês, e incidência de correção
monetária pela variação mensal do IPCA/IBGE.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor a partir da
data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º
de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em
contrário.

§ 3º Será cobrada anuidade complementar à pessoa
jurídica, sempre que houver atualização do seu
capital social.
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Presidente do CFB
Publicado no Diário Oficial da União – Seção 1, pág. 143 e 144,
em 20/10/2010.
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Pós-graduação

Faculdade oferece curso de Planejamento e Gerenciamento de Sistemas de Informação
As inscrições para o curso começam em fevereiro

Aluno dá depoimento

Curso de Planejamento e Gerenciamento de
Sistemas de Informação

ÁREA TEMÁTICA
Biblioteconomia
Gestão de Sistemas de Informação
O curso será oferecido em quatro módulos e 13 disciplinas,
de forma a proporcionar ao egresso a formação conceitual e
prática da especialização escolhida. As quatro disciplinas do
primeiro módulo estão vinculadas à gestão empresarial; as cinco
do segundo abordam as tecnologias da informação; o terceiro
módulo refere-se às práticas de mediação e uso da informação
e do conhecimento; e o quarto módulo inclui disciplinas de

Sou bibliotecário e atuo na Biblioteca do escritório TozziniFreire
Advogados, unidade Líbero Badaró. Minha pouca experiência
na área não me impediu de perceber o desafio atual do
profissinal: saber gerenciar uma unidade de informação de forma
eficiente e eficaz. E é esta competência que a Pós-graduação
em Gerenciamento e Planejamento de Sistemas de Informação,
oferecido pela FAIN, nos traz. As disciplinas do curso seguem
uma sequência lógica, facilitando o entendimento do conteúdo
atual e reforçando o anterior, já que eles se completam. Os
professores, de vários níveis acadêmicos (doutores, mestres,
pesquisadores etc.), trabalham as disciplinas de acordo com as
tendências do mercado. Essa didática nos faz entender onde e
como deveremos aplicar nossos conhecimentos. Dessa forma,
posso me orgulhar de estar sendo preparado pelo que há de
melhor no mercado.
Um mercado que está sempre em mudança e exige profissionais

natureza metodológica abordando a Pesquisa Científica e
Educação a Distância. A modalidade do curso é presencial em

que o acompanhe.
Bibliotecário Lucivaldo Macedo CRB-8 8526

nível de especialização Lato-sensu.

Pós-graduação Lato-sensu

OBJETIVOS
Capacitar os profissionais da área para o planejamento de
sistemas de informação científica e tecnológica, a recuperação
de informação em sistemas, redes e banco de dados, bem
como propiciar o aprimoramento sobre as tendências gestão de
unidades de informação. Os objetivos específicos são:
• Enfatizar a importância de novas técnicas, processos e
tecnologias da informação aplicáveis às unidades de informação;
• Estimular o para o manejo e humanização do conhecimento
como instrumento fundamental do processo criativo e inovador;
• Ampliar a informação teórica sobre temas e estimular a iniciação
científica através de projetos e trabalhos científicos.

PÚBLICO-ALVO Profissionais das áreas de Ciência da
Informação, Biblioteconomia, Documentação, Arquivologia e
das diversas áreas de Ciências Humanas, com graduação
reconhecida pelo MEC.
É indispensável que o profissional interessado valorize a busca do
conhecimento transformador e das novas tendências, levando-se
em consideração o avanço das tecnologias e práticas gerenciais.
O curso será realizado aos sábados de acordo com o período
letivo da instituição, das 8h às 17h.

Mais informações em www.fainc.com.br

mais comum a exigência de pelo menos uma pós-graduação. As
empresas estão supercriteriosas e exigentes com a adoção de
tecnologias e de profissionais diplomados.
Nos últimos anos, as instituições públicas e privadas têm utilizado
para controle de informações e geração de novos conhecimentos
as tecnologias de informação e as técnicas gerenciais para
gestão de pessoal e suas competências em função do fazer das
organizações. Os recursos humanos e a gestão de qualidade
têm requerido dos profissionais a capacidade de planejar
e desenvolver ações para maior finalidade de interação e
efetividade do trabalho em equipe e redes. Este diferencial é
objeto de desejo de nosso curso, proporcionando ao aluno
um ambiente para amplas trocas de experiências e discussão
em grupos sobre os diversos tópicos da gestão de unidade de
informação, além de um acompanhamento e monitoramento
de professores convidados de várias instituições de ensino e
profissionais de destaque.
Para atender a esta necessidade, a FAINC oferece esta
especialização como alternativa de educação continuada.
O curso está estruturado segundo a Resolução CNE/CES nº 1,
de 8 de outubro de 2007, concedendo aos aprovados Certificado
de Conclusão de Curso de Pós-graduação Lato-sensu, com
o respectivo histórico de disciplinas, carga horária, conceitos
obtidos, bem como o desempenho obtido na monografia final.
prof. João Bosco Rodrigues de Oliveira, responsável pelo projeto

Ou envie mensagem para secretaria@fainc.com.br
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Com o mercado de trabalho bem competitivo, está cada vez
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Atualização com Entrada Franca

Projeto Foro Permanente de Reflexão sobre a
América Latina ocorre segunda, dia 6,
em São Paulo

II Fórum Nacional de Bibliotecas Públicas e
Escolares acontece dia 10 em Gramado/RS







































































EM DEFESA DO BIBLIOTECÁRIO
O CRB-8 atua para orientar, fiscalizar, representar e defender o exercício da profissão de bibliotecário.
Escreva, colabore, sugira, critique. Participe!

www.crb8.org.br

crb8@crb8.org.br

tel. 5082-1404

BOB NEWS

Boletim Eletrônico do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo CRB-8.
C o n s e lh e ir o s : E v a n d a A . Ve r r i P a ulin o, M a r i a d a s M e r c ê s P e r e ir a A p ó s t olo, C o n c ili a Te o d ó sio, G u a r a c i a b a
de Almeida Domingues, Roberto Julio Gava, Flávia da Silveira Lobo, Maria Edite de Souza Bispo, Ivone
Cavalcante Maciel, João Garcia Neto, Luciana Maria Napoleone, Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro,
Sandra Alves Martins da Rosa e Marilucia Bernardi.
Coordenação da sub-comissão de comunicação: Maria das Mercês Pereira Apóstolo.
E d i ç ã o : A r b e i t E d i t o r a e C o m u n i c a ç ã o L t d a . J o r n a l i s t a R e s p o n s á v e l : C r i s t i n a T h i m m M i r a r a ( M t b . 1 8 .17 6 )
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