
 

 

Sistema CFB/CRBs lança, no dia 11, em Brasília (DF) , o Projeto Mobilizador  
  
       Contribuir efetivamente para a qualidade do ensino no Brasil  e  melhorar substancialmente as bibliotecas 
existentes nas escolas públicas distribuídas pelo País. Este é um dos objetivos do Projeto Mobilizador, que 
será lançado no dia 11 de setembro, em Brasília (DF). Apoiado em quatro princípios fundamentais que o  
Sistema defende por intermédio de sua execução, o Projeto está dividido em: social, que contempla 
prioritariamente a sociedade como público-alvo beneficiário; profissional, que melhora a qualidade do perfil do 
bibliotecário envolvido; educacional, que fortalece a biblioteca escolar na Rede Pública de Ensino; e filosófico, 
baseado no entendimento de que a leitura e a pesquisa juntas formam cidadãos. O lançamento do Projeto 
ocorrerá no dia 11 de setembro, a partir das 10 horas, no auditório do Ministério da Educação, em Brasília 
(DF).  

  

  

III Workshop do Sistema CFB/CRBs  

O III Workshop será realizado no Hotel Carlton, em Brasília (DF), nos dias 10 e 11 de setembro. Na pauta serão 
discutidos assuntos referentes ao Manual de Gestão e Gerenciamento do Sistema CFB/CRBs, apresentação 
do Portal Corporativo, Repositório do Sistema CFB/CRBs, Projeto Mobilizador: ações desencadeadas e 
levantamento da situação de legislação nos Estados, Relatórios Anuais, Constituição de Grupos de Trabalho, 
Licença Temporária, Educação a Distância e Estrutura de Bibliotecas.  

    
    

Conselheiras do CFB apresentarão artigos em dois gr andes eventos  

O Sistema CFB/CRBs se fará presente em dois grandes eventos que serão realizados neste segundo 
semestre, com a apresentação de trabalhos. O primeiro é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (Enancib), que é promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da 
Informação (Ancib) desde 1994. Após oito edições, o Encontro se consolida por suas apresentações e 
discussões em torno da pesquisa científica, reunindo renomados pesquisadores dos programas de pós-
graduação empenhados com a produção intelectual no domínio da Ciência da Informação. O Enancib ocorrerá 
de 28 de setembro a 1º de outubro de 2008, em São Paulo.  

O segundo será  o XV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) a realizar-se, pela primeira vez, 
na cidade de São Paulo, em novembro de 2008. Ao trazer o tema “Empreendedorismo e Inovação: desafios da 
biblioteca universitária”, o evento pretende debater e refletir sobre as tendências e os desafios na área de 
gestão da biblioteca universitária, permitindo a exploração de novos conceitos, além da troca de conhecimento 
e informações entre os profissionais de biblioteconomia, ciência da informação e áreas correlatas.  

  
Cadastre -se!!!  

Caso queira receber o Boletim Eletrônico do CFB, envie um e-mail para cfb@cfb.org.br.  
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