
  

Sistema CFB/CRBs lança Projeto Mobilizador   

           
         Profissionais da biblioteconomia que trabalham em órgãos públicos, presidentes dos Conselhos 
Regionais, além de todos os conselheiros que compõem o  Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), 
participaram, no último dia 11 de setembro, no auditório do Ministério da Educação (MEC), do lançamento 
oficial do Projeto Mobilizador Biblioteca Escolar: Construção de uma Rede de Informações para o Ensino 
Público.   

        A apresentação do projeto foi feita pela segunda secretária do Conselho Federal de Biblioteconomia, 
Célia Simonetti Barbalho. “O projeto é muito oportuno porque reconhece o verdadeiro papel da biblioteca na 
escola e oportuniza o desenvolvimento do fazer de profissionais que nela atuam”, revela Célia.  

       O Projeto pretende fortalecer as bibliotecas escolares do País, com recursos físicos adequados. Para a 
presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Nêmora Arlindo Rodrigues, o Projeto Mobilizador é 
fundamental devido ao momento histórico que o País vive. Nêmora fez uma pequena apresentação sobre o 
Sistema CFB/CRBs. “De agora em diante, após este lançamento, muitas ações serão desencadeadas. 
Pretendemos, com o Projeto Mobilizador, alcançar todos os municípios do Brasil”, afirma.  

 

Presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues e a segunda secretária do CFB, Célia Barbalho durante o 
lançamento do Projeto Mobilizador em Brasília, DF. 

  

 
III Workshop do Sistema CFB/CRBs  

Realizado nos dias  10 e 11 de setembro, em Brasília-DF, o III Workshop reuniu os representantes da 
biblioteconomia brasileira para tratarem de assuntos pertinentes à categoria. A consolidação do Sistema 
CFB/CRBs foi o ponto alto entre os assuntos discutidos no evento, com a apresentação do Manual de Gestão, 
produto do coletivo que aponta a metodologia de trabalho a ser seguida pelos seus integrantes.  

Encontram-se no Manual todas as diretrizes e rotinas delineadas pelo CFB de forma a permitir que haja um 
fluxo operacional padronizado. Por meio dessas orientações, as gestões dos regionais e do próprio CFB 
contarão com um importante instrumento de apoio para as suas atividades. Durante o Workshop foram 
formados grupos de trabalho, que discutiram aspectos voltados para a legislação que visa regular a 
concessão de licença temporária por parte dos CRBs, a estrutura das bibliotecas, educação a distância e a 
legislação que trata do registro de pessoa jurídica. Na ocasião, também foi discutida a estrutura do repositório, 
a qual foi apresentada, analisada e aprovada pelos Regionais. Ainda durante o evento, a Assessoria Jurídica 
do CFB orientou os presentes na condução das eleições nos Conselhos Regionais que ocorrerão em 18 de 
novembro.  

Na seqüência do III Workshop, no dia 12 de setembro, aconteceu a Assembléia Geral Ordinária do Sistema 
CFB/CRBs,  oportunidade em que foram apresentados os relatórios de atividades e oficializada a aprovação 
da logomarca do Sistema.  

      

 

 



    
Enancib   

Previsto para acontecer de 28 de setembro a 1º de outubro de 2008, em São Paulo , 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), trará 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 Sistema CFB/CRBs, por meio das suas representantes,  apresentará o artigo intitulado Competências do 
profissional bibliotecário brasileiro: o olhar do Sistema CFB/CRBs. O artigo aborda a importância de se 
estudarem competências como forma de se definir o perfil desejado para o profissional da informação. O 
documento expõe, ainda, as ações do Sistema CFB/CRBs no sentido de se mapearem as competências 
informacionais dos bibliotecários por meio do Projeto Censo Bibliotecário.  

  

Eleições 2008   

Calendário de Eleições dos Conselhos Regionais de B iblioteconomia para o Triênio 2009-2011  

Resolução CFB N.88/08 alterada pela Resolução CFB n .89/08 

  

   Evento  Data   
1  Publicação do Comunicado de edital  04/09/08  
2  Data limite para registro de chapas (art. 12 inciso I)  03/10/08  
3  Notificação para regularização das chapas (art.14 parágrafo único)  03/10/08  
4  Data limite para a chapa regularizar a situação (art. 16)  07/10/08  
5  Data limite para contestação da impugnação (art. 20)  09/10/08  
6  Prazo para informar decisão final da impugnação  10/10/08  
7  Data para publicação do Edital de homologação das chapas (art. 18)  13/10/08  
8  Remessa do material necessário a prática do voto por correspondência (art. 41 § 1º)  30/10/08  
9  Data para instalação das mesas eleitorais fora do município  da sede (art. 34 parágrafo 

único)  
14/11/08  

10  Eleição com período de duração fixo e contínuo de 8 às 17 horas (art. 35)  18/11/08  
11  Remessa dos votos e da documentação referente as urnas instaladas fora da sede do 

CRB  (art. 53)  
19/11/08  

12  Apuração dos votos, proclamação dos resultados e lavratura da ata (art. 46 e 51)  18 a 
20/11/08  

13  Remessa a presidência do CRB, pelo presidente da Comissão eleitoral, da 
documentação eleitoral.  

21/11/08  

14  Publicação do resultado das eleições  24/11/08  
15  Prazo para interposição de recursos ao CRB  (art. 61)  27/11/08  
16  Convocação dos eleitos a serem empossados art. 63 § 2º)  Até 

23/12/08  
17  Publicação de edital de convocação para a sessão solene (art. 63 § 3º)  Até 

23/12/08  
18  Posse dos eleitos (art. 63)  Até 

07/01/09  
19  Data para remessa da ata final do resultado da eleição  da  publicação  à presidência 

do CFB  (art. 67)  
24/11/08  

20  Data para homologação pelo CFB do resultado da eleição (art. 68)  06/12/08  

  
Cadastre -se!!!  

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