
Fruto do trabalho da Comissão de
Ética Profissional do CFB, a obra
reúne artigos de colaboradores espe-
cialistas no tema em níveis nacional e
internacional, sob o título: A Ética na
Sociedade, na Área da Informação e da
Atuação Profissional: o Olhar da Filosofia,
da Sociologia, da Ciência da Informação e
da Formação e do Exercício Profissional do
Bibliotecário no Brasil. Além de buscar
atingir os bibliotecários, auxiliando-
os no exercício profissional, o tra-
balho visa subsidiar as atividades das
disciplinas que incluem o conteúdo
de ética nos cursos de Bibliotecono-
mia no País. O grande ganho certa-
mente  será  a  possibilidade  de  re-
flexão a partir da leitura dos textos

de autores reconhecidos, conforme a
estrutura da obra, apresentada em:

Ética, Filosofia e Sociologia
Ética sem fundamentos –  Waldomiro
José da Silva Filho
Sociologia e valores, os valores da Soci-
ologia – Bernardo Sorj
Ética intercultural de la información –
Rafael Capurro
La información en el entorno digital:
principales áreas con implicaciones éticas
– Juan Carlos Fernández-Molina
Aspectos éticos da organização da infor-
mação: abordagens teóricas acerca da
questão dos valores – José Augusto
Chaves Guimarães, Fabio Assis
Pinho, Carlos Cândido de Almeida e

Suellen Oliveira Milani
Dos deveres profissionais ou a deontolo-
gia – Francisco das Chagas de Souza
Comportamento ético: fundamentos e
orientações normativas ao exercício
profissional do bibliotecário – Henriette
Ferreira Gomes
Abordagens da ética nos cursos de Bib-
lioteconomia e campos afins das insti-
tuições de ensino superior brasileiras –
Aldinar Martins Bottentuit, Maria
Odaisa Espinheiro de Oliveira e Mary
Ferreira
Com o lançamento previsto para março
de 2009, a publicação integrará as ativi-
dades de comemoração do Dia do
Bibliotecário e será distribuída às escolas
de Biblioteconomia, assim como profis-
sionais bibliotecários.
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Coletânea de Ética

02 de março de 2009

IV Workshop do Sistema CFB/CRB

Os conselheiros regionais recém empossados em janeiro
receberão um treinamento durante o IV Workshop do Sistema
no mês de março, em Brasília. Os procedimentos opera-
cionais, rotinas e fluxos de trabalho serão apresentados pela
Diretoria do CFB, quando será distribuído o Manual de
Gestão  do Sistema CFB/CRB.  Da mesma forma será  apre-
sentado o Seminário Governança Corporativa, modalidade
de gestão praticada pelo CFB e que representa um marco
histórico na trajetória das entidades no Brasil. Esse modelo
de gestão pautado na transparência e na busca pela eficácia
gerencial demonstra a preocupação com a visibilidade das
ações. O principal objetivo do evento é oportunizar aos no-
vos gestores a integração ao Sistema, possibilitando também
o engrandecimento da classe bibliotecária, na medida em que
as instituições representativas seguem em franco aprimora-
mento.

Apoio da UNESCO ao Projeto Mobilizador
A Diretoria do CFB foi recebida por Guilherme Canela,  Co-
ordenador de Comunicação e Informação da Organização das
Nações Unidas para Ciência e Cultura – UNESCO, no es-
critório de representação em Brasília. A audiência teve por
objetivo dar encaminhamento ao Convênio de Cooperação
Técnica  entre  o  CFB  e  a  UNESCO.  O  termo  será  assinado
com vistas a viabilizar o Projeto Mobilizador Biblioteca Escolar:
Construção de uma Rede de Informação para o Ensino Público. Esse
apoio é fundamental para a efetiva implantação do projeto,

dado o compromisso da instituição no sentido de promover a
educação e o desenvolvimento do cidadão. O reconhecimento do
apoio  que  a  chancela  da  UNESCO  confere  à  ação  pelo  Sistema
CFB/CRB é de fundamental importância pois reflete a responsa-
bilidade do Sistema na condução do tema junto às autoridades
competentes e, sobretudo, perante à sociedade.

Eleições CFB

No dia 20 de março ocorrerá a Assembleia Eleitoral do
Sistema CFB/CRB, em Brasília, quando serão eleitos
os quinze membros do plenário do Conselho Federal
de Biblioteconomia para a 15ª gestão, no triênio
2009/2012. Dentre os candidatos há bibliotecários e
docentes em Biblioteconomia, conforme prevê o Regi-
mento do CFB e a legislação profissional correspon-
dente. A nova gestão assumirá com o compromisso de
dar prosseguimento às ações empreendidas e colaborar
para o fortalecimento da classe bibliotecária brasileira,
com as repercussões decorrentes junto à sociedade.
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