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Abertura do Encontro

Profas. Henriette e 
Nêmora Rodrigues

Profªs Maria Helena (UFMG), Ivete (USP), 
Lídia Toutain (ABECIN), Nêmora Rodrigues, 

Prof. Francisco das Chagas (UFSC)

Sistema CFB/CRB no X ENANCIB

O X Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Ciência da Informação – ENAN-
CIB, realizado em João Pessoa-PB, de 25 a 28 de 
outubro, teve como tema central a Responsabilida-
de Social da Ciência da Informação. O Sistema CFB/
CRB coaduna suas ações com esse tema na medida 
em que desenvolve ações voltadas à proteção da so-
ciedade e vai além, por meio de programas mobiliza-
dores em defesa da biblioteca escolar e da biblioteca 
pública. Em cerimônia integrada ao evento, ocorreram 
as comemorações pelos 20 anos da Associação Na-
cional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 
Informação – ANCIB e dos 40 anos do Curso de Bi-
blioteconomia da Universidade Federal da Paraíba – 
UFPB. Durante a cerimônia foram homenageados os 
ex-presidentes da Associação, e resgatada a história 
da entidade e ex-professores e funcionários do Curso 

receberam o reconhe-
cimento pela contribui-
ção à Biblioteconomia 
no estado da Paraíba. 
Em sua manifestação, 
a Presidente do CFB, 
Nêmora Rodrigues, 
enfatizou a importân-
cia da aproximação e 
da sintonia entre o en-
sino e a pesquisa na 
Biblioteconomia e o fa-
zer profissional, repre-
sentados por aquela 
oportunidade, em que 
se fortalecem os laços entre as entidades. Nêmora 
ressaltou, ainda, que a expectativa da classe é muito 
grande com relação às tendências e à evolução do 
campo do conhecimento que devem se refletir positi-
vamente na prática profissional.

Lançamento Coletânea de Ética na 
Paraíba

O lançamento da coletânea ”A ética na so-
ciedade, na área da informação e da atuação 
profissional” foi em dois momentos durante o 
X Encontro da Associação Nacional de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Ciência da Infor-
mação – ENANCIB, em João Pessoa-PB: por 
ocasião das cerimônias em homenagem aos 
vinte anos da ANCIB e quarenta anos do Cur-

so de Biblioteconomia da UFPB, contando 
com as presenças de dois de seus autores, a 
Profª. Dra. Henriette Ferreira Gomes e o Prof. 
Dr. José Augusto Guimarães, e, também, no 
espaço reservado aos demais lançamentos 
de livros no evento. A Presidente do CFB, 
Nêmora Rodrigues, descreveu a obra como 
uma contribuição do Sistema CFB/CRB no 
sentido de embasar as discussões sobre o 
tema e assim incentivar as melhores práticas 
calcadas na ética profissional.

Debates no X ENANCIB

O Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Ciência da Informação – ENANCIB 
tem como metodologia operacional a ocorrência de ses-
sões plenárias, apresentações de trabalhos científicos 
e grupos de trabalhos divididos por áreas de interesse 
e de atuação. Participaram do encontro, além da presi-
dente da ANCIB, Profª Dra. Joana Coeli Ribeiro Garcia; 
a Associação Brasileira de Ensino em Ciência da Infor-
mação –  ABECIN, com a presença de sua presidente, 
a Profª Dra. Lídia Brandão Toutain; a Federação das 
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informa-
ção e Instituições – FEBAB, representada por Edilene 
Maria da Silva; e o CFB, representado pela Profª Dra. 
Célia Regina Simonetti Barbalho e pela Presidente Nê-

mora Rodrigues. 
A proposta de 
discussão gi-
rou em torno da 
oportunidade de 
interconexão das 
entidades de or-
ganização cientí-
fica e profissional. 
Os professores 
doutores Francis-
co das Chagas 
de Souza e Maria 
Helena Tarchi Cri-
vellari conduziram 
os debates. 

Sistema realiza V Workshop 

Realizou-se em João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 
de outubro, o V Workshop do Sistema CFB/CRB, reu-
nindo presidentes e conselheiros integrantes das atuais 
gestões do CFB e conselhos regionais de Biblioteco-

nomia. Durante os 
dois dias do evento, 
foram discutidos o 
Planejamento Estra-
tégico, o andamento 
dos trabalhos dos 
grupos responsáveis 
por estudos sobre a 
legislação e demais 
procedimentos que 
visem à melhoria do 
desempenho das 
instituições. Foram 
discutidas  também 
ações em prol da bi-
blioteca escolar e da biblioteca pública no Brasil. 

Além das atividades práticas, a troca de experiên-
cias e a discussão de assuntos que afetam o Sistema 
resultam num aprimoramento coletivo. A escolha do 
local para a realização do Workshop  deu-se pelo fato 
de a realização do X Encontro Nacional da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 
da Informação – ENANCIB ocorrer na sequência, de 
25 a 28, o que possibilitou uma integração área de 
pesquisa com a profissional.


