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CFBCFB
• SÍNTESE DAS FINALIDADES

- Orientar, supervisionar e disciplinar o 
exercício da profissão de bibliotecário em 
todo o território nacional

• AÇÕES

- Administrativo-executiva, normativa-
regulamentar, consultiva, supervisora, 
disciplinar e contenciosa, como instância 
originária ou recursal



CLN
• SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

- Estudar, planejar e propor a publicação da 
legislação referente ao exercício e à
fiscalização da profissão de bibliotecário, 
dos atos, resoluções, acórdãos, portarias e 
pareceres

- Aplicar e interpretar as normas para 
orientação dos trabalhos dos CRB e do CFB, 
acompanhando a execução das diligências



Objetivo do Objetivo do 
TreinamentoTreinamento

Orientar as atividades de 
fiscalização e cumprimento da 

legislação profissional no 
âmbito dos conselhos 

regionais de biblioteconomia



CONTEÚDO

• Principais critérios norteadores da 
fiscalização em três linhas de atuação:
- Instituições Privadas: empresas, 
estabelecimentos de ensino, consultorias
- Instituições Públicas: órgãos ligados 
ao poder executivo (secretarias, 
fundações, estabelecimentos de ensino)
- Profissionais registrados: regularidade  



PROGRAMAPROGRAMA
20/03 – manhã

1 Intruções à Comissao de Fiscalização
- Estabelecimento de critérios 
- Definição de Roteiros
- Estudos de casos
- Estratégias de ação
- Orientações ao bibliotecário fiscal 



PROGRAMAPROGRAMA
20/03 Manhã

2 Instruções ao Bibliotecario Fiscal:
- Técnicas de abordagem
- Postura
- Material de suporte
- Subsídios à comissão de fiscalização
- Acompanhamento do processo 
administrativo



PROGRAMAPROGRAMA

20/03 Tarde 
2  Instruções ao Bibliotecário Fiscal:

- Preenchimento do auto de constatação
- Preenchimento do auto de infração



PROGRAMAPROGRAMA
20/03 Tarde

3 Instruções à Comissão de Fiscalização:
- Orientações ao serviço de apoio à

Comissão
- Montagem do processo administrativo
- Fluxo operacional do processo 

administrativo
- Procedimentos a serem adotados na 

tramitação processual



PROGRAMAPROGRAMA
• 21/03 Manhã

- Estudos de casos
- Julgamentos de processos
- Aplicação de penalidades
- Debates
- Esclarecimentos adicionais



Agradecimentos

• Reflexão
“ O Pessimista queixa-se dos 

ventos,
O Otimista espera que mudem e
O Realista ajusta as velas.”

(Anônimo)


