
        O Sistema CFB/CRB teve uma participação efetiva du-
rante o XVI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
(SNBU) e o II Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais – 
Brasil, realizados de 17 a 22 de outubro de 2010, no Rio de 
Janeiro-RJ. Além de ocupar  dois estandes, foram apresenta-
dos trabalhos científicos no evento. O estande institucional 
promoveu as atividades de integração e congraçamento, 
ofereceu brindes, sediou o lançamento de livros de bibliote-
cários e acolheu os profissionais num agradável espaço de 
convivência, sob a coordenação da Comissão de Divulga-
ção (CDV) do CFB. O material promocional incluiu o folder 
do Código, a Coletânea e a Bibliografia de Ética do Bibliote-
cário, o folder da Biblioteca Escolar e a divulgação do Cen-
so Profissional. Os bottons com a logomarca do Sistema CFB/
CRB foram oferecidos aos profissionais revelando ótima acei-
tação. No outro estande, os computadores estiveram dispo-
níveis para o preenchimento do Censo, que está em fase de 
coleta de dados, e contou com a parceria do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia da 7ª Região (CRB-7), sediado no 
Rio de Janeiro. O CRB-3, que abrange os estados do Ceará e 
Piauí, e o CRB-15, que inclui os estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte, também colaboraram para a organização 

do estande. A Diretora Célia Simonetti Barbalho apresentou 
trabalhos sobre os resultados parciais do Censo e sobre o 
projeto do curso de Biblioteconomia na modalidade de 
ensino a distância, que constitui um convênio do CFB com 
a Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).  

 Para Célia, o impacto das informações apresenta-
das nas duas oportunidades foi altamente significativo, e 
comprovam a seriedade e a competência com que esses 
projetos vêm sendo desenvolvidos na gestão do Conselho 
Federal.  

 Na opinião da coordenadora da CDV, conselheira 
Sandra Maria Dantas Cabral, o saldo da presença do CFB 
no evento foi altamente positivo e acrescenta 
“Agradecemos a todos os parceiros e colegas que contri-
buíram para que esses objetivos fossem alcançados. Traba-
lhamos para que as atividades do Sistema CFB/CRB fossem 
divulgadas e os profissionais se sentissem bem recebidos no 
nosso espaço”. 
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