
 A necessidade de formar um maior contingente de bibliotecários no 

país sem abrir mão da qualidade, em vista da implantação de diversos proje-

tos nacionais que envolvem a contratação de profissionais, motivou o Sistema 

CFB/CRB a constituir uma parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) para a oferta do curso de bacharelado em Biblioteconomia na modalida-

de a distância. 

 A oferta de cursos desta natureza é uma realidade em todo mundo. 

Experiências de sucesso estão presentes no México, Estados Unidos, Japão, 

Europa, Austrália, Colômbia e outras regiões que enfrentam problemas para 

qualificar presencialmente bibliotecários. Ademais, analisando o cenário brasi-

leiro, em especial a oferta de cursos a distância para outras áreas,  bem como 

a legislação brasileira sobre esta modalidade de ensino, o Sistema CFB/CRB 

ponderou que a disponibilidade desta abordagem educacional deveria ocorrer 

independente de qualquer esforço da instituição a qual seria obrigada, por 

força de decisões judiciais, de efetuar o registro de profissionais assim forma-

dos, independente da qualidade oferta. 

 Diante de tais cenários, entendeu o Sistema CFB/CRB intervir em 

um processo desta natureza, de modo a assegurar a qualidade. Para tal o 

Conselho Federal de Biblioteconomia constituiu um grupo de respeitados especialistas da área para a elaboração do Projeto Pedagógico. 

 A proposta já entregue e aprovada pela CAPES/UAB, é composta por três marcos: situacional, conceitual e operacional. O primeiro 

destaca a diminuição de vagas para formação de bibliotecários no país, segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o que afeta substancialmente a quantidade de profissionais formados anualmente, além de desta-

car que a Lei 12.244/2010 determinou a contratação de 175 mil bibliotecários até 2020. O segundo, o conceitual, constituiu a formação com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Ministério da Educação para a área de Biblioteconomia (Parecer CNE/CES nº 492/2001 

e Resolução CNE/CES nº 19/2001), bem como pelas orientações emanadas pela Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação 

(ABECIN), estabelecendo os seguintes eixos temáticos: 
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Eixos Temáticos do Curso de Biblioteconomia à Distância. 

 Além destes expostos, um eixo básico composto 

por disciplinas como: Língua Portuguesa, Produção de Tex-

tos, Estatística, Informática Aplicada ao Ensino a Distância, 

dentre outras. Do total 2.400 horas/aula são destinadas aos 

eixos relacionados à Biblioteconomia; 240 horas/aula desti-

nadas à formação básica; 240 horas/aula destinadas aos 

estágios curriculares obrigatórios; 45 horas destinadas ao 

desenvolvimento de atividades complementares.  

 O Curso de Biblioteconomia na modalidade a dis-

tância só será ofertado por universidades públicas, federais, 

estaduais ou municipais que já possuam o curso na modali-

dade presencial, motivo pelo qual o projeto pedagógico 

expõe as condições necessárias para a execução da propos-

ta considerando que a qualidade deve ser prioridade absolu-

ta da universidade interessada, de modo a atender as de-

mandas e necessidades do mundo do trabalho de seu entor-

no 

 A execução do projeto, a cargo das instituições 

integrantes do Sistema UAB, se efetuará nos Polos que são 

as unidades operacionais onde são desenvolvidas as ativida-

des pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 

programas ofertados a distância. Os polos oferecem a estru-

tura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos 

possam acompanhar os cursos na modalidade a distância. 

Informações sobre a oferta do curso podem ser obtidas 

diretamente no site da UAB: www.uab.capes.gov.br.  


