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MISSÃO

Ser um agente de orientação, 

fiscalização e valorização do exercício 

da profissão de bibliotecário com base 

na ética e qualidade profissional.



OBJETIVOS

Fiscalizar o exercício do bibliotecário 

em sua jurisdição. Promover maior 

integração entre os profissionais com o 

Sistema CFB/CRB. Promover o papel 

do CRB entre os bibliotecários e a 

sociedade. Promover a valorização do 

exercício profissional.



VISÃO

Ser um agente de fiscalização e 

valorização profissional em busca da 

excelência profissional, cumprindo 

com eficiência e eficácia a sua missão



AMEAÇAS

-Inadimplência (carência de recursos)

-Aspecto geográficos

-Baixos índices salariais

-Desconhecimento da legislação 
bibliotecária



OPORTUNIDADES

- Cooperação das entidades de classes com o 

CRB

-Diálogo com o curso de Biblioteconomia da 

UFPB e UFRN

-Participação em eventos
-Criar parcerias com entidades de classe e 
aproximação do CRB com as instituições de 
ensino.
-Interação com a classe política



PONTOS FRACOS

-Falta de conhecimento do papel do CRB por parte dos 

profissionais

-Pouca articulação política do CRB

- Não possuir imóvel próprio

-Desconhecimento do mercado que necessita de bibliotecário

- Desconhecimento do perfil do bibliotecário que atua nos estados

-Desatualização dos dados pessoais dos bibliotecários inscritos no 

CRB

- Grande número de renúncia de conselheiros

-Ausência de assistente administrativo concursado

- Ausência de bibliotecário fiscal



PONTOS FORTES

-Infra estrutura de comunicação (telefone, 

celular, fax, internet)

-Infra estrutura de equipamentos e mobiliário

- Comprometimento dos conselheiros com as 

atividades do CRB

- Autonomia econômico financeira

-Articulação com instituições de ensino



QUESTÕES ESTRATÉGICAS

- Implementar ações de fiscalização

-Aumentar a comunicação com os bibliotecários

-Ampliar as visitar do CRB Itinerante para estreitar a relação com 

os bibliotecários e a atividade de orientação e de processos 

administrativos

-Sensibilizar o poder público para a questão das bibliotecas 

públicas

-Otimizar o atendimento presencial e remoto aos profissionais

-Promover ações para a ampliação de mercado de trabalho

- Ampliar a comunicação com os profissionais

-Atualizar o cadastro profissional e de empresas

- Promover palestra nos cursos de Biblioteconomia sobre o CRB 

re suas ações e metas



QUESTÕES ESTRATÉGICAS

-Promover campanhas permanentes de divulgação e informação 
sobre o papel do CRB, direitos e  deveres , e ações desenvolvidas

-Realizar palestras e seminários sobre o CRB

-Consolidar as aulas-debate e divulgar material informativo para 
orientar os futuros profissionais

- Implantar um sistema de avaliação permanente da satisfação dos 
bibliotecários em relação aos serviços prestados

-Realizar campanhas para a difusão da legislação junto aos orgãos 
e profissionais

-Dinamização do site do CRB


