
 1 

 

Boletim Eletrônico 
Brasília, 02 de Setembro de 2014                              Nº. 7, Edição  n° 66 

DIRETORIA DA 16ª GESTÃO  

 

Presidente: Regina Céli de Sousa - 

CRB-8/2385     

Vice-Presidente:Adelaide Ramos e 

Côrte - CRB-1/423  

1ª Secretaria: Isaura Lima Maciel 

Soares - CRB-7/1489  

2ª Secretaria: Lucimar Oliveira Silva 

– CRB-5/1239  

Tesoureira: Sandra Maria Dantas 

Cabral - CRB-3/243  

NESTA  EDIÇÃO 
 
 
Eleições no Sistema CFB/CRB. Inscri-

ção de Chapas até 25/09./2014..........1 
 
 

Fique em dia com o seu Conselho - 
Campanha de Conciliação 2014.........1 
 

 
Ensino a distância em Bibliotecono-
mia......................................................2 

 
 
TCU lança cartilha de orientação para 

os Conselhos de Fiscalização das 
atividades profissionais ......................3 
 

 
Demonstre seu amor pela               
biblioteca.............................................4 

 
 
Eventos na área em 2014...................4 

 

  

Termina em 25 de setembro de 2014 o período de inscrição de chapas 
para concorrer às eleições dos Conselhos Regionais de Bibliotecono-
mia. 
As chapas são compostas de 12 (doze) membros titulares e 6 (seis) su-
plentes.   
A votação poderá ser realizada via internet (de 10 a 14/11/2014), quan-
do houver uma chapa ou presencial (de 8h às 17h do dia 14/11/2014), 
quando houver mais de duas chapas, em locais indicados por cada 
CRB.  
A chapa eleita comporá o Plenário dos Conselhos Regionais de Biblio-
teconomia (CRB), para o período 2015/2017.  

Essa é a oportunidade para os bibliotecários colaborarem em prol da 

classe e da sociedade civil. Participar das entidades representativas é 

uma das melhores formas de contribuir para o fortalecimento da clas-

se. 
Os bibliotecários que estiverem em dia com suas anuidades poderão 

participar do processo eleitoral que ocorrerá nos 14 CRB. 

Para maiores informações leia a Resolução CFB nº 144/2014 que regu-
lamenta o processo eleitoral, publicada no Diário Oficial da União – I, 
de 06.5.2014, disponível em: http://repositorio.cfb.org.br/
handle/123456789/545 ou entre em contato com o CRB da sua região. 

FIQUE EM DIA COM O SEU CONSELHO  

CAMPANHA DE CONCILIAÇÃO 2014 

 

O Sistema CFB/CRB promove a campanha de conciliação que visa pos-
sibilitar aos profissionais em débito junto aos CRB a regularizarem sua 
situação. A campanha teve início em 17 de junho. 

Para obtenção do benefício é necessário que o profissional formalize seu 
pedido junto ao CRB de sua região.   

A íntegra da Resolução CFB n.146/2014, que dispõe sobre a cobrança de 
débitos anteriores ao exercício de 2014, pode ser acessada em:  

http://repositorio.cfb.org.br/bitstream/123456789/548/1/Resolu%C3%A7%C3%A3o%
20146%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%202014.pdf 

Aproveitem a oportunidade! 

ELEIÇÕES NO SISTEMA CFB/CRB. INSCRIÇÃO DE CHAPAS 

ATÉ 25/09/2014 

http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/545
http://repositorio.cfb.org.br/handle/123456789/545
http://repositorio.cfb.org.br/bitstream/123456789/548/1/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20146%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%202014.pdf
http://repositorio.cfb.org.br/bitstream/123456789/548/1/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20146%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%202014.pdf
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 ORGANIZAÇÃO 

Insira um pequeno parágrafo sobre sua organização. Ele poderá incluir seus objetivos, 

sua missão, data em que foi fundada e um pouco de seu histórico. Você também poderá 

fornecer uma lista dos tipos de produtos, serviços ou programas oferecidos por sua 

organização, a região abrangida (por exemplo, regiões sul e su-deste do país e uma 

parte da América Latina), e o perfil de seus clientes e membros. Informe também um 

telefone de contato para que seus leitores possam reuisitar mais informações.  

COLE O SELO AQUI 

 

 

 

 

 

 

 2 ENSINO A DISTÂNCIA EM  
BIBLIOTECONOMIA 
 
Foi realizada, nos dias 21 e 22 de 
agosto na cidade do Rio de Janeiro, a 
Oficina de Capacitação de Autores e 
Leitores do Curso de Bacharelado em 
Biblioteconomia a Distância 
(BibEaD), projeto este desenvolvido 
pela Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) com a participação ativa do 
CFB . 
A presidente do CFB, Regina Céli de 
Sousa, participou da abertura e desta-
cou a importância do evento para a 
Biblioteconomia brasileira. Agrade-
ceu a CAPES/UAB, ao Curso de Bibli-
oteconomia e Gestão de Sistemas de 

Informação da UFRJ e ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD/UFRJ) por colaborarem para a 
implementação do referido Curso, bem como aos 
professores presentes (autores e leitores seleciona-
dos por edital público) por se envolverem nesta ação 
transformadora. 
Salientou que o impacto dessa iniciativa será mais 
evidente nos próximos anos, com efeitos positivos 
esperados nos vários segmentos de bibliotecas, em 
especial das bibliotecas escolares, devido ao incenti-
vo dado pela Lei 12.244/2010.  Finalizou afirmando 
que tem certeza que o resultado deste trabalho agre-
gará maior valor à profissão. 
A Conselheira Federal Helen Rozados, Coordenado-
ra da Comissão de Ensino deste Conselho, também 
esteve presente ao evento. Ela faz parte da Comissão 
Técnica de Biblioteconomia, indicada pelo CFB e ofi-
cializada pela CAPES, formada por um grupo de pro-
fessores doutores oriundos de diferentes universida-

des públicas brasileiras, responsáveis pe-
la proposição do Projeto Político Pedagó-
gico (PPP) do Curso e de sua implemen-
tação, segundo parâmetros de qualidade 
propostos. 
O evento foi considerado um sucesso, não 
apenas pela Capes e pela UFRJ, mas pe-
las Comissões que o organizaram e, espe-
cialmente, por seus participantes (autores 
e leitores), que assim o expressaram por 
meio de declarações durante o aconteci-
mento e nas redes sociais, pontuando, 
inclusive, que esse será um marco na his-
tória da Biblioteconomia brasileira.  
O início do curso está previsto para 2017. Mariza Russo, coordenadora do Projeto BibEaD e Nysia Oliveira de Sá,  

vice-coordenadora CBG/FACC/UFRJ. 

A esquerda, Regina Céli de Sousa, presidente do CFB, Tatiane Pacanaro Trinca, coordenadora da 

Divisão de Fomento da diretoria de EaD, da CAPES, Celia Regina Simonetti, membro da Comissão 

Técnica do CFB, responsável pelo Projeto Político Pedagógico , Mariza Russo, coordenadora do 

Projeto BibEaD, Marcos Luis Miranda, presidente do CRB-7 e Nysia Sá, moderadora da mesa . 

Presidente do CFB, Regina Céli de Sousa e Comissão Técnica do CFB, 

responsável pelo Projeto Político Pedagógico (Henriette Ferreira Gomes, 

Célia Regina Simonetti Barbalho, Hellen Rozados e Marta Valentim). 



 3 

 

 ORGANIZAÇÃO 

Insira um pequeno parágrafo sobre sua 
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Você também poderá fornecer uma 
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to para que seus leitores possam reuisi-

tar mais informações. 

COLE O SELO AQUI 
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Os Presidentes e representantes de conselhos de profissões regulamentadas participaram, 

no dia 28/08, do lançamento da Cartilha de Orientação para os Conselhos de Fiscalização 

das Atividades Profissionais. A solenidade contou com a presença dos ministros do Tribunal 

de Contas da União (TCU) João Augusto Nardes e Augusto Sherman. 

A publicação apresenta esclarecimentos sobre os sistemas de controle existentes na Admi-

nistração Pública brasileira e de como os Conselhos de Fiscalização Profissional aí se aspec-

tos atinentes aos Conselhos com dedicação especial ao tema da prestação de contas. 

Conheça a íntegra: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2663839.PDF 

Na foto, os ministros do TCU João Augusto Nardes (ao centro, de gravata azul-claro), Augusto Sher-

man (do lado direito de Nardes) e o coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Re-

gulamentadas, José Augusto Viana Neto (do lado esquerdo). Na frente a presidente do Conselho Fe-

deral de Biblioteconomia, Regina Céli de Sousa, com os presidentes do Conselho Federal de Enferma-

gem, Osvaldo Albuquerque; do Conselho Federal de Estatística, Maurício Gama; do Conselho Federal 

de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva; do Conselho Federal de Administração, Sebastião 

Luiz de Mello; do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas da Costa; do Conselho Federal de 

Odontologia, Ailton Morrilhas; do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Borges; do Conselho Fede-

ral de Fonoaudiologia, Bianca Queiroga; do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, 

Ulisses Fontenelle; do conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Mário Varela 

Amorim e do vice-presidente de Administração do CFC, Luís Henrique de Souza. 

TCU LANÇA CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA OS CONSELHOS DE  

FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2663839.PDF
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09/09/2014 a 11/09/2014 – Rio de Janeiro/RJ 
X Colóquio Habermas “Representação, Democracia e Controle Social” e I Colóquio de  
Filosofia da Informação.   
http://coloquiohabermas.wordpress.com/ 
 
16/09/2014 a 19/09/2014 – Fortaleza/CE 
III Seminário Internacional de Informação para a Saúde 
http://sinforgeds.com/index.php/sinforgeds/sinforgeds2014 
 
26/09/2014 a 26/09/2014 – Ouro Preto/MG 
I Seminário sobre Acesso Aberto e Gestão da Informação Científica 
http://www.sisbin.ufop.br/evento/ 
 
10/10/2014 a 11/10/2014 – Lages/SC 
32° Painel Biblioteconomia em SC 
http://paineldebiblioteconomia2014.wordpress.com/submissao-de-trabalhos/ 
 
27/10/2014 a 30/10/2014 – Belo Horizonte/MG 
ENANCIB 2014, “Além das nuvens: expandindo as fronteiras da Ciência da Informação”. 
http://enancib2014.eci.ufmg.br/ 
 
27/10/2014 a 28/10/2014  – Rio de Janeiro/RJ 
l Fórum Internacional sobre Livros Antigos, Raros e Especiais 
http://bibliotecadomuseunacional.files.wordpress.com/2014/07/1-i_forum_internacional2.jpg 
 
10/11/2014 a 12/11/2014 – Salvador/BA 
III Colóquio Internacional da Rede MUSSI: As transformações do documento no espaço – tempo 
do conhecimento 
http://www.coloquiomussi.ici.ufba.br/ 
 
16/11/2014 a 21/11/2014 – Belo Horizonte/MG 
XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU 
https://www.bu.ufmg.br/snbu2014/apresentacao.php 
 
26/11/2014 a 28/11/2014 - – Rio de Janeiro/RJ 
5º Encontro Nacional da ULEPICC-Brasil "Comunicação, cultura, informação e democracia: ten-
sões e contradições". 
http://ulepiccbrasil5.org.br/ 

Expediente: 

SRTVN, Ed. Brasília Rádio Center, Sala 1079.       

70719-900  —  Brasília-DF 

Fone: (61) 3328-2896 / 3328-2080    Fax: (61) 3328-2894       

e-mail:cfb@cfb.org.br   Home Page: www.cfb.org.br 

 

Comissão de Divulgação 

– Coordenador:  Williams Jorge Corrêa Pinheiro -  CRB-2/802 

– Membro: Lucimar Oliveira Silva – CRB-5/1239 

– Membro: Sandra Maria Dantas Cabral - CRB-3/243 

 

EVENTOS NA ÁREA EM 2014 

DEMONSTRE SEU AMOR PELA BIBLIOTECA 
 

A Biccateca lança um concurso cultural, em que deverá ser enviada uma foto / imagem original que 
demonstre o amor da pessoa pela Biblioteca. A proposta é que os participantes apostem na criativida-
de para criar fotos/imagens interessantes e criativas que traduzam o seu sentimento pela Biblioteca. 
O autor da foto/imagem com maior número de votos será premiado com uma mini biblioteca. 
Os participantes terão até o dia 25/09 para enviar suas fotos/imagens. 
Informações acesse:  Facebook.com/Biccateca 

http://coloquiohabermas.wordpress.com/
http://sinforgeds.com/index.php/sinforgeds/sinforgeds2014
http://www.sisbin.ufop.br/evento/
http://paineldebiblioteconomia2014.wordpress.com/submissao-de-trabalhos/
http://enancib2014.eci.ufmg.br/
http://bibliotecadomuseunacional.files.wordpress.com/2014/07/1-i_forum_internacional-2.jpg
http://www.coloquiomussi.ici.ufba.br/
https://www.bu.ufmg.br/snbu2014/apresentacao.php
http://ulepiccbrasil5.org.br/

