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CFB reúne-se com a Frente Parlamentar da Leitura
O Conselho Federal de Biblioteconomia esteve, 

representado por sua Diretoria, no dia 9 de junho, em 
audiência com o Deputado Federal Marcelo Almeida 
(PMDB/PR), Presidente da Frente Parlamentar da 
Leitura. 

Na ocasião, a Presidente do CFB, Nêmora Ro-
drigues, e as Diretoras Célia Barbalho e Georgete 
Lopes puderam apresentar ofi cialmente à Frente 
Parlamentar  o Programa Mobilizador Biblioteca Es-
colar: construção de uma rede de informação para o 
ensino público, além de  discutir temas voltados para o 
fortalecimento da biblioteca escolar, bem como práticas 

de incentivo à leitura.
Sobre a audiência, 

a Presidente reafi rmou 
que, após o encontro, o 
Deputado colocou-se à 
disposição para colaborar 
com o Sistema CFB/CRB 
na implementação do seu 
programa e para dar apoio 
político aos projetos de lei 
de interesse da categoria 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados.

Presidente e Diretora reúnem-se com docentes e 
direção do curso de Biblioteconomia da UFPA

Com o objeti-
vo de buscar maior 
aproximação com a 
realidade acadêmica 
da Biblioteconomia, 
a Presidente do CFB, 
Nêmora Rodrigues, e a 
Diretora Célia Barbalho 
reuniram-se, no dia 3 
de junho, com docen-
tes e com a direção 
do curso de Biblioteco-

nomia da Universidade Federal do Pará. A reunião 
permitiu ao CFB  incentivar a implantação, naquela 
universidade, da disciplina de ética profi ssional, e foi 
também mais um momento de diálogo para o fortale-
cimento do compromisso social da Biblioteconomia, 
quando se destacou, na reunião,  a  necessidade da 
abordagem acadêmica de conteúdos voltados para 
as bibliotecas públicas e escolares.

Segundo a Diretora Célia Barbalho, o Departamen-
to de Biblioteconomia da UFPA hoje envida muito es-
forço para aprimoramento do curso, o que culminará, 
em breve, com a inclusão da Disciplina de Ética Pro-
fi ssional no currículo, bem como em ações que visam 
à implantação do projeto pedagógico do curso.

Seminário sobre Governança Corporativa  em Belém 
Com o apoio do CRB-2, a Presidente do CFB, Nê-

mora Rodrigues, e a Diretora Célia Barbalho proferiram 
palestra, no princípio de junho, no seminário Governança 
Corporativa no âmbito do CFB, em Belém-PA. Durante a 
apresentação as Conselheiras explanaram sobre as prá-
ticas desenvolvidas durante a 14ª Gestão, que terminou 
seu mandato em maio deste ano, assim como apresen-
taram aos presentes as atividades previstas para a 15ª 
Gestão do CFB, cumprindo os princípios de transparên-
cia, equidade, ética e prestação de contas. Os presentes 
puderam expor suas dúvidas e receberam esclarecimen-
tos inclusive referentes às atividades de fi scalização pro-

fi ssional. Para encerrar o evento, a Conselheira Federal 
Maria Odaísa de Oliveira 
procedeu aos lançamentos 
das duas recentes obras do 
CFB (A Ética na sociedade, 
na área da informação e da 
atuação profi ssional: o olhar 
da Filosofi a, da Sociologia, 
da Ciência da Informação e 
da Formação e do Exercício 
Profi ssional do Bibliotecário 
no Brasil, e a coletânea sobre 
ética profi ssional).

Sistema CFB/CRB defende mapeamento de com-
petências

O CFB participou, no período de 2 a 4 de junho, em 
Belém - PA, do IX Workshop Brasileiro de Inteligência 
Competitiva e Gestão do Conhecimento. Na ocasião, 
o Sistema CFB/CRB apresentou o trabalho intitulado 
Gestão do Conhecimento, por meio do mapeamento 
de competências, e expôs o case do Sistema CFB/
CRB, de autoria da Conselheira Federal Célia Regina 
Barbalho e da ex-Conselheira Federal Helen Beatriz. 
No workshop foi destacada a importância do estudo 
das competências, como forma de se defi nir o perfi l 
desejado para o profi ssional da informação bibliote-
cário.

Sobre ao mapeamento de competências, o Siste-
ma Conselho Federal de Biblioteconomia/Conselhos 
Regionais de Biblioteconomia (Sistema CFB/CRB) 
prossegue agora com suas ações, dando início, no 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documenta-
ção e Ciências da Informação, que vai ocorrer no Mato 
Grosso do Sul, em julho, ao Censo Bibliotecário.

Segundo a Conselheira Célia, “o mapeamento de 
competências, neste momento, torna-se prioridade 
para a categoria, pois precisamos conhecer quem são 
os profi ssionais que atuam no país”. O trabalho permi-
tirá que se compreenda os gap existentes hoje entre 
a formação e a atuação profi ssional, permitindo que a 
missão do Sistema seja amplamente atingida.

Momento de lançamento das obras 
do CFB

Reunião na UFPA fortalece o curso de 
Biblioteconomia

Deputado Marcelo Almeida e as Con-
selheiras do CFB


