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Data Evento Realização Local Informações

Agosto

20a22 Seminário Internacional sobre Qualidade em Informação IBICT Florianópolis (SC) (061) 225.9760 e fax (061) 225.9955.

20a22 Seminário Internacional sobre Qualidade em Informação IBICT Florianópolis (SC) (061) 225.9760 e fax (061) 225.9955.

25a26 Seminário Latino Americano sobre Mercado

e Novos Cenários para o Profissional de Informação FIBRA JIEL Brasília (DF) (061) 327.3081 e fax (061) 327.3560.

25a27 ||ll Intercâmbio entre Brinquedotecas - Transformando Bolas em Estrelas Esc. Oficina Lúdica São Paulo (SP) (011) 256.2322.

Setembro

01a02 Curso: Gestion de Informacion de las Organizaciones.

Ministrante: profº.lic.Gloria Ponjuan Dante (Cuba) Fundepe Marília Fac.de Filosofia

USP (Marília/SP) (014) 433.1844, ramal 145 e fax (014) 433.2504.
09 * 1º Concurso de Monografia sobre Informação

e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro.

Tema: "Informaçãojurídica: o que se pensa é o que se faz?” Rio de Janeiro GIDJIRJ fax (021) 256.2432.

09a11 IV Seminário sobre Automação em Bibliotecas e Centros de Documentação

Tema: Globalização da Informação -

A revolução nas unidades de informação,ciência e tecnologia INPEISJC. Águas de Lindóia (012) 325.6068 e fax (012) 325.6919/325.6094,E-mail: biblioteca(Qdem.inpe.br

10a12 [Ill Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. ANCIBIDBCT/CNPq Rio de Janeiro (021) 275.3590e fax (021) 275.3545,E-mail: nelidaMomega.Incc.br.
15a 19 Palestra Internetworking: the future of libraries, librarians and of

I library networks - Tecnologias de Informação Projeto Melon- FGV Univ. Reg. de Blumenau|(021) 536.9229/536.9161 e fax (021) 536.9152, E-mail: bbdataDfgvr).br

22 Recursos Humanos

Palestrante: Magali C. Ramirez - consultora CRB-8 Audit. da Biblioteca

Mário de Andrade (011)237.2006
24a26 Seminário: A Informação e os Novos Caminhosda Informática

Tema: O impacto das novas tecnologias da informação na Sociedade IBICT e UFPB João Pessoa (PB) (061) 225.9760 e fax (061) 225.9955.

Outubro

6a9 Infoimagem/97 CENADEM

AIM Internacional Pal. Conv. Anhembi  |(011)881.9829/282.0319,fax (011) 852.0779, E-mail: webmaster(Ocenadem.com.br

(*) Prazo de entrega.
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O CRB-8 decidiu consultar direta-

mente todas as faculdades de

Biblioteconomia sobre o assunto e re-

Cebeu as mais variadas respostas. veja

a segulr, um breve resumo das res-

POStaS reCebidas pelo CRB-8・

Sobre a mudanca do nome do cur-

SO, SaO fivor各veis, a nivel de gradua-

CaO, a Universidade Federal do Paran各

(UFPR), a Universidade Estadual de Lon-

drina (UED e a Faculdade l七resa Martin

(FATEMA); a nivel de p6s-graduacao, a

Universidade do Rio Grande (URG).

A professora Regina Keiko O. F.

Amaro, da ECA/USP, Observa que
“uma mudanca no curso deveria ser

decorrencia das mudancas nas con-

CePC6es te6ricas e nas atuac6es con-

CretaS da征ea e, POr COnSequenCla,

na pr6pria ft)rmaC各O’’・ E acredita que

devemos buscar responder quest6es

relativas ao papel da informa辞o e

Cultura no Brasil de hoje.

Em prmCIPIO, a PrOfessora Isabel

Cristina L. Carvalho, da Universidade

Federal do Espirito Santo (UFES), naO

e favor各vel a mudanca. Ela acredita que

“a valoriza辞o curso e da各ea nao passa

POr eSta queStaO,, e acha ser preciso
“conquistar, POr meio de profissionais

COmPetenteS e instituic6es serias, a reS-

Peitabilidade e o conhecimento da so-

Ciedade’’. A professora Edilze Bonavita

Martins Mendes, da PUCCAMP, gOSta-

ria de uma campanha nos meios de

COmmnicacao, Para atingir aos ]OVenS

de todo o Pa壬s, e “teria repercussao

maior do que a alteracao do nome’’・ O

PrOfessorJoわBosco Rodrigues de Oli-

Veira, da Faculdade Integrada Ttresa

D,Avila (FATEA), aCreSCenta: “A mu-

danca do nome do curso nao ira alte-

rar o conceito ou visao que a socieda-

de tem dos nomes Biblioteconomia e

Documentacao’’. A professora Elisabe血

Mdrcia Martucci, da Universidade Fe-

deral de Sえo Carlos (UFSC), enCami-

nhou texto para reflexfb, Cujo t壬tulo e

“A neurose da mudanca’’. O texto

enfatiza a questao do desenraizamento

e da perda de identidade profissional,

afirmando a autora: “Falta-nOS a COm-

PreenS各o de que a identidade e um

lugar de luta e conflitos, e um eSPaCO

de construcao de ser profissional e do

estar profissional’’・

馳簡閲聞脚ESW側聞蘭-Cbmrelacao a

Vantagem Ou desvantagem da mudan-

Ca de nome, O PrOfessor Claudio Re-

nato M. da Silva, da URG, Observa que
“o bacharel em Biblioteconomia ainda
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discutem a
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do curso

ABossiDlde de mudança do

Mome do cursode Biblioteconomia e
* de seu currículo básico está sendo dis-

cutida por bibliotecários de São Pau-

lo e outrosestados. O CRB-8 entende

sãonesse sentido já está

 

-pem avançada junto ao pessoal do

“ ensino superior.

O CRB-8 decidiu consultar direta-

mente todas as faculdades de

Biblioteconomia sobre o assunto e re-

cebeu as mais variadas respostas. Veja

a seguir, um breve resumo das res-
postas recebidas pelo CRB-8.

Sobre a mudança do nome do cur-

so, são favoráveis, a nível de gradua-

ção, a Universidade Federal do Paraná

(UFPR), a Universidade Estadual de Lon-

drina (UEL) e a Faculdade Teresa Martin

(FATEMA); a nível de pós-graduação,a
Universidade do Rio Grande (URG).

A professora Regina Keiko O. F.

Amaro, da ECA/USP, observa que

“uma mudança no curso deveria ser

decorrência das mudanças nas con-

cepções teóricas e nas atuações con-

cretas da área e, por consequência,
na própria formação”. E acredita que

devemos buscar responder questões
relativas ao papel da informação e

cultura no Brasil de hoje.

Em princípio, a professora Isabel

Cristina L. Carvalho, da Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES), não
é favorável à mudança.Ela acredita que

“a valorização curso e da área não passa

por esta questão” e acha ser preciso

“conquistar, por meio de profissionais

competentes e instituições sérias, a res-

peitabilidade e o conhecimento da so-

ciedade”. A professora Edilze Bonavita
Martins Mendes, da PUCCAMP, gosta-

ria de uma campanha nos meios de

comunicação, para atingir aos jovens

de todo o País, e “teria repercussão

maior do quea alteração do nome”. O

professorJoão Bosco Rodrigues de Oli-
veira, da Faculdade Integrada Teresa

D'Ávila (FATEA), acrescenta: “A mu-
dança do nome do curso não irá alte-

rar o conceito ou visão que a socieda-

de tem dos nomes Biblioteconomia e

Documentação”. A professora Elisabeth

Márcia Martucci, da Universidade Fe-

deral de São Carlos (UFSC), encami-

nhou texto para reflexão, cujo título é

“A neurose da mudança”. O texto

enfatiza a questão do desenraizamento

e da perda de identidade profissional,

afirmando a autora: “Falta-nos a com-

preensão de que a identidade é um
lugar de luta e conflitos, é um espaço

de construção de ser profissional e do

estar profissional”.

VANTAGEM E DESVANTAGEM—Comrelação à

vantagem ou desvantagem da mudan-
ça de nome, o professor Cláudio Re-
nato M. da Silva, da URG, observa que

“o bacharel em Biblioteconomia ainda

 

 

CRB-8 consulta

faculdades de

vários estados

ondebibliotecários

discutem a

possibilidade

de alteração

da denominação

do curso

ABossiDlde de mudança do

Mome do cursode Biblioteconomia e
* de seu currículo básico está sendo dis-

cutida por bibliotecários de São Pau-

lo e outrosestados. O CRB-8 entende

sãonesse sentido já está

 

-pem avançada junto ao pessoal do

“ ensino superior.

O CRB-8 decidiu consultar direta-

mente todas as faculdades de

Biblioteconomia sobre o assunto e re-

cebeu as mais variadas respostas. Veja

a seguir, um breve resumo das res-
postas recebidas pelo CRB-8.

Sobre a mudança do nome do cur-

so, são favoráveis, a nível de gradua-

ção, a Universidade Federal do Paraná

(UFPR), a Universidade Estadual de Lon-

drina (UEL) e a Faculdade Teresa Martin

(FATEMA); a nível de pós-graduação,a
Universidade do Rio Grande (URG).

A professora Regina Keiko O. F.

Amaro, da ECA/USP, observa que

“uma mudança no curso deveria ser

decorrência das mudanças nas con-

cepções teóricas e nas atuações con-

cretas da área e, por consequência,
na própria formação”. E acredita que

devemos buscar responder questões
relativas ao papel da informação e

cultura no Brasil de hoje.

Em princípio, a professora Isabel

Cristina L. Carvalho, da Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES), não
é favorável à mudança.Ela acredita que

“a valorização curso e da área não passa

por esta questão” e acha ser preciso

“conquistar, por meio de profissionais

competentes e instituições sérias, a res-

peitabilidade e o conhecimento da so-

ciedade”. A professora Edilze Bonavita
Martins Mendes, da PUCCAMP, gosta-

ria de uma campanha nos meios de

comunicação, para atingir aos jovens

de todo o País, e “teria repercussão

maior do quea alteração do nome”. O

professorJoão Bosco Rodrigues de Oli-
veira, da Faculdade Integrada Teresa

D'Ávila (FATEA), acrescenta: “A mu-
dança do nome do curso não irá alte-

rar o conceito ou visão que a socieda-

de tem dos nomes Biblioteconomia e

Documentação”. A professora Elisabeth

Márcia Martucci, da Universidade Fe-

deral de São Carlos (UFSC), encami-

nhou texto para reflexão, cujo título é

“A neurose da mudança”. O texto

enfatiza a questão do desenraizamento

e da perda de identidade profissional,

afirmando a autora: “Falta-nos a com-

preensão de que a identidade é um
lugar de luta e conflitos, é um espaço

de construção de ser profissional e do

estar profissional”.

VANTAGEM E DESVANTAGEM—Comrelação à

vantagem ou desvantagem da mudan-
ça de nome, o professor Cláudio Re-
nato M. da Silva, da URG, observa que

“o bacharel em Biblioteconomia ainda

 



PrOCura uma identidade; naO tantO POr

afirmacao na profissao, maS Pela pr6-

Pria nomendatura pouco esdarecedo-

ra’’. A professora Ivone Guerreiro Di

Chiara, da UEL, afirma ser a principal

Vantagem “enCOntrarmOS um nOme

que traduza adequadamente o profis-

Sional’’, enquantO Leila Rabelo, da

Fatema, afirma como sendo vantagem
“a auto-eStima, atualizacao, administra-

辞O, lideranca e adapta辞o ao novo

mercado de trabalho,,.

Para a UFPB, a desvantagem seria

a necessidade de “que os atuais pro-

fessores atualizassem os conhecimen-

tos, tendo em vista o novo objeto de

estudo,,. Para a UFPR, VantagenS Seri-

am: “adequa辞o da formacao ao mer-

Cado tradicional, POtenCial emergen-

te; adequacao do nome da profiss各o

as reais habilidades e competencias,,・

A Pucamp reforca: “aCreSCendo-Se

da informacao a Biblioteconom王a, eVi-

dencia-Se mais daramente que o biblio-

tec各rio nao e um elemento estatico na

biblioteca, maS dinamo da transferen-

Cia da infoma車o”. Como desvantagem,

destaca que “mudancas radicais de de-

nominacao poderiam ser perlgOSaS,

devido aos aspectos legais,,・ O profds-

SOr Joao Bosco, da

Fatea, aCredita que
“somente o uso e um

marketing agressivo

ifao possib混tar a de-

termina辞o das vanta-

gens e desvantagens’’.

田xpE剛軸CIAS

Quanto ao conheci-
mento de qualSquer

experi全ncias no sen-

tido de mudanca de

nome do curso com

rela辞o a graduacわ,

aURG e a UFPBnao

tem conhecimento.

A UEL cita o cur-

SO da UFSC como
“um bom e feliz

exempIo de mudan-

Ca de enfoque de

Curr壬culo, maS COnti-

nua sendo chamado

de Biblioteconomia,,.

A nivel de p6s-gradua辞o, foram ci-

tados na mudanca de nome os cursos

Para Ciencia da Informacao na UFMG

e UnB.

Como extensa.o de nome de de-

PartamentO, foram citados a experie-

ncia da UFRS, CulO nOme e Faculdade

de Biblioteconomia e Documenta辞o,

e da UnB e UFSCAR, que indu壬ram

na denominacao de seus departamen-

tos o termo Ci全ncia da Informacao.

Leila Rabelo, da Fatema, COIoca que
“todo profissional bibliotecdrio sentiu

dificuldades em explicar o nome

Biblioteconomia em algum momento

Para alguem’’.

DI訓劇m - NE questわrelativa a maior

PrOCura do curso como decorrencia

da mudanca do nome, foi coIocado:

Pela URG, que em Primeiro momento

discuta-Se a relacao da nomendatura

VerSuS PrOfissわ, Para depois buscar-Se

a sua identificacao; a UFPB acredita

que “nao e a mudanca do nome, maS

a pratica profissional, induindo currf-

Culo, COnteddos, eXPeriencia dos pro-

fessores, que tOma um CurSO mais pro-

curado,,.

A UEL acredita que “a mudanca do

nome, aliada a outros fatores, COmO

maior divulgacao do profissional na

SOCiedade, POderまcontribuir para o

aumento da demanda’’. A professora

Leila Rabelo, da FATEMA, informa que

a partir do proxlmO anO a FATEMA

ira “modificar o currfculo do profissi-

Onal, bem como modificar o nome do

CurSO Para Administra辞o da Informa-

CaO’’. Leila e Isabel Cristina L. Carva-

1ho, da UFES, aCreditam na maior de-

manda vinda do vestibular. Isabel res-

Salta, nO entantO, que eSSe fa.to pode

estar ligado ao modismo.

A FAⅡiA, POrem, entende que “s6

a mudanca dos nomes nao vai atrair

mais alunos’’・ A escola entende que “e

necessatio que os ementdrios das ma-

te正as dos currieulos seJam direcionados

Pela formacao de um profissional que

manipule, articule e domine a tecno-

1ogia e servicos informacionais’’.

A professora Edilze Bonavita, da

PUCCAMP, afirma que nao s6 nao ha-

Ver各aumento na procura como “cor-

re-Se alto risco de que o interesse di-

minua ainda mais,,.

Mais informac6es sobre o tema

POdem ser obtidas no CRB-8.　　'

 

procura uma identidade; não tanto por

afirmação na profissão, mas pela pró-

pria nomenclatura pouco esclarecedo-

ra”. A professora Ivone Guerreiro Di

Chiara, da UEL, afirma ser a principal

vantagem “encontrarmos um nome

que traduza adequadamente o profis-

sional”?, enquanto Leila Rabelo, da

Fatema, afirma como sendo vantagem

“a auto-estima, atualização, administra-

ção, liderança e adaptação ao novo

mercado de trabalho”.

Para a UFPB, a desvantagem seria

a necessidade de “que os atuais pro-
fessores atualizassem os conhecimen-

tos, tendo em vista o novo objeto de
estudo”. Para a UFPR, vantagensseri-

am: “adequação da formação ao mer-

cado tradicional, potencial emergen-
te; adequação do nome da profissão

às reais habilidades e competências”.
A Pucamp reforça: “acrescendo-se

da informação à Biblioteconomia, evi-

dencia-se mais claramente que o biblio-

tecário não é um elemento estático na

biblioteca, mas dínamo da transferên-

cia da informação”. Como desvantagem,

destaca que “mudanças radicais de de-

nominação poderiam ser perigosas,

devido aos aspectos legais”. O profes-

sor João Bosco, da

Fatea, acredita que

“somente o uso e um

marketing agressivo

irão possibilitar a de-

terminação das vanta-

gens e desvantagens”.

ExPERIÊNCIAS  —

Quanto ao conheci-

mento de quaisquer
experiências no sen-

tido de mudança de

nome do curso com

relação à graduação,

a URG e a UFPB não

têm conhecimento.

A UELcita o cur-

so da UFSC como |

“um bom e feliz 4

exemplo de mudan- |
ça de enfoque de

currículo, mas conti-

nua sendo chamado

de Biblioteconomia”.

A nível de pós-graduação, foram ci-
tados na mudança de nome os cursos

para Ciência da Informação na UFMG

e UnB.

Como extensão de nome de de-

partamento, foram citados a experiê-

ncia da UFRS, cujo nome é Faculdade
de Biblioteconomia e Documentação,

e da UnB e UFSCAR, que incluíram

na denominação de seus departamen-

tos o termo Ciência da Informação.

Leila Rabelo, da Fatema, coloca que

“todo profissional bibliotecário sentiu
dificuldades em explicar o nome

Biblioteconomia em algum momento

para alguém”.

Demanna— Na questãorelativa à maior

procura do curso como decorrência

da mudança do nome, foi colocado:

pela URG, que em primeiro momento

discuta-se a relação da nomenclatura

versus profissão, para depois buscar-se

a sua identificação; a UFPB acredita

que “não é a mudança do nome, mas

a prática profissional, incluindo currí-
culo, conteúdos, experiência dos pro-

fessores, que torna um curso mais pro-
curado”.

 

A UEL acredita que “a mudança do
nome, aliada a outros fatores, como

maior divulgação do profissional na

sociedade, poderá contribuir para o

aumento da demanda”. A professora

Leila Rabelo, da FATEMA,informa que

a partir do próximo ano a FATEMA

irá “modificar o currículo do profissi-
onal, bem como modificar o nome do

curso para Administração da Informa-

ção”. Leila e Isabel Cristina L. Carva-

lho, da UFES, acreditam na maior de-

manda vinda do vestibular. Isabel res-

salta, no entanto, que esse fato pode
estar ligado ao modismo.

A FATEA, porém, entende que “só

a mudança dos nomes não vai atrair

mais alunos”. A escola entende que “é

necessário que os ementários das ma-

térias dos currículos sejam direcionados

pela formação de um profissional que
manipule, articule e domine a tecno-
logia e serviços informacionais”.

A professora Edilze Bonavita, da

PUCCAMP,afirma que não só não ha-

verá aumento na procura como “cor-

re-se alto risco de que o interesse di-
minua ainda mais”.

Mais informações sobre o tema

podem ser obtidas no CRB-8. o

 
 

 

 

procura uma identidade; não tanto por

afirmação na profissão, mas pela pró-

pria nomenclatura pouco esclarecedo-

ra”. A professora Ivone Guerreiro Di

Chiara, da UEL, afirma ser a principal

vantagem “encontrarmos um nome

que traduza adequadamente o profis-

sional”?, enquanto Leila Rabelo, da

Fatema, afirma como sendo vantagem

“a auto-estima, atualização, administra-

ção, liderança e adaptação ao novo

mercado de trabalho”.

Para a UFPB, a desvantagem seria

a necessidade de “que os atuais pro-
fessores atualizassem os conhecimen-

tos, tendo em vista o novo objeto de
estudo”. Para a UFPR, vantagensseri-

am: “adequação da formação ao mer-

cado tradicional, potencial emergen-
te; adequação do nome da profissão

às reais habilidades e competências”.
A Pucamp reforça: “acrescendo-se

da informação à Biblioteconomia, evi-

dencia-se mais claramente que o biblio-

tecário não é um elemento estático na

biblioteca, mas dínamo da transferên-

cia da informação”. Como desvantagem,

destaca que “mudanças radicais de de-

nominação poderiam ser perigosas,

devido aos aspectos legais”. O profes-

sor João Bosco, da

Fatea, acredita que

“somente o uso e um

marketing agressivo

irão possibilitar a de-

terminação das vanta-

gens e desvantagens”.

ExPERIÊNCIAS  —

Quanto ao conheci-

mento de quaisquer
experiências no sen-

tido de mudança de

nome do curso com

relação à graduação,

a URG e a UFPB não

têm conhecimento.

A UELcita o cur-

so da UFSC como |

“um bom e feliz 4

exemplo de mudan- |
ça de enfoque de

currículo, mas conti-

nua sendo chamado

de Biblioteconomia”.

A nível de pós-graduação, foram ci-
tados na mudança de nome os cursos

para Ciência da Informação na UFMG

e UnB.

Como extensão de nome de de-

partamento, foram citados a experiê-

ncia da UFRS, cujo nome é Faculdade
de Biblioteconomia e Documentação,

e da UnB e UFSCAR, que incluíram

na denominação de seus departamen-

tos o termo Ciência da Informação.

Leila Rabelo, da Fatema, coloca que

“todo profissional bibliotecário sentiu
dificuldades em explicar o nome

Biblioteconomia em algum momento

para alguém”.

Demanna— Na questãorelativa à maior

procura do curso como decorrência

da mudança do nome, foi colocado:

pela URG, que em primeiro momento

discuta-se a relação da nomenclatura

versus profissão, para depois buscar-se

a sua identificação; a UFPB acredita

que “não é a mudança do nome, mas

a prática profissional, incluindo currí-
culo, conteúdos, experiência dos pro-

fessores, que torna um curso mais pro-
curado”.

 

A UEL acredita que “a mudança do
nome, aliada a outros fatores, como

maior divulgação do profissional na

sociedade, poderá contribuir para o

aumento da demanda”. A professora

Leila Rabelo, da FATEMA,informa que

a partir do próximo ano a FATEMA

irá “modificar o currículo do profissi-
onal, bem como modificar o nome do

curso para Administração da Informa-

ção”. Leila e Isabel Cristina L. Carva-

lho, da UFES, acreditam na maior de-

manda vinda do vestibular. Isabel res-

salta, no entanto, que esse fato pode
estar ligado ao modismo.

A FATEA, porém, entende que “só

a mudança dos nomes não vai atrair

mais alunos”. A escola entende que “é

necessário que os ementários das ma-

térias dos currículos sejam direcionados

pela formação de um profissional que
manipule, articule e domine a tecno-
logia e serviços informacionais”.

A professora Edilze Bonavita, da

PUCCAMP,afirma que não só não ha-

verá aumento na procura como “cor-

re-se alto risco de que o interesse di-
minua ainda mais”.

Mais informações sobre o tema

podem ser obtidas no CRB-8. o

 
 

 



○○mo棚O r師伽O

pa帽l O PeSSOal掩cnfeo
Hdbili嬢dopr鉢ioml l姫)endeゐcunやれmenわcねin誘mems

ex:窮ncias e o CRB-8 tenkz solufdopam os au諦Iiares

畳,
trabamo do T6cnico em B皿oteconomia

foi definido inicialmente em 28 de abril

de 1973. Na 6poca, a Reso喧0 075, do

Conselho Federal de Biblioteconomia, Sistematizou

as tarefas申y)icas do au址ar de biblioteca. V征os estur

dos sobre a efetiva at型ao do auxiliar foram feitos

POSteriormente por profissionais interessados no as-

SuntO・ Dessas ac6es saham sugest6es apresenndas com

O Objetivo de aperfe車oar o sistema de trabalho criado.

Em 7 de marco deste ano, O Consemo Federal de

B皿oteconomia emitiu a Resolu辞o 440, que at皿ha e

re如anenta a fun勘O documentc南z exlgenClaS COn-

sideradas mufro severas entre os b皿otec征os. O CRB-8

estuda o assunto e tenta enca血nharuma solu(ね

馳駆‖聞蝿剛購一錐m虎締廃s ju的a d鴫町

tes e autoridades federais, dento dr) COnCeito da噛sla-

車O eSPeC範ca do Tinco em B脚oteconomia, O Come-

ho vem tratando da ques廠o com as pr6prios侮cnicos

aux血ares A presidente Regina Ce止de Sousa fez en 16 de

ju血o uma apresenta如da Reso喧o 440 a侮cnicos en

B皿oteconomia reunidos no au(鵬ho da B拙oteca M各

rio de Andrade, em S詠o Paulo・ Em 23 de ju血o, nganizou

e reahzou uma reunfro com escolas e faculdades sobre a

fom確O do Tecnico em B皿oteconomia.

馳聞腿圃us - Denfre as principais disposic6es da

legisla辞o em ques帥devem ser cumpridos v征os re-

quisitos por quem pretender habflitar-Se aO registro de

T6cnico em Biblioteconomia junto aos conselhos regl-

Onais. As exig全ncias sわas seguintes:

・ Ser poftador de cef咄cado ou diploma de se-

gundo grau em curso t6cnico em Biblioteconomia, em

estabelecimento oficial reconhecido.

・ Ser poftador de ce輔cado ou diploma de se-

gundo grau em estabelec血ento o触al reconhecido e

apresentar certificado de aprovagiv em curso de

CaPaCit締O PrOfissional.

●　Exercer a atividade de T6cnico em

Bibliotecono血a, Ou afim, em PeSSOa jurfdica de direi-

to pdblico ou privado, desde que tenha sido aprovado

em concurso p硯co.

・ ler exercido o cargo ou fun鈎O de T6cnico em

Biblioteconomla POr nO minimo cinco anos, ate lO de

marco deste ano, COmPrOVado pela cafteira do Minis-

tcho do Traba皿o, Ou dedara辞o do empregadol meS-

mo que nわpossua form締O eSPeC鮒ca como T6cni-

co em Biblioteconomia.

・ O registro dever各ser solicitado no prazo m組-

mo de 360 dias, a COntar de lO de marco dltimo. 0

四囲琢圏
調音各$0皿OS 6.躯皿

O ConseIho Regional de BibIioteconomia

- 8a Regifro ja conta com 6。481 fiIiados。 Es"

SeS而meros fo「am fo「necidos peia Comis・

S50 de Cadast「o, que fez o Ievantamento at6

jutho deste ano。 Confira no quad「o os dados

da situa時0 atuai,

離日親閲⑲間隙組録

F師ados definitivos

CanceIados

Afastados tempora「iamente

Outros

脚の皿復旧盃亜O愚

Saiu a nova tabela dos honor緬os dos bi"

bIioteca「ios。 O Sindicato dos Bib!iotec緬os no

Estado de S呑o Paulo (SinBiesp) divulgou os va・

Iores m了nimos suge「idos (vaIor horalhomem)。

Confira os ndmeros: para fazer consultoria,

assesso「ia e treinamento, O VaIo「 6 de R$ 85,96

(empresas) e R! 54,04 (aut6nomos)。 Ja pa「a

PreSta車0 de servi90S′ OS VaIores sfro R$ 61 ′41

(empresas) e R! 36′92 (aut∂nomos)。
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Como fica o registro
para o pessoal técnico
Habilitaçãoprofissional depende do cumprimento de inúmeras

exigências e o CRB-8 tenta soluçãopara os auxiliares

trabalho do Técnico em Biblioteconomia

foi definido inicialmente em 28 de abril

de 1973. Na época, a Resolução 075, do

Conselho Federal de Biblioteconomia, sistematizou

as tarefas típicas do auxiliar de biblioteca. Vários estu-

dos sobre a efetiva atuação do auxiliar foram feitos

posteriormente por profissionais interessados no as-

sunto. Dessas açõessaíram sugestões apresentadas com

o objetivo de aperfeiçoar o sistema detrabalho criado.

Em 7 de março deste ano, o Conselho Federal de

Biblioteconomia emitiu a Resolução 440, que atualiza e

regulamenta a função. O documento faz exigências con-

sideradas muito severas entre os bibliotecários. O CRB-8

estuda o assunto e tenta encaminhar uma solução.

Ações no CRB-8 — Além de gestões junto a dirigen-
tes e autoridades federais, dentro do conceito da legisla-

ção específica do Técnico em Biblioteconomia, o Conse-

lho vem tratando da questão com os próprios técnicos

auxiliares. A presidente Regina Celi de Sousafez em 16 de
junho uma apresentação da Resolução 440 técnicos em

Biblioteconomia reunidos no auditório da Biblioteca Má-

rio de Andrade, em São Paulo. Em 23 de junho,organizou

e realizou uma reunião com escolase faculdadessobre a

formação do Técnico em Biblioteconomia.

Requisrros —Dentre as principais disposições da

legislação em questão, devem ser cumpridosvários re-

quisitos por quem pretender habilitar-se ao registro de

Bibliotecários lembram

o trabalho de Laura Russo
A importância e o trabalho de LauraGarcia MorenoRusso, a primeira presidente do Conselho Federal

os pela presidente CRB-8,Regina Celi, durante cerimônia rea-de Biblioteconomia (CEB), foram
lizada em Brasília, em 5 de maio, quando todos
foi feita a transmissão de

homenageada,“que, com sua

Denicação — Em outro
Hotel Nacional de Brasília,
presença do vice-presidente
falou sobre a importância da
sociedade globalizada.

Laura Russofoi mais uma vez len

ada com um cantão de prata, entregu
Regina Celi. Seu histórico de lutas é
classefoi destacado durante esta

Regina e os conselheiros regionaistransmitiram Laura
Russo, em São Paulo, as homenagens que lheforam prestadas.
Comovida com as manifestações que envolveram seu nome e sua
carreira, Laura agradeceu e afirmou que “se pudesse realizar
tudo o quefez, ofaria de bom-gosto e com dedicação maior”,
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Técnico em Biblioteconomia junto aos conselhos regi-

onais. As exigências são as seguintes:

* Ser portador de certificado ou diploma de se-

gundo grau em curso técnico em Biblioteconomia, em

estabelecimento oficial reconhecido.

* Ser portador de certificado ou diploma de se-

gundo grau em estabelecimento oficial reconhecido e

apresentar certificado de aprovação em curso de

capacitação profissional.

* Exercer a atividade de Técnico em

Biblioteconomia, ou afim, em pessoajurídica de direi-

to público ou privado, desde que tenha sido aprovado

em concurso público.

e Ter exercido o cargo ou função de Técnico em
Biblioteconomia por no mínimo cinco anos,até 10 de

março deste ano, comprovado pela carteira do Minis-

tério do Trabalho, ou declaração do empregador, mes-
mo que não possua formação específica como Técni-

co em Biblioteconomia.

e O registro deverá ser solicitado no prazo máxi-

mo de 360 dias, a contar de 10 de março último.

Plotad
Já somos 6.481

O Conselho Regional de Biblioteconomia

- 8º Região já conta com 6.481 filiados. Es-

ses números foram fornecidos pela Comis-

são de Cadastro, que fez o levantamentoaté

julho deste ano. Confira no quadro os dados

da situação atual.

RESUMO GERAL

Filiados definitivos 3.983

Cancelados 971

Afastados temporariamente 340

Outros 1.187

Total geral 6.481

Honorários
Saiu a nova tabela dos honorários dos bi-

bliotecários. O Sindicato dos Bibliotecários no

Estado de São Paulo (SinBiesp) divulgou os va-

lores mínimos sugeridos (valor hora/homem).

Confira os números: para fazer consultoria,

assessoriae treinamento, o valor é de R$ 85,96

(empresas) e R$ 54,04 (autônomos). Já para

prestação de serviços,os valores são R$ 61,41

(empresas) e R$ 36,92 (autônomos).
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CANCELAMENTOS: Lea Maria Buffardi - 2039; Maria Esther Ramos - 278; MariaOlívia de

- Almeida - 788; Nancy do R.F. Pagotto - 2252; Neise Aparecida Rodrigues Garcia - 1238;

Soraia Maria Malvesi- 46/94; Terezinha Igracy NunesRibeiro - 1470; Vera Marta Vaciloto
de Castro - 2080; Violeta da Nóbrega Cabral - 69; Yara Dias Lech - 5047; Amália Carmen

San Martin - 5446; Amélia Shizuko Kojó - 535; Célia R. G. de Morais - 924; Cláudia Maria

Ortega - 2033; Dagoberto Rebucci - 3550; Doraci T. da C. Formigoni - 4363; Dulcinéia

Bachá - 1706; Eliane B.B. Pinheiro - 1638; Elizabeth M. Wenzel - 3776; Fátima do Amaral

Oliver- 3861; Francineide Guilhermino da Silva - 5298; Gláucia M. Brandão - 688; Liliane

Leda Rogue - 4789; Luzia da Silva Costa - 4131; Maria Antônia Ramires - 934; Maria D. C.

- daSilva- 1545; Maria L. Martinelli - 1243; Maria Lúcia Hatsuko M. Honda - 3404; Marilene

J. de Freitas - 1940; Miriam K. W.Santos - 5456; Myriam B. Weeertheimer- 1786; NélciaF.

M. Ohta - 188; Solange Moraes - 4416; Sônia Regina Carvalho - 3637; Vanda S. Momma-

5970; Wilma Paula Costa - 4548; YoneImai - 4672; Marlene Souza Santos - 121; Edilene

dos Santos - 1466; Ana T. de Souza Fava - 2242; Elza S. Kurita - 2183; leda F. Calixto -

2390; Maria das 6. C. Fernandes - 2417; ElianeAparecida Maciel - 3104; Francisca Giacomini

* - 2931; Stella D. de M. Campos - 2723; Aparecida N. de Azevedo -'3644; Cidália Roque
* Mendes - 4272; Sara Correia - 391; Maria José Galhasso de Jesus - 1674; Maria Elizabeth

Suzel Eli Travenssolo do Prado - 3618; Sonia Maria Aranda Dias - 3854; Angela Eugênia

Pilon - 4290; Célia Regina Martins Fagotti - 4536; Maristela ReginaF. Roriz - 5309; Márcia

Maria Scherer - 5839; Terezinha Abs- 103;Lily Margaret Kolb Araújo - 772; Edna Pfeifer -

1041; Ondina Gandara Dosualdo - 2780; Nilza Cecília Caruso - 2923; Nilcélia Cristina Zolli -
- 3995;Gilson Cláudio Pomim Valentim - 4289 e Vera Lúcia RomanoLeôncio - 5337.

AVERBAÇÕES:Anice C.S. Arcos - 1320; Madalena de F. Yamamoto - 5250; Marli T. Reis

-b77; Rúbia Raquel Bonetti - 731; Vera Lúcia Machado Borges- 6076 e Vera Lúcia de Paula

Stranghetti - 3970.

REINTEGRAÇÕES:Eliana Sposaro - 3181; Maria Lúcia Wodewotsky - 820; Sonia N. de

Paula - 4735; Sonia Regina Y. Guerra - 4208; Marli T. Reis - 577; Rosimeire Zambini - 5018;

* Messias Pedro de Ávila - 2696; Sonia Marília Xavier Gonçalves - 5060;Vera Lúcia de Paula

Stranghetti - 3970; NairYumiko Kobashi -2421 e Maria Paula Assad Racy - 3253.

AFASTAMENTOS:Alzira Pedrazzani - 5135; Araty Peroni- 1769; Cintia Albertini - 5022;

Dorotea E. G. Saukas - 5069; Dulcinéia Aparecida Stocco - 3210; Efigênia Maria Oliva Gatto

- 3151, Elaine de AquinoCardoso - 4734; Lucilena B. Pimenta - 2904; Maria Cardillo - 1886;

Maria Cristina Carvalhal Schoof - 3821; Maria da C. Assis - 5088; Maria José R.Santos-

» 5057; MariaLuiza Alves dos Santos - 2419; Marta Rosane Diniz Mendes - 5414; Olívia

Maria Pereira - 584; Regina Hatsue Otsuka - 4008; ReginaPallesi Menck Vasconcellos-

3982; Rogério Francisco - 5615; Shelley de Castro - 4866; Shirley D. C. Vaz - 3444;Silvia

R. Lodola - 3205; Rúbia Raquel Bonetti - 731; Maria Aparecida Angeluci - 1396; Áurea

Maria de L. Domingues - 1692; Fernanda M. D. dos Santos - 2825; Beatriz H. P. de S.

Carvalho - 3440; Marta Rosane D. Mendes - 5114; Mônica B. Amstalden - 4358; Marli Fumi

Haseyama - 5166; Bianca Facchinelli- 5531; Eulália M. de Rosis Pereira - 5793; Ana Paula

Kronka Dias - 4801; Ruth Rodrigues Simões - 1170;Silvia Regina Lodola - 3205e Sônia
Virgínia Rosa da Conceição - 4870. ; e

DEFINITIVOS: Alda Gregório Piazza - 6041; Ana M. 6. Rocha - 6046; Cecília P. Freitas-

6053; Cristina L. de Paiva - 6049; Dulcina E. dos Santos - 6052; Iza Elena da Silva - 6056;

Luzia Cristina F. Almada - 6042; Maria F. de Lima - 6048; Maria S. Cichielo - 6054; Maria

1º Secretária do CRB-8, Maria Luiza P. de Souza Lima, informa que o CRB-8, nos mesesde março, abril,

maio, junho ejulho de 1997, analisou um total de 241 processos, sendo 72 cancelamentos, seis averbações,

11 reintegrações, 35 afastamentos, 47 definitivos, uma 2º via da CIP, cinco renovações do registro

provisório, 59 provisórios e cinco transferências.

- dasGraças Passos - 6051; Ricardo Queiróz Pinheiro - 6045; Roseli Soares Cabrera - 6043;
* Sandra Aparecida M. dos Santos- 5973; Sandra Lúcia Pereira - 6044; Valquíria P. Santos-

, 6050; WanderléiaP. de Souza - 6055; Leila de Lourdes C. Miranda - 6064; Sonia Regina C.

. |Silva - 6057; WalderêceOliveira Santos - 6061; Karla Luciene Barbosa - 6059; Nelson

- Esteves - 6058; Marina P. de F. Silva - 6069; Gisele de Castro Galhardo - 6060; Rosangela

- des. Garcia - 6062; Maria H. Alves Ferreira - 6067; Virgínia Castilho - 6068; Márcio B. da

* Silva - 6065; Maristela M. Takeda - 6066; Sandra R. S. Fernandes - 6063; Marta Regina

: Mingardi Amed - 6070; Edna Noda - 6072; Ana Paula Keppe Martinez - 6073; Leonícia

. Justina de Sousa - 6077; Maria Alice de Oliveira Barbosa - 6071, Clarice Vital da Silva -

-- 6075; Vera Lúcia Machado Borges - 6076; Denise Aparecida Giacheti - 6080; Sônia Regina

- MachadoMassi - 6078; Samuel Robinson Miranda de Souza - 6074; Elaine Maria Maluf

B. Gomes - 251; Nelita Manolina AlvesPinto - 2698; Nysia M.D. M. Cardoso- 1961; Olívia - Martins - 6079; Elizabeth Regina Chimello - 6081; Liana Catunda do N. Guedes - 6082;

: Antonio Carlos Goncalves - 6091; Antonio Paulo Carreta - 6084; Sueli de Oliveira Preto

- Azevedo - 6085 e Sandra Aparecida Miquelin - 6090.

- CANCELAMENTO POR FALECIMENTO: Vera Lúcia Mutt Faria - 4471

* 2º VIA DA CIP: Simone Panighel - 5052
ChavesH. Bachion - 1737; Maria Ida Atsuko Maeda- 1788; Maria Helena M. Souza - 1740; .

. RENOVAÇÕES DOS REGISTROS PROVISÓRIOS:Aparecida Marcelino Alves - 134/95;
- Maria DeuzimarFeitosa - 59/95; Maria Delcina Feitosa - 74/95; Flávia ReginaLira - 30/96 e

* Sandra Regina de Oliveira - 14/96.

- PROVISÓRIOS: Adriana Aparecida de Andrade - 52/97: Aguinaldo Marcelino - 62/97; Ailton

- Levindo de Oliveira- 60/97; Ana Lúcia dos S. Ferreira - 64/97; Angela Maria Bondezan - 77/

- 97; Antonia Joana Vieira - 54/97; Beatriz Rosa de Aquino - 57/97; Cecília de Souza - 75/97;
-- Dagma Rodrigues Ferreira da Silva - 70/97; Edileuza Basílio dos Santos - 58/97; Eliana dos

* Santos Alves - 55/97; Eliana Kátia Pupim - 81/97; Elisabete da Cruz Neves - 79/97; Everly

” Alves CaetanoFerreira - 74/97; Lourdes de Fátima Mandelli - 48/97; Luciane AlvesVieira -
. 56/97; Marcos da S. Gomes - 61/97; Marcia Albino dos Santos - 76/97; Maria Cristina
- Freitas Lemes - 53/97; Maria Erenita Primo - 50/97; Maria Inês C.P. Mello : 59/97; Maria

-. Selma Oliveira Maia - 47/97; Mariza Kazue Umetsu Yoshikawa - 71/97; Noemia Bruz Barros
* - 83/97; Regina Célia Ferreira Boaventura - 69/97; Renato Silva Neves - 49/97; Rosangela

* da Glória Novais Reis - 82/97; Rosmary Lilian Miassi - 66/97; Silvana Michelini - 73/97;
- Silvana Regina Martins - 68/97; Silvia Helene Zaccarin - 65/97; Solange de Oliveira Matos-

- 63/97; Sylvia Lia Grespan Neves - 67/97; Vanda dos Santos - 72/97; Vera Lúcia Ribeiro dos

* Santos - 45/95;Etenilza F. dos Santos - 84/97; Silvana dos Santos- 86/97; Adilson Campos.

* - 87/97, Elaine da Silva - 88/97; Nilva H. M. Rocha- 89/97; Maria M. Nascimento - 92/97;

: Maria Dias - 95/97; Eliana Maria Alves - 96/97; Roseli Akemi Sakamoto - 98/97; Vanda

. César- 100/97; Regina Maria Seneda - 93/97; Renata Bellina - 109/97; Marilene Girello -

- 113/97; Rejane do Desterro de M. Alves - 114/97; Teresa Cristina P. Conceição - 115)

- 97; Patrícia Dutra Ramos - 116/97; Luzinete Ferreira de Jesus - 121/97; Fátima Piedade

* Soares - 105/97; Adriana Cristina Ribeiro - 107/97; Márcia Betânia da Costa - 118/97;

, Michele Mologni - 120/97; Márcia Cristina Milanesi - 124/97; Maria Fabiana Bezerra Muller

. - 126/97 e Marlene Alba Alonso - 127/97. :

: TRANSFERÊNCIAS: Wanda CássiaPires Barbosa - 3659; Ruth Hiromi Shigaki Ueda-5214;

* Mônica de Fátima de Assis - 5231; Maria B. de AzevedoNazareno - 5618 e Eliane Gonçalves
" Sciascio - 3346.

j EMPRESAS:Index - Bibliotecárias Associadas S/C Ltda - 300.024.

 

 


