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O conhecimento sempre foi o eixo de

desenvoIvimento da sociedade. Atualmente,

transcende o circulo academico e cient綿co

Para difundir-Se POr meio de express6es que

incorporam o temo num ampIo contexto, Ou

SQ]a: SOCiedade da infomaeao ou do conhe-

Cimento, redes e trabalhadores do co血eci-

mento. Peter Druker observa que os tra-

balhadores do conhecimento, diferentemente

dos trabalhadores de manufa巾ra, Canegam

COnSlgO, em SuaS menteS, OS meios de pro-

du辞O. Desta forma se compreende o porque

da atual preocupa9肴O das onganiza96es com

a gest肴o do conhecimento.

Neste sentido, O CRB-8, nO Seu COnti-

nuo desQjo de melhor atuar em prol da co-

munidade bibliotec各ria panlista, tem buscado

COntribuir com o apnmOramentO dos pro-

fissionalS, agOra COm mais uma a9aO: O lan一

9amentO da “Revista do CRB-8”, Publica9着O

Criada para divulga9訊o de artigos e expe-

riencias na area da Biblioteconomia e desti-

nada a atualiza辞O PrO宜ssional.

O prlmeiro nbmero de lan9amentO

enfocajustamente a “gest訊o do co血ecimen-

to”, COm teXtOS elわorados por profissionais

e pesquisadores interessados no tema・

Contem, tambem, entreVistas com diretores

e coordenadores de cursos de Bibliotecono-

mia e Ciencia da Informa9款o do Estado de

S肴o Paulo, COmentando atividades e prqi etos

COmunit紅ios e seus reflexos na forma9肴O do

fu血ro bibliotec各rio.

A atual gestあva誼nalizando seu man-

dato. Em 6 de dezembro haver各elei9各O na

Sede do CRB-8. Infoma96es sobre o processo

eleitoral podem ser obtidas no site do Con-

Selho. Para o pleito, inscreveram-Se duas cha-

PaS (Chapa l: Revela辞O e Chapa 2: Inte-

gra9肴O ). No processo eleitoral vemos fortale-

Cida a profiss肴o e a participa辞O da comuni-

dade, Pela manifesta9叙o do seu exercicio de

Cidadania e pro宜ssionalismo.
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Gestão do Conhecimento

O conhecimento sempre foi o eixo de

desenvolvimento da sociedade. Atualmente,

transcende o círculo acadêmico e científico

para difundir-se por meio de expressões que
incorporam o termo num amplo contexto, ou
seja: sociedade da informação ou do conhe-
cimento, redes e trabalhadores do conheci-

mento. Peter Druker observa que os tra-
balhadores do conhecimento, diferentemente

dos trabalhadores de manufatura, carregam

consigo, em suas mentes, os meios de pro-

dução. Desta forma se compreende o porquê

da atual preocupação das organizações com

a gestão do conhecimento.

Neste sentido, o CRB-8, no seu conti-

nuo desejo de melhor atuar em prol da co-
munidade bibliotecária paulista, tem buscado

contribuir com o aprimoramento dos pro-
fissionais, agora com mais uma ação: o lan-

çamento da “Revista do CRB-8”, publicação

criada para divulgação de artigos e expe-
riências na área da Biblioteconomia e desti-

nadaà atualização profissional.

O primeiro número de lançamento

enfocajustamente a “gestão do conhecimen-
to”, com textos elaborados por profissionais

e pesquisadores interessados no tema.
Contém, também, entrevistas com diretores

e coordenadores de cursos de Bibliotecono-

mia e Ciência da Informação do Estado de

São Paulo, comentandoatividades e projetos

comunitários e seus reflexos na formação do

futuro bibliotecário.

A atual gestão vai finalizando seu man-
dato. Em 6 de dezembro haverá eleição na

sede do CRB-8. Informações sobre o processo
eleitoral podem ser obtidas no site do Con-

selho. Para o pleito, inscreveram-se duas cha-

pas (chapa 1: Revelação e Chapa 2: Inte-
gração ). No processo eleitoral vemosfortale-

cida a profissão e a participação da comuni-

dade, pela manifestação do seu exercício de

cidadania e profissionalismo.

Regina Celi de Sousa
Presidente  
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O conhecimento sempre foi o eixo de

desenvolvimento da sociedade. Atualmente,

transcende o círculo acadêmico e científico

para difundir-se por meio de expressões que
incorporam o termo num amplo contexto, ou
seja: sociedade da informação ou do conhe-
cimento, redes e trabalhadores do conheci-

mento. Peter Druker observa que os tra-
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dução. Desta forma se compreende o porquê
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a gestão do conhecimento.

Neste sentido, o CRB-8, no seu conti-

nuo desejo de melhor atuar em prol da co-
munidade bibliotecária paulista, tem buscado

contribuir com o aprimoramento dos pro-
fissionais, agora com mais uma ação: o lan-

çamento da “Revista do CRB-8”, publicação

criada para divulgação de artigos e expe-
riências na área da Biblioteconomia e desti-

nadaà atualização profissional.

O primeiro número de lançamento

enfocajustamente a “gestão do conhecimen-
to”, com textos elaborados por profissionais

e pesquisadores interessados no tema.
Contém, também, entrevistas com diretores

e coordenadores de cursos de Bibliotecono-

mia e Ciência da Informação do Estado de

São Paulo, comentandoatividades e projetos

comunitários e seus reflexos na formação do

futuro bibliotecário.

A atual gestão vai finalizando seu man-
dato. Em 6 de dezembro haverá eleição na

sede do CRB-8. Informações sobre o processo
eleitoral podem ser obtidas no site do Con-

selho. Para o pleito, inscreveram-se duas cha-

pas (chapa 1: Revelação e Chapa 2: Inte-
gração ). No processo eleitoral vemosfortale-

cida a profissão e a participação da comuni-

dade, pela manifestação do seu exercício de

cidadania e profissionalismo.

Regina Celi de Sousa
Presidente  
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Gestão do Conhecimento

O conhecimento sempre foi o eixo de

desenvolvimento da sociedade. Atualmente,

transcende o círculo acadêmico e científico

para difundir-se por meio de expressões que
incorporam o termo num amplo contexto, ou
seja: sociedade da informação ou do conhe-
cimento, redes e trabalhadores do conheci-

mento. Peter Druker observa que os tra-
balhadores do conhecimento, diferentemente

dos trabalhadores de manufatura, carregam

consigo, em suas mentes, os meios de pro-

dução. Desta forma se compreende o porquê

da atual preocupação das organizações com

a gestão do conhecimento.

Neste sentido, o CRB-8, no seu conti-

nuo desejo de melhor atuar em prol da co-
munidade bibliotecária paulista, tem buscado

contribuir com o aprimoramento dos pro-
fissionais, agora com mais uma ação: o lan-

çamento da “Revista do CRB-8”, publicação

criada para divulgação de artigos e expe-
riências na área da Biblioteconomia e desti-

nadaà atualização profissional.

O primeiro número de lançamento

enfocajustamente a “gestão do conhecimen-
to”, com textos elaborados por profissionais

e pesquisadores interessados no tema.
Contém, também, entrevistas com diretores

e coordenadores de cursos de Bibliotecono-

mia e Ciência da Informação do Estado de

São Paulo, comentandoatividades e projetos

comunitários e seus reflexos na formação do

futuro bibliotecário.

A atual gestão vai finalizando seu man-
dato. Em 6 de dezembro haverá eleição na

sede do CRB-8. Informações sobre o processo
eleitoral podem ser obtidas no site do Con-

selho. Para o pleito, inscreveram-se duas cha-

pas (chapa 1: Revelação e Chapa 2: Inte-
gração ). No processo eleitoral vemosfortale-

cida a profissão e a participação da comuni-

dade, pela manifestação do seu exercício de

cidadania e profissionalismo.

Regina Celi de Sousa
Presidente  
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Em um curto espa9O de tempo, a So-

Ciedade evoluiu de essencialmente agri-

COla para industrial, COm niveis de edu-

CaC肴O e Padr肴o de vida muito alem do

que se poderia ter imaginado・

S肴o visiveis os avan9OS teCnicos e

Cient純cos, a POntO de deixar-nOS at6-

nitos !

丁bda esta evolu辞O deveria ter propl-

ciado a Sociedade um usufruto maior de

toda a nqueza e prosperidade, maS, O que

temos vivenciado: COnflitos em diversos

nlVelS, entre naC6es, entre raCaS, entre

Credos, entre Patr6es e empregados e at6

mesmo entre vizinhos e familiares.

Estes conflitos n肴o podem ser so-

1ucionados com a tecnica e com a ciencia.

Requerem habilidades estritamente hu-

Junto com a evolu9都o da t6cnica e da

Ciencia, a inova9肴O de produtos, PrOCeS-

SOS amPliaram a competitividade das

OnganlZa9OeS e PaSSaram a eXlglr Cada

VeZ mais rapidez nas tomadas de decis6es

de seus gestores, Para atender as necessi-

dades e propIClar a Sua PemanenCia no

mercado.

Enquanto algumas t6cnicas de admi-

nis億a95o de empresas, da d6cada de 70/

80, PregaVam “que COm a autOmaCあdos

ServleOS nmguem Seria insubstituivel”,

nos meados da d6cada de 90, COm O reCO-

nhecimento dos grandes pensadores de

que estivamos vivendo um periodo de

transfoma96es profundas alavancadas

Pela evolucao da耽cnoIogia da Infor-

ma9肴O, Pereebeu-Se que O HOMEM, COm

todo o seu conhecimento, angariado em

estudos e experiencias vividas, discemi-

mento, CaPaCidade de ver, Sentir, PerCe-

ber; Criar e agregar valoL era O SER mais

importante desta Era que se iniciava, e

insubstituivel.

之乃eno頓(物心モルmaf億O

A evoluc肴o da tecnoIogia da infoma-

辞O alterou o mundo de forma irreversi-

Ma「ia Ceciiia Rizzi Lima★

Vel. Cada vez mais, OS PrOdutos incor-

POram aS facilidades da tecnoIogia, desde

OS COntrOles remotos dos televisores, ate

OS aParelhos usados nos diagn6sticos

m6dicos. Inddstrias totalmente novas sur-

glram, COmO POr eXemPIo a de compu-

tadores.

Na sociedade, a TecnoIogia da Infor-

ma確o alterou tambem o nosso estilo de

Vida. Na Era da Infoma9あ, aS Criangas

aprendem principios de computa9都o na

mais term infancia, POIS SeuS brinquedos

muitas vezes, traZem eSta teCnOIogia.

Diante desta realidade, investimentos

mac19OS foram feitos apostando no

evidente potencial transfomador e muito

Se apregOOu POr Vendedores, COnSultores

e JOmalistas sobre a cria辞O de escrit6rios

Sem PaP6is. Esta foi uma previsao n肴o

realizada. Stephen Roach, em PeSqulSa

realizada entre executivos norte-ameri-

CanOS, Sugere que a PrOdutividade dos

executivos n肴o cresceu muito nos dltimos

Vinte anos, apeSar da magnitude do inves-

timento. E sabido, tamb6m, que aS emPre-

SaS gaStam mais de 125 bilh6es de d61a-

res anuais com papel e as fimas que fa-

bricam arqulVOS tradicionais e as que

guardam documentos continuan sobrevi-

vendo muito bem.

Outra atra辞o foi a id6ia de que in-

VeStimentos em TecnoIogia da Infor-

ma9あpodiam ser es億ategicos, CapaZeS

de criar uma vantagem competitiva

Substancial. O tempo mostrou que os

Sistemas muitas vezes representavam

menos o produto de um ato estrategico

COnSCiente do que uma resposta a neces-

sidades intemasl.

ま脆めrくわIゆめ朋af億o

Tbdas as revolu96es geram insegu-

ran9aS, eXPeCtativas. A耽cnoIogia da

Infomacあoferece a promessa da so-

luc肴o de dificeis problemas organiza-

Cionais. A id6ia de que problemas e situa-

96es complexas podem ser prontamente

SOlucionados quando se associa recursos

financeiros a maquma 6 altamente ten一

tadora. Existem situa95es e ocasi6es onde

isso 6 verdadeiro, maS n肴O POdem servir

de modelo. Muitas empresas gastaram

bilh6es de d61ares na busca de um ob-

jetivo falso.

Na realidade 6 a INFORMACÅo

que fomece o maior potencial de retomo

as organlZa9OeS.

Precisam elaborar estrat6gias,億adu-

Zi-las em ac各o di誼a e garantir uma inte-

gra9肴O COnStante e efetiva en億e a defini-

9肴O e a a辞O. Essa atividade tripla ocorre

em um ambiente competitivo repleto de

informacfb de importancia real e po-

tencial.

A vantagem estrat6gica ocorre como

resultado do gerencianento e uso efetivos

da infomacao que esta sendo processada

Pela tecnoIogia.

Uma vez que a tecnoIogia 6 acessivel

a todos, OS beneflcios aferidos pelas onga-

nizac6es vindos das inovac6es tecno-

16gicas podem ser rapidamente obtidos

POr COnCOrrenteS do mesmo segmento.

Uma efetiva capacidade de infoma-

9各O COm abrangencla e mais dificil de ser

COPiada, POIS a Vantagem eSta nO COnhe-

Cimento embutido nos processos admi一

nis億ativos e operacionais da organlZa9aO,

mais dificeis de compreender e repetir do

que os elementos de tecnoIogias visiveis

que aPOlam OS PrOCeSSOS・

O gerenciamento e uso da infoma-

CaO, do conhecimento corporativo cria um

elo positivo. Infoma辞o da origem a

mais infomac着o e conhecimento a mais

co血ecimento.

4　Gと肋eidmenio h I事雪舟maf億o

e Cbnhec加Ienめ

Se a infoma辞o 6 fundamental para

a estrategia competitiva e ampliacao do

COnhecimento corporativo, COmO identi-

ficar; COletar; amaZenar e COmPa正Ihar

um recurso de tal importancia?

A infoma辞O reCebe enfases diferen-

tes em cada segmento econ6mico e em

Cada organizap肴o. Embora ela s♀la lmPOト
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Gerenciamento da informação
na valorização do conhecimento

1. Introdução

Em um curto espaço de tempo,a So-

ciedade evoluiu de essencialmente agri-

cola para industrial, com níveis de edu-

cação e padrão de vida muito além do

que se poderia ter imaginado.

São visíveis os avanços técnicos e

científicos, a ponto de deixar-nos atô-

nitos!

Toda esta evolução deveria ter propi-

ciado à Sociedade um usufruto maior de

toda a riqueza e prosperidade, mas, o que

temos vivenciado: conflitos em diversos

níveis, entre nações, entre raças, entre

credos, entre patrões e empregadose até

mesmo entre vizinhos e familiares.

Estes conflitos não podem ser so-

lucionados com a técnica e com a ciência.

Requerem habilidades estritamente hu-

manas.

Junto com a evolução da técnica e da

ciência, a inovação de produtos, proces-

sos ampliaram a competitividade das

organizações e passaram a exigir cada

vez mais rapidez nas tomadas de decisões

de seusgestores, para atenderas necessi-

dades e propiciar a sua permanência no

mercado.

Enquanto algumastécnicas de admi-

nistração de empresas, da década de 70/

80, pregavam “que com a automação dos

serviços ninguém seria insubstituível”,

nos meados da década de 90, com o reco-

nhecimento dos grandes pensadores de

que estávamos vivendo um período de

transformações profundas alavancadas

pela evolução da Tecnologia da Infor-

mação, percebeu-se que o HOMEM, com

todo o seu conhecimento, angariado em

estudose experiências vividas, discerni-

mento, capacidade de ver, sentir, perce-

ber, criar e agregar valor, era o SER mais

importante desta Era que se iniciava, e

insubstituível.

2. Tecnologia da Informação

A evolução da tecnologia da informa-

ção alterou o mundo de formairreversi-

Maria Cecilia Rizzi Lima*

vel. Cada vez mais, os produtos incor-

poram as facilidades da tecnologia, desde

os controles remotos dostelevisores, até

os aparelhos usados nos diagnósticos

médicos. Indústrias totalmente novas sur-

giram, como por exemplo a de compu-

tadores.

Na sociedade, a Tecnologia da Infor-

mação alterou também o nosso estilo de

vida. Na Era da Informação, as crianças

aprendem princípios de computação na

mais tenra infância, pois seus brinquedos

muitas vezes, trazem esta tecnologia.

Diante desta realidade, investimentos

maciços foram feitos apostando no

evidente potencial transformador e muito

se apregoou por vendedores, consultores

e jornalistas sobre a criação de escritórios

sem papéis. Esta foi uma previsão não

realizada. Stephen Roach, em pesquisa

realizada entre executivos norte-ameri-

canos, sugere que a produtividade dos

executivos não cresceu muito nos últimos

vinte anos, apesar da magnitude do inves-

timento. É sabido, também, que as empre-

sas gastam mais de 125 bilhões de dóla-

res anuais com papel e as firmas que fa-

bricam arquivos tradicionais e as que

guardam documentos continuam sobrevi-

vendo muito bem.

Outra atração foi a idéia de que in-

vestimentos em Tecnologia da Infor-

mação podiam serestratégicos, capazes

de criar uma vantagem competitiva

substancial. O tempo mostrou que os

sistemas muitas vezes representavam

menos o produto de um ato estratégico

consciente do que uma resposta a neces-

sidades internas!.

3. Valor da Informação

Todas as revoluções geram insegu-

ranças, expectativas. A Tecnologia da

Informação oferece a promessa da so-

lução de difíceis problemas organiza-

cionais. A idéia de que problemase situa-

ções complexas podem ser prontamente

solucionados quandose associa recursos

financeiros a máquina é altamente ten-

tadora. Existem situações e ocasiões onde

isso é verdadeiro, mas não podem servir

de modelo. Muitas empresas gastaram

bilhões de dólares na busca de um ob-

Jetivo falso.

Na realidade é a INFORMAÇÃO
que fornece o maior potencial de retorno

às organizações.

Precisam elaborar estratégias, tradu-

zi-las em ação diária e garantir uma inte-

gração constante e efetiva entre a defini-

ção e a ação. Essa atividade tripla ocorre

em um ambiente competitivo repleto de

informação de importância real e po-

tencial.

A vantagem estratégica ocorre como

resultado do gerenciamentoe uso efetivos

da informação que está sendo processada

pela tecnologia.

Umavez que a tecnologiaé acessível

a todos,os benefícios aferidos pelas orga-

nizações vindos das inovações tecno-

lógicas podem ser rapidamente obtidos

por concorrentes do mesmo segmento.

Umaefetiva capacidade de informa-

ção com abrangência é mais difícil de ser

copiada, pois a vantagem está no conhe-

cimento embutido nos processos admi-

nistrativos e operacionais da organização,

mais difíceis de compreendere repetir do

que os elementos de tecnologias visíveis

que apóiam os processos.

O gerenciamento e uso da informa-

ção, do conhecimento corporativo cria um

elo positivo. Informação dá origem a

mais informação e conhecimento a mais

conhecimento.

4. Gerenciamento da Informação

e Conhecimento

Se a informação é fundamental para

a estratégia competitiva e ampliação do

conhecimento corporativo, como identi-

ficar, coletar, armazenar e compartilhar

um recurso de tal importância?

A informaçãorecebe ênfases diferen-

tes em cada segmento econômico e em

cada organização. Emboraelaseja impor-
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1. Introdução

Em um curto espaço de tempo,a So-

ciedade evoluiu de essencialmente agri-

cola para industrial, com níveis de edu-

cação e padrão de vida muito além do

que se poderia ter imaginado.

São visíveis os avanços técnicos e

científicos, a ponto de deixar-nos atô-

nitos!

Toda esta evolução deveria ter propi-

ciado à Sociedade um usufruto maior de

toda a riqueza e prosperidade, mas, o que

temos vivenciado: conflitos em diversos

níveis, entre nações, entre raças, entre

credos, entre patrões e empregadose até

mesmo entre vizinhos e familiares.

Estes conflitos não podem ser so-

lucionados com a técnica e com a ciência.

Requerem habilidades estritamente hu-

manas.

Junto com a evolução da técnica e da

ciência, a inovação de produtos, proces-

sos ampliaram a competitividade das

organizações e passaram a exigir cada

vez mais rapidez nas tomadas de decisões

de seusgestores, para atenderas necessi-

dades e propiciar a sua permanência no

mercado.

Enquanto algumastécnicas de admi-

nistração de empresas, da década de 70/

80, pregavam “que com a automação dos

serviços ninguém seria insubstituível”,

nos meados da década de 90, com o reco-

nhecimento dos grandes pensadores de

que estávamos vivendo um período de

transformações profundas alavancadas

pela evolução da Tecnologia da Infor-

mação, percebeu-se que o HOMEM, com

todo o seu conhecimento, angariado em

estudose experiências vividas, discerni-

mento, capacidade de ver, sentir, perce-

ber, criar e agregar valor, era o SER mais

importante desta Era que se iniciava, e

insubstituível.

2. Tecnologia da Informação

A evolução da tecnologia da informa-

ção alterou o mundo de formairreversi-

Maria Cecilia Rizzi Lima*

vel. Cada vez mais, os produtos incor-

poram as facilidades da tecnologia, desde

os controles remotos dostelevisores, até

os aparelhos usados nos diagnósticos

médicos. Indústrias totalmente novas sur-

giram, como por exemplo a de compu-

tadores.

Na sociedade, a Tecnologia da Infor-

mação alterou também o nosso estilo de

vida. Na Era da Informação, as crianças

aprendem princípios de computação na

mais tenra infância, pois seus brinquedos

muitas vezes, trazem esta tecnologia.

Diante desta realidade, investimentos

maciços foram feitos apostando no

evidente potencial transformador e muito

se apregoou por vendedores, consultores

e jornalistas sobre a criação de escritórios

sem papéis. Esta foi uma previsão não

realizada. Stephen Roach, em pesquisa

realizada entre executivos norte-ameri-

canos, sugere que a produtividade dos

executivos não cresceu muito nos últimos

vinte anos, apesar da magnitude do inves-

timento. É sabido, também, que as empre-

sas gastam mais de 125 bilhões de dóla-

res anuais com papel e as firmas que fa-

bricam arquivos tradicionais e as que

guardam documentos continuam sobrevi-

vendo muito bem.

Outra atração foi a idéia de que in-

vestimentos em Tecnologia da Infor-

mação podiam serestratégicos, capazes

de criar uma vantagem competitiva

substancial. O tempo mostrou que os

sistemas muitas vezes representavam

menos o produto de um ato estratégico

consciente do que uma resposta a neces-

sidades internas!.

3. Valor da Informação

Todas as revoluções geram insegu-

ranças, expectativas. A Tecnologia da

Informação oferece a promessa da so-

lução de difíceis problemas organiza-

cionais. A idéia de que problemase situa-

ções complexas podem ser prontamente

solucionados quandose associa recursos

financeiros a máquina é altamente ten-

tadora. Existem situações e ocasiões onde

isso é verdadeiro, mas não podem servir

de modelo. Muitas empresas gastaram

bilhões de dólares na busca de um ob-

Jetivo falso.

Na realidade é a INFORMAÇÃO
que fornece o maior potencial de retorno

às organizações.

Precisam elaborar estratégias, tradu-

zi-las em ação diária e garantir uma inte-

gração constante e efetiva entre a defini-

ção e a ação. Essa atividade tripla ocorre

em um ambiente competitivo repleto de

informação de importância real e po-

tencial.

A vantagem estratégica ocorre como

resultado do gerenciamentoe uso efetivos

da informação que está sendo processada

pela tecnologia.

Umavez que a tecnologiaé acessível

a todos,os benefícios aferidos pelas orga-

nizações vindos das inovações tecno-

lógicas podem ser rapidamente obtidos

por concorrentes do mesmo segmento.

Umaefetiva capacidade de informa-

ção com abrangência é mais difícil de ser

copiada, pois a vantagem está no conhe-

cimento embutido nos processos admi-

nistrativos e operacionais da organização,

mais difíceis de compreendere repetir do

que os elementos de tecnologias visíveis

que apóiam os processos.

O gerenciamento e uso da informa-

ção, do conhecimento corporativo cria um

elo positivo. Informação dá origem a

mais informação e conhecimento a mais

conhecimento.

4. Gerenciamento da Informação

e Conhecimento

Se a informação é fundamental para

a estratégia competitiva e ampliação do

conhecimento corporativo, como identi-

ficar, coletar, armazenar e compartilhar

um recurso de tal importância?

A informaçãorecebe ênfases diferen-

tes em cada segmento econômico e em

cada organização. Emboraelaseja impor-
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médicos. Indústrias totalmente novas sur-
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Na sociedade, a Tecnologia da Infor-

mação alterou também o nosso estilo de

vida. Na Era da Informação, as crianças

aprendem princípios de computação na

mais tenra infância, pois seus brinquedos

muitas vezes, trazem esta tecnologia.

Diante desta realidade, investimentos

maciços foram feitos apostando no

evidente potencial transformador e muito

se apregoou por vendedores, consultores
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sem papéis. Esta foi uma previsão não

realizada. Stephen Roach, em pesquisa

realizada entre executivos norte-ameri-
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vinte anos, apesar da magnitude do inves-
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sas gastam mais de 125 bilhões de dóla-

res anuais com papel e as firmas que fa-

bricam arquivos tradicionais e as que

guardam documentos continuam sobrevi-
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Outra atração foi a idéia de que in-

vestimentos em Tecnologia da Infor-

mação podiam serestratégicos, capazes

de criar uma vantagem competitiva

substancial. O tempo mostrou que os

sistemas muitas vezes representavam

menos o produto de um ato estratégico

consciente do que uma resposta a neces-

sidades internas!.
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ranças, expectativas. A Tecnologia da

Informação oferece a promessa da so-

lução de difíceis problemas organiza-
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ções complexas podem ser prontamente

solucionados quandose associa recursos

financeiros a máquina é altamente ten-

tadora. Existem situações e ocasiões onde

isso é verdadeiro, mas não podem servir

de modelo. Muitas empresas gastaram

bilhões de dólares na busca de um ob-

Jetivo falso.

Na realidade é a INFORMAÇÃO
que fornece o maior potencial de retorno

às organizações.

Precisam elaborar estratégias, tradu-

zi-las em ação diária e garantir uma inte-

gração constante e efetiva entre a defini-

ção e a ação. Essa atividade tripla ocorre

em um ambiente competitivo repleto de

informação de importância real e po-

tencial.

A vantagem estratégica ocorre como

resultado do gerenciamentoe uso efetivos

da informação que está sendo processada

pela tecnologia.

Umavez que a tecnologiaé acessível

a todos,os benefícios aferidos pelas orga-

nizações vindos das inovações tecno-

lógicas podem ser rapidamente obtidos

por concorrentes do mesmo segmento.

Umaefetiva capacidade de informa-

ção com abrangência é mais difícil de ser

copiada, pois a vantagem está no conhe-

cimento embutido nos processos admi-

nistrativos e operacionais da organização,

mais difíceis de compreendere repetir do

que os elementos de tecnologias visíveis

que apóiam os processos.

O gerenciamento e uso da informa-

ção, do conhecimento corporativo cria um

elo positivo. Informação dá origem a

mais informação e conhecimento a mais

conhecimento.

4. Gerenciamento da Informação

e Conhecimento

Se a informação é fundamental para

a estratégia competitiva e ampliação do

conhecimento corporativo, como identi-

ficar, coletar, armazenar e compartilhar

um recurso de tal importância?

A informaçãorecebe ênfases diferen-

tes em cada segmento econômico e em
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tante em qualquer empresa, 6 claro que

ela exerce papeis diversos numa ind心stria

de maqumaS, numa de produtos fama-

Ceuticos ou num escrit6rio de advocacia.

A maioria dos Sistemas de TecnoIogia

da Infomacfo, tenta mOdelar as necessi-

dades informacionais de seus ambientes.

As tentativas de prqietar modelos de dados

Para alguma func肴o da onganlZaCaO Ou

Sistemas coIPOrativos, mOS億am-Se muitas

VeZeS improdutivas e pouco eficientes. No

ProCeSSO reSultante, a utiliza9あda infor-

ma9aO n肴O mudou muito.

E comum ouvirmos de executivos de

grandes organizae6es: “Gastamos rios de

dinheiro, maS nunCa COnSegulmOS aS in-

foma96es de que precisamos realmente.”

Existem atualmente, CIOs que tratam da

aqulS19aO e manuten9着O de tecnoIogia,

mas raramente se envoIvem ou tem um

PrOfundo conhecimento das variadas

utiliza96es da infoma辞o2.

As vezes as competencias espec綿cas

da organlZa9aO e infoma辞o tomam-Se

Sin6nimos, Ja que ambas referem-Se ds

habilidades e co血ecimento que os mem-

bros da organiza辞O detem e a capacidade

dessa onganiza辞O de utilizar esse co血e-

Cimento para criar valor.

Produtos artesanais e personalizados

S肴O Valorizados devido ao conhecimento

neles contido: POSSuem O COnhecimento

e a pericia do artes肴o, PreSenteS na

qualidade do produto.

A enge血aria alem奮embutiu na quali-

dade de seus produtos, eXPenenCla Pratica,

Pericia e infoma辞O adquirida pelos arte-

Sあs e enge血eiros e conservada em suas

mem6rias. Osjaponeses no entanto embu-

tiram niveis de conhecimento e informa-

9aO nOS SeuS Produtos de qualidade. Ao

inv6s de con範ar na mem6ria de seus t6c-

nicos e enge血eiros, embutiram esse mes-

mo conhecimento e infoma碕O nO Sistema

de produ9あ. Os t6cnicos e engenheiros

ainda criam conhecimento e pericia a par一

tir da sua expenencla, maS eSSe COnhe-

Cimento 6 compartilhado com a ongani-

Za9肴O COmO um tOdo.

Outra maneira pela qual o conheci-

mento 6 embutido na qualidade do pro-

duto 6 atrav6s do conhecimento de clien-

tes coaporativos e individuais, das suas

necessidades e des匂OS. A informa9都o

POde ser usada para criar as caracteris-

ticas personalizadas de um produto.

漢書REV量STA 。。 。RBng。 R.。IÅ。

Atualmente e muito dificil separar os

COmPOnenteS da infoma辞O dos outros

COmPOnenteS de um produto ou servlCO.

Separ缶Ios permite as onganlZa9OeS Criar

novas combina96es das infomac5es e,

POrtantO, nOVOS PrOdutos.

A melhor maneira de faze-lo 6 usar a

耽cnoIogia da Infoma9あcomo ferra-

menta eficaz para a disponibilizac肴o e

COmPartilhamento do conhecimento

COapOrativo. Onganiza-lo, eStrutu脆-lo, de

foma adequada e acessivel para todos

OS COlaboradores, fomenta a necessidade

de億OCa de conhecimento, de crescimento

COntinuo individual e coIPOrativo.

鼻Gお筋0くわCbnheci〃 enめ

A revolu9あindustrial guiou-Se Pela

Substituic各o do tral)alho pelo capital, a

revolue肴o da informa9着O Substitui o

CaPital pelo co血ecimento.

Para que uma organlZa9aO SQja bem

SuCedida na tarefa de inovar seus pro-

dutos constantemente, 6 necess各rio que

COnte COm a COlabora辞O e COnhecimento

de todos os seus membros.

A primeira providencia para um com-

Pa正1hamento adequado de conhecimen-

to 6 conhecer o VALOR que ele tem den一

億O da organlZaeaO, quem O POSSul, SOb

que foma 6 conservado, COmO ele e usa-

do, POr quem 6 usado e como, a億av6s da

disponibiliza辞o, faze-1o crescer e am-

Pliar constantemente.

As empresas tem estilos diferentes

Para億atar a infoma辞O e O COnhecimento

COrPOrativo. Em algumas delas poder着o

existir defensores de um ou mais desses

estilos. As vezes esses estilos entram em

COnflito, em OutraS um deles predomina.

Estes estilos podem ser:

Ut6pico Tecnocr釦ico: Abordagem

tecno16gica que enfatiza a classifi-

Ca辞O e a mOdelagem do co血ecimen-

to da organiza9肴O em nOVaS teC-

noIogias.

An針quico: Deixa a cargo dos indivi-

duos a obtenc各o e gerenciamento da

infoma9fb e conhecimento para uso

PrOPnO.

Feudal: Gerenciamento do conheci-

mento e infoma9肴O POr unidades de

negocIO que definem suas necessida-

des e repassam apenas uma infor-

ma辞o limitada a empresa em geral.

Mondrquico: A defini9fb do fluxo e

Classifica辞O do co血ecimento e feita

Pelos lideres da empresa, que POdem

Ou n各O Partilhar.

Federalista: Gerenciamento do co-

nhecimento baseado no consenso e

na negociae着o de elementos de clas-

S綿ca辞O e fluxo para a onganiza9着O.3

Identificar estes estilos e escolher um

dnico, 6 uma maneira de planqjar a im-

Planta9aO do Sistema de Gerenciamento

do Conhecimento.

A partir da escolha, a OnganlZa9aO

POder各apontar o administrador ou lider

que dever各se preocupar com a intera9着O

entre os individuos pensando em a96es

efetivas de compartilhamento e compor-

tamento em rela辞o ao uso do conheci-

mento de cada um, tranSformando-O em

fator de crescimento corporativo.

丘Cbnel肌蛎o

Gerenciamento do Co血ecimento 6

fator prlmOrdial para a valoriza辞o do

Capital Intelectual das organlZaCOeS, aS-

Sim como o uso da耽cnoIogia da Infor-

ma辞o 6 feFTamenta eSSenCial para o seu

COmPartilhamento, fomentando a neces-

Sidade de um aprendizado continuo in-

dividual e coaporativo.

N肴o 6 possivel a implanta9あde um

Sistema de gerenciamento do conheci-

mento sem a participa9肴O de todos os

funcionarios guiados por um lider que

Ofere9a Seguran9a Para que Se faca um

COmPartilhamento irrestrito de todas as

infomac6es necessdrias para o aperfei-

COamentO da comunica9あintema.

A tarefa mais importante 6 captar o

COnhecimento para beneficio da onganiza-

9あ. Essa tarefa pode ser feita atrav6s da

melhoria da coordena辞O, COmunlCa9aO e

COlaboracao entre os individuos de foma

que o conhecimento especializado e o

aprendizado individual possam ser trans-

feridos dos individuos com conhecimento

Para OS que neCeSSitam ou podem lucrar

atraves desse conhecimento, Ou COm O

desenvoIvimento de m6todos de coleta e

PreServa9肴O daquilo que os especialistas

aprenderam fora das mem6rias e expe-

riencias desses especialistas.
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tante em qualquer empresa, é claro que

ela exerce papéis diversos numa indústria

de máquinas, numa de produtos farma-

cêuticos ou num escritório de advocacia.

A maioria dos Sistemas de Tecnologia

da Informação, tenta modelar as necessi-

dades informacionais de seus ambientes.

Astentativas de projetar modelos de dados

para alguma função da organização ou

sistemas corporativos, mostram-se muitas

vezes improdutivas e poucoeficientes. No

processo resultante, a utilização da infor-

mação não mudou muito.

É comum ouvirmos de executivos de

grandes organizações: “Gastamosrios de

dinheiro, mas nunca conseguimosas in-

formações de que precisamosrealmente.”

Existem atualmente, CIOs quetratam da

aquisição e manutenção de tecnologia,

mas raramente se envolvem ou têm um

profundo conhecimento das variadas

utilizações da informação”.

As vezes as competências específicas

da organização e informação tornam-se

sinônimos, já que ambas referem-se às

habilidades e conhecimento que os mem-

bros da organização detêm e a capacidade

dessa organização de utilizar esse conhe-

cimento para criar valor.

Produtosartesanais e personalizados

são valorizados devido ao conhecimento

neles contido: possuem o conhecimento

e a perícia do artesão, presentes na

qualidade do produto.

A engenharia alemã embutiu na quali-

dade de seus produtos, experiência prática,

perícia e informação adquirida pelosarte-

sãos e engenheiros e conservada em suas

memórias. Osjaponeses no entanto embu-

tiram níveis de conhecimento e informa-

ção nos seus produtos de qualidade. Ao

invés de confiar na memória de seus téc-

nicos e engenheiros, embutiram esse mes-

mo conhecimento e informação no sistema

de produção. Os técnicos e engenheiros

ainda criam conhecimentoe perícia a par-

tir da sua experiência, mas esse conhe-

cimento é compartilhado com a organi-

zação como um todo.

Outra maneira pela qual o conheci-

mento é embutido na qualidade do pro-

duto é através do conhecimento de clien-

tes corporativos e individuais, das suas

necessidades e desejos. A informação

pode ser usada para criar as caracteris-

ticas personalizadas de um produto.
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Atualmente é muito difícil separar os

componentes da informação dos outros

componentes de um produto ou serviço.

Separá-los permite às organizações criar

novas combinações das informações e,

portanto, novos produtos.

A melhor maneira de fazê-lo é usar a

Tecnologia da Informação como ferra-

menta eficaz para a disponibilização e

compartilhamento do conhecimento

corporativo. Organizá-lo, estruturá-lo, de

forma adequada e acessível para todos

os colaboradores, fomenta a necessidade

de troca de conhecimento, de crescimento

contínuo individual e corporativo.

5. Gestão de Conhecimento

A revolução industrial guiou-se pela

substituição do trabalho pelo capital, a

revolução da informação substitui o

capital pelo conhecimento.

Para que uma organização seja bem

sucedida na tarefa de inovar seus pro-

dutos constantemente, é necessário que

conte com a colaboração e conhecimento

de todos os seus membros.

A primeira providência para um com-

partilhamento adequado de conhecimen-

to é conhecer o VALOR queele tem den-

tro da organização, quem o possui, sob

que forma é conservado, comoele é usa-

do, por quem é usado e como,através da

disponibilização, fazê-lo crescer e am-

pliar constantemente.

As empresas têm estilos diferentes

para tratar a informação e o conhecimento

corporativo. Em algumas delas poderão

existir defensores de um ou mais desses

estilos. As vezes esses estilos entram em

conflito, em outras um deles predomina.

Estes estilos podem ser:

Utópico Tecnocrático: Abordagem

tecnológica que enfatiza a classifi-

cação e a modelagem do conhecimen-

to da organização em novas tec-

nologias.

Anárquico: Deixa a cargo dos indiví-

duos a obtenção e gerenciamento da

informação e conhecimento para uso

próprio.

Feudal: Gerenciamento do conheci-

mento e informação por unidades de

negócio que definem suas necessida-

des e repassam apenas uma infor-

mação limitada à empresa em geral.

Monárquico: A definição do fluxo e
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peloslíderes da empresa, que podem

ou não partilhar.

Federalista: Gerenciamento do co-

nhecimento baseado no consenso e

na negociação de elementos de clas-

sificação e fluxo para a organização.

Identificar estes estilos e escolher um

único, é uma maneira de planejar a im-

plantação do Sistema de Gerenciamento

do Conhecimento.

A partir da escolha, a organização

poderá apontar o administrador ou líder

que deverá se preocupar com a interação

entre os indivíduos pensando em ações

efetivas de compartilhamento e compor-

tamento em relação ao uso do conheci-

mento de cada um, transformando-o em

fator de crescimento corporativo.

6. Conclusão

Gerenciamento do Conhecimento é

fator primordial para a valorização do

Capital Intelectual das organizações, as-

sim como o uso da Tecnologia da Infor-

mação é ferramenta essencial para o seu

compartilhamento, fomentando a neces-

sidade de um aprendizado contínuo in-

dividual e corporativo.

Não é possível a implantação de um

sistema de gerenciamento do conheci-

mento sem a participação de todos os

funcionários guiados por um líder que

ofereça segurança para que se faça um

compartilhamento irrestrito de todas as

informações necessárias para o aperfei-

çoamento da comunicação interna.

A tarefa mais importante é captar o

conhecimento para benefício da organiza-

ção. Essa tarefa podeser feita através da

melhoria da coordenação, comunicação e

colaboração entre os indivíduos de forma

que o conhecimento especializado e o

aprendizado individual possam ser trans-

feridos dos indivíduos com conhecimento

para os que necessitam ou podem lucrar

através desse conhecimento, ou com o

desenvolvimento de métodos de coleta e

preservação daquilo que os especialistas

aprenderam fora das memórias e expe-

riências desses especialistas.
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dinheiro, mas nunca conseguimosas in-
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dessa organização de utilizar esse conhe-

cimento para criar valor.
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são valorizados devido ao conhecimento

neles contido: possuem o conhecimento

e a perícia do artesão, presentes na

qualidade do produto.

A engenharia alemã embutiu na quali-

dade de seus produtos, experiência prática,

perícia e informação adquirida pelosarte-

sãos e engenheiros e conservada em suas

memórias. Osjaponeses no entanto embu-

tiram níveis de conhecimento e informa-

ção nos seus produtos de qualidade. Ao

invés de confiar na memória de seus téc-

nicos e engenheiros, embutiram esse mes-

mo conhecimento e informação no sistema

de produção. Os técnicos e engenheiros

ainda criam conhecimentoe perícia a par-

tir da sua experiência, mas esse conhe-

cimento é compartilhado com a organi-

zação como um todo.

Outra maneira pela qual o conheci-

mento é embutido na qualidade do pro-

duto é através do conhecimento de clien-

tes corporativos e individuais, das suas

necessidades e desejos. A informação

pode ser usada para criar as caracteris-
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Atualmente é muito difícil separar os

componentes da informação dos outros

componentes de um produto ou serviço.

Separá-los permite às organizações criar
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A maior preocupação das organiza-

ções é como reter o conhecimento que

está nas cabeças de seus especialistas

principalmente porque na Era da Informa-

ção e Conhecimento o ativo mais valioso

das organizações deixa as suas instalações

no final do dia.
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Gestão do Conhecimento: diretrizes
para a organização institucional

O campo teórico que fundamenta a

Gestão do Conhecimento define uma ten-

tativa de sistematizar os conhecimentos

articuladosnas instituições, mostrando-os

como uma vantagem ao desenvolvimento

sustentável de metodologias de produção

que visam a alcançar objetivos preten-

didos. Busca reconhecer valores intrín-

secos às práticas organizacionais, com-

preendendo a consonância entre o conhe-

cimento formalizado (explícito) e o conhe-

cimento não-formalizado (tácito). Apóia-

se sobre preceitos que redimensionam as

relações trabalhistas convencionais

evidenciando a importância da visão

administrativa multidisciplinar orientada

por conceitos de diversas áreas do saber.

A Gestão do Conhecimento viabiliza

um espaço para reflexão sobre os pro-

cessos organizacionais. Firma-se como

a percepção das demandas latentes e o

relacionamento das possibilidades reais

que poderão promover melhores soluções

às tarefas estipuladas. Incentiva a criação

de novos paradigmas que atendam as

necessidades da empresa nas diversas

conjunturas instauradas cotidianamente.

Esse modelo de gestão pretende cons-

truir uma instituição baseada em infor-

mações que irão fomentar a criação de

novos conhecimentos para o indivíduo e

a empresa. Porém,a discrepância na cate-

gorização (em termos econômicos)

dessas informaçõesinclina a empresa aos

domínios das tecnologias da informação

e, nessa esfera, os procedimentos admi-
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nistrativos tradicionais determinam os

processos e confrontam as idéias da Ges-

tão do Conhecimento. Apesar de as tec-

nologias da informação ofertarem dispo-

sitivos automatizantes úteis no trato de

informações, elas não dão conta da com-

preensão e avaliação das inúmeras acep-

ções de uma única informação - falamos

aqui dos aspectos cognitivos do processo

de interpretação de um dado. Umsoftwa-

re pode depreender os elementos quanti-

tativos de um conteúdo, nunca seus as-

pectos qualitativos (seus valores).

A implementação de qualquer projeto

orientado pela Gestão do Conhecimento

trará à empresa umafilosofia operacional

coordenada por indivíduos capacitados

em áreas distintas e complementares en-

tre si. Esse plano de gerenciamento atri-

buirá a cada pessoa papéis e funções pro-

fundamente inter-relacionados ao longo

de um processo. Definirá uma noção am-

pla sobre a macroestrutura projetiva atra-

vés da identificação das competências

das pessoas e do apontamento das formas

mais adequadas ao desenvolvimento de

suasatividades. Promoverá uma política

institucional caracterizada por um contí-

nuo de operações focadas em conheci-

mentos individuais ou coletivos constan-

temente atualizados. Romperá o senso da

hierarquia institucional estática definida

segundo os parâmetros tradicionais da

gestão de recursos.

Nesse contexto, a relação inter-sub-

Jetiva (a interação entre as pessoas)

assume novo papel na definição dos

projetos. Cada sujeito passaa ser indivi-

dualmente responsável por seus relacio-

namentos e comunicações perante o

ambiente de trabalho. A capacitação, po-

tencialidade e saberes desse sujeito cons-

tituirão o chamado “capital intelectual da

empresa” que determinará uma dinâmica

operacional apoiada em noções de res-

ponsabilidade e compartilhamento de ob-

Jetivos nítidos e comuns.

A Gestão do Conhecimento revê o

conceito de informação estabelecendo

direções e sentidos claramente definidos.

Prevê que a empresa foque suas ações

em poucos objetivos e reduza os espaços

entre o que poderia ser feito e aquilo que

está sendofeito. O campoteórico que lhe

dá suporte procura formular, em termos

práticos, a essência dos modos operacio-

nais, tomando o conhecimento como fator

decisivo da estratégia da empresa. Consi-

dera o pensar como elemento-base à

criação, implantação e manutenção de

uma dada cadeia produtiva. Envolve

sujeitos em cujas habilidades profissio-

nais está o trato apropriado, amplo e ir-

restrito da informação.

* Edson Costa - desenvolvepesqui-

sa de doutoramento em Ciências da

Comunicação na ECA/USP e é

Mestre na mesmaáreapela mesma

instituição. E-mail: edcosta(dusp.br

REVISTA DO CRB-$' REGIÃO [8)

Artigo
 

A maior preocupação das organiza-

ções é como reter o conhecimento que

está nas cabeças de seus especialistas

principalmente porque na Era da Informa-

ção e Conhecimento o ativo mais valioso

das organizações deixa as suas instalações

no final do dia.

Referências bibliográficas:

Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. Psi-

cologia para Administradores: a

teoria e as técnicas da Liderança

Situacional. São Paulo, Editora

Pedagógica e Universitária, 1886.

Hopper, M. D. Ratting SABRE — New

Ways to Compete on Information .

In: Harvard Business Review.

68(3): 118-125, 1990. (mota 1)

McGee, J.; Prusak, L. Gerenciamento

estratégico da Informação. Rio de

Janeiro, Campus/ Ernst & Young,

1994. (notas 2 e 3)

Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, Kai. Ges-

tão de Conhecimento: os elementos

construtivos do sucesso. São Paulo,

Bookman, 2002.

* Maria Cecilia Rizzi Lima -

Bibliotecária, Consultora, Espe-

cialista em Gestão do Conheci-

mento

 

Gestão do Conhecimento: diretrizes
para a organização institucional

O campo teórico que fundamenta a

Gestão do Conhecimento define uma ten-

tativa de sistematizar os conhecimentos

articuladosnas instituições, mostrando-os

como uma vantagem ao desenvolvimento

sustentável de metodologias de produção

que visam a alcançar objetivos preten-

didos. Busca reconhecer valores intrín-

secos às práticas organizacionais, com-

preendendo a consonância entre o conhe-

cimento formalizado (explícito) e o conhe-

cimento não-formalizado (tácito). Apóia-

se sobre preceitos que redimensionam as

relações trabalhistas convencionais

evidenciando a importância da visão

administrativa multidisciplinar orientada

por conceitos de diversas áreas do saber.

A Gestão do Conhecimento viabiliza

um espaço para reflexão sobre os pro-

cessos organizacionais. Firma-se como

a percepção das demandas latentes e o

relacionamento das possibilidades reais

que poderão promover melhores soluções

às tarefas estipuladas. Incentiva a criação

de novos paradigmas que atendam as

necessidades da empresa nas diversas

conjunturas instauradas cotidianamente.

Esse modelo de gestão pretende cons-

truir uma instituição baseada em infor-

mações que irão fomentar a criação de

novos conhecimentos para o indivíduo e

a empresa. Porém,a discrepância na cate-

gorização (em termos econômicos)

dessas informaçõesinclina a empresa aos

domínios das tecnologias da informação

e, nessa esfera, os procedimentos admi-

Edson Costa*

nistrativos tradicionais determinam os

processos e confrontam as idéias da Ges-

tão do Conhecimento. Apesar de as tec-

nologias da informação ofertarem dispo-

sitivos automatizantes úteis no trato de

informações, elas não dão conta da com-

preensão e avaliação das inúmeras acep-

ções de uma única informação - falamos

aqui dos aspectos cognitivos do processo

de interpretação de um dado. Umsoftwa-

re pode depreender os elementos quanti-

tativos de um conteúdo, nunca seus as-

pectos qualitativos (seus valores).

A implementação de qualquer projeto

orientado pela Gestão do Conhecimento

trará à empresa umafilosofia operacional

coordenada por indivíduos capacitados

em áreas distintas e complementares en-

tre si. Esse plano de gerenciamento atri-

buirá a cada pessoa papéis e funções pro-

fundamente inter-relacionados ao longo

de um processo. Definirá uma noção am-

pla sobre a macroestrutura projetiva atra-

vés da identificação das competências

das pessoas e do apontamento das formas

mais adequadas ao desenvolvimento de

suasatividades. Promoverá uma política

institucional caracterizada por um contí-

nuo de operações focadas em conheci-

mentos individuais ou coletivos constan-

temente atualizados. Romperá o senso da

hierarquia institucional estática definida

segundo os parâmetros tradicionais da

gestão de recursos.

Nesse contexto, a relação inter-sub-

Jetiva (a interação entre as pessoas)

assume novo papel na definição dos

projetos. Cada sujeito passaa ser indivi-

dualmente responsável por seus relacio-

namentos e comunicações perante o

ambiente de trabalho. A capacitação, po-

tencialidade e saberes desse sujeito cons-

tituirão o chamado “capital intelectual da

empresa” que determinará uma dinâmica

operacional apoiada em noções de res-

ponsabilidade e compartilhamento de ob-

Jetivos nítidos e comuns.

A Gestão do Conhecimento revê o

conceito de informação estabelecendo

direções e sentidos claramente definidos.

Prevê que a empresa foque suas ações

em poucos objetivos e reduza os espaços

entre o que poderia ser feito e aquilo que

está sendofeito. O campoteórico que lhe

dá suporte procura formular, em termos

práticos, a essência dos modos operacio-

nais, tomando o conhecimento como fator

decisivo da estratégia da empresa. Consi-

dera o pensar como elemento-base à

criação, implantação e manutenção de

uma dada cadeia produtiva. Envolve

sujeitos em cujas habilidades profissio-

nais está o trato apropriado, amplo e ir-

restrito da informação.

* Edson Costa - desenvolvepesqui-

sa de doutoramento em Ciências da

Comunicação na ECA/USP e é

Mestre na mesmaáreapela mesma

instituição. E-mail: edcosta(dusp.br

REVISTA DO CRB-$' REGIÃO [8)

Artigo
 

A maior preocupação das organiza-

ções é como reter o conhecimento que

está nas cabeças de seus especialistas

principalmente porque na Era da Informa-

ção e Conhecimento o ativo mais valioso

das organizações deixa as suas instalações

no final do dia.

Referências bibliográficas:

Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. Psi-

cologia para Administradores: a

teoria e as técnicas da Liderança

Situacional. São Paulo, Editora

Pedagógica e Universitária, 1886.

Hopper, M. D. Ratting SABRE — New

Ways to Compete on Information .

In: Harvard Business Review.

68(3): 118-125, 1990. (mota 1)

McGee, J.; Prusak, L. Gerenciamento

estratégico da Informação. Rio de

Janeiro, Campus/ Ernst & Young,

1994. (notas 2 e 3)

Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, Kai. Ges-

tão de Conhecimento: os elementos

construtivos do sucesso. São Paulo,

Bookman, 2002.

* Maria Cecilia Rizzi Lima -

Bibliotecária, Consultora, Espe-

cialista em Gestão do Conheci-

mento

 

Gestão do Conhecimento: diretrizes
para a organização institucional

O campo teórico que fundamenta a

Gestão do Conhecimento define uma ten-

tativa de sistematizar os conhecimentos

articuladosnas instituições, mostrando-os

como uma vantagem ao desenvolvimento

sustentável de metodologias de produção

que visam a alcançar objetivos preten-

didos. Busca reconhecer valores intrín-

secos às práticas organizacionais, com-

preendendo a consonância entre o conhe-

cimento formalizado (explícito) e o conhe-

cimento não-formalizado (tácito). Apóia-

se sobre preceitos que redimensionam as

relações trabalhistas convencionais

evidenciando a importância da visão

administrativa multidisciplinar orientada

por conceitos de diversas áreas do saber.

A Gestão do Conhecimento viabiliza

um espaço para reflexão sobre os pro-

cessos organizacionais. Firma-se como

a percepção das demandas latentes e o

relacionamento das possibilidades reais

que poderão promover melhores soluções

às tarefas estipuladas. Incentiva a criação

de novos paradigmas que atendam as

necessidades da empresa nas diversas

conjunturas instauradas cotidianamente.

Esse modelo de gestão pretende cons-

truir uma instituição baseada em infor-

mações que irão fomentar a criação de

novos conhecimentos para o indivíduo e

a empresa. Porém,a discrepância na cate-

gorização (em termos econômicos)

dessas informaçõesinclina a empresa aos

domínios das tecnologias da informação

e, nessa esfera, os procedimentos admi-

Edson Costa*

nistrativos tradicionais determinam os

processos e confrontam as idéias da Ges-

tão do Conhecimento. Apesar de as tec-

nologias da informação ofertarem dispo-

sitivos automatizantes úteis no trato de

informações, elas não dão conta da com-

preensão e avaliação das inúmeras acep-

ções de uma única informação - falamos

aqui dos aspectos cognitivos do processo

de interpretação de um dado. Umsoftwa-

re pode depreender os elementos quanti-

tativos de um conteúdo, nunca seus as-

pectos qualitativos (seus valores).

A implementação de qualquer projeto

orientado pela Gestão do Conhecimento

trará à empresa umafilosofia operacional

coordenada por indivíduos capacitados

em áreas distintas e complementares en-

tre si. Esse plano de gerenciamento atri-

buirá a cada pessoa papéis e funções pro-

fundamente inter-relacionados ao longo

de um processo. Definirá uma noção am-

pla sobre a macroestrutura projetiva atra-

vés da identificação das competências

das pessoas e do apontamento das formas

mais adequadas ao desenvolvimento de

suasatividades. Promoverá uma política

institucional caracterizada por um contí-

nuo de operações focadas em conheci-

mentos individuais ou coletivos constan-

temente atualizados. Romperá o senso da

hierarquia institucional estática definida

segundo os parâmetros tradicionais da

gestão de recursos.

Nesse contexto, a relação inter-sub-

Jetiva (a interação entre as pessoas)

assume novo papel na definição dos

projetos. Cada sujeito passaa ser indivi-

dualmente responsável por seus relacio-

namentos e comunicações perante o

ambiente de trabalho. A capacitação, po-

tencialidade e saberes desse sujeito cons-

tituirão o chamado “capital intelectual da

empresa” que determinará uma dinâmica

operacional apoiada em noções de res-

ponsabilidade e compartilhamento de ob-

Jetivos nítidos e comuns.

A Gestão do Conhecimento revê o

conceito de informação estabelecendo

direções e sentidos claramente definidos.

Prevê que a empresa foque suas ações

em poucos objetivos e reduza os espaços

entre o que poderia ser feito e aquilo que

está sendofeito. O campoteórico que lhe

dá suporte procura formular, em termos

práticos, a essência dos modos operacio-

nais, tomando o conhecimento como fator

decisivo da estratégia da empresa. Consi-

dera o pensar como elemento-base à

criação, implantação e manutenção de

uma dada cadeia produtiva. Envolve

sujeitos em cujas habilidades profissio-

nais está o trato apropriado, amplo e ir-

restrito da informação.

* Edson Costa - desenvolvepesqui-

sa de doutoramento em Ciências da

Comunicação na ECA/USP e é

Mestre na mesmaáreapela mesma

instituição. E-mail: edcosta(dusp.br

REVISTA DO CRB-$' REGIÃO [8)

Artigo
 

A maior preocupação das organiza-

ções é como reter o conhecimento que

está nas cabeças de seus especialistas

principalmente porque na Era da Informa-

ção e Conhecimento o ativo mais valioso

das organizações deixa as suas instalações

no final do dia.

Referências bibliográficas:

Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. Psi-

cologia para Administradores: a

teoria e as técnicas da Liderança

Situacional. São Paulo, Editora

Pedagógica e Universitária, 1886.

Hopper, M. D. Ratting SABRE — New

Ways to Compete on Information .

In: Harvard Business Review.

68(3): 118-125, 1990. (mota 1)

McGee, J.; Prusak, L. Gerenciamento

estratégico da Informação. Rio de

Janeiro, Campus/ Ernst & Young,

1994. (notas 2 e 3)

Probst, G.; Raub, S.; Romhardt, Kai. Ges-

tão de Conhecimento: os elementos

construtivos do sucesso. São Paulo,

Bookman, 2002.

* Maria Cecilia Rizzi Lima -

Bibliotecária, Consultora, Espe-

cialista em Gestão do Conheci-

mento

 

Gestão do Conhecimento: diretrizes
para a organização institucional

O campo teórico que fundamenta a

Gestão do Conhecimento define uma ten-

tativa de sistematizar os conhecimentos

articuladosnas instituições, mostrando-os

como uma vantagem ao desenvolvimento

sustentável de metodologias de produção

que visam a alcançar objetivos preten-

didos. Busca reconhecer valores intrín-

secos às práticas organizacionais, com-

preendendo a consonância entre o conhe-

cimento formalizado (explícito) e o conhe-

cimento não-formalizado (tácito). Apóia-

se sobre preceitos que redimensionam as

relações trabalhistas convencionais

evidenciando a importância da visão

administrativa multidisciplinar orientada

por conceitos de diversas áreas do saber.

A Gestão do Conhecimento viabiliza

um espaço para reflexão sobre os pro-

cessos organizacionais. Firma-se como

a percepção das demandas latentes e o

relacionamento das possibilidades reais

que poderão promover melhores soluções

às tarefas estipuladas. Incentiva a criação

de novos paradigmas que atendam as

necessidades da empresa nas diversas

conjunturas instauradas cotidianamente.

Esse modelo de gestão pretende cons-

truir uma instituição baseada em infor-

mações que irão fomentar a criação de

novos conhecimentos para o indivíduo e

a empresa. Porém,a discrepância na cate-

gorização (em termos econômicos)

dessas informaçõesinclina a empresa aos

domínios das tecnologias da informação

e, nessa esfera, os procedimentos admi-

Edson Costa*

nistrativos tradicionais determinam os

processos e confrontam as idéias da Ges-

tão do Conhecimento. Apesar de as tec-

nologias da informação ofertarem dispo-

sitivos automatizantes úteis no trato de

informações, elas não dão conta da com-

preensão e avaliação das inúmeras acep-

ções de uma única informação - falamos

aqui dos aspectos cognitivos do processo

de interpretação de um dado. Umsoftwa-

re pode depreender os elementos quanti-

tativos de um conteúdo, nunca seus as-

pectos qualitativos (seus valores).

A implementação de qualquer projeto

orientado pela Gestão do Conhecimento

trará à empresa umafilosofia operacional

coordenada por indivíduos capacitados

em áreas distintas e complementares en-

tre si. Esse plano de gerenciamento atri-

buirá a cada pessoa papéis e funções pro-

fundamente inter-relacionados ao longo

de um processo. Definirá uma noção am-

pla sobre a macroestrutura projetiva atra-

vés da identificação das competências

das pessoas e do apontamento das formas

mais adequadas ao desenvolvimento de

suasatividades. Promoverá uma política

institucional caracterizada por um contí-

nuo de operações focadas em conheci-

mentos individuais ou coletivos constan-

temente atualizados. Romperá o senso da

hierarquia institucional estática definida

segundo os parâmetros tradicionais da

gestão de recursos.

Nesse contexto, a relação inter-sub-

Jetiva (a interação entre as pessoas)

assume novo papel na definição dos

projetos. Cada sujeito passaa ser indivi-

dualmente responsável por seus relacio-

namentos e comunicações perante o

ambiente de trabalho. A capacitação, po-

tencialidade e saberes desse sujeito cons-

tituirão o chamado “capital intelectual da

empresa” que determinará uma dinâmica

operacional apoiada em noções de res-

ponsabilidade e compartilhamento de ob-

Jetivos nítidos e comuns.

A Gestão do Conhecimento revê o

conceito de informação estabelecendo

direções e sentidos claramente definidos.

Prevê que a empresa foque suas ações

em poucos objetivos e reduza os espaços

entre o que poderia ser feito e aquilo que

está sendofeito. O campoteórico que lhe

dá suporte procura formular, em termos

práticos, a essência dos modos operacio-

nais, tomando o conhecimento como fator

decisivo da estratégia da empresa. Consi-

dera o pensar como elemento-base à

criação, implantação e manutenção de

uma dada cadeia produtiva. Envolve

sujeitos em cujas habilidades profissio-

nais está o trato apropriado, amplo e ir-

restrito da informação.

* Edson Costa - desenvolvepesqui-

sa de doutoramento em Ciências da

Comunicação na ECA/USP e é

Mestre na mesmaáreapela mesma

instituição. E-mail: edcosta(dusp.br
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No contexto social e econ6mico atual

o conhecimento se converteu num ativo

es億at6gico para todas as onganiza96es. As

Bibliotecas, enquantO Organizap6es atuan-

tes e inseridas neste anbiente, ha muito

consideram a materia e lhe d着o a devida

importancia. A Ges億o do Conhecimento

tem despertado cada vez mais o interesse

dos profissionais de infoma辞o, Particu-

1amente em fun辞O da tendencia atual de

Cada vez mais se prQjetarem sistemas e

ServlCOS Ce血ados nos clientesl ・2. Sob esta

6tica, a Gestao do Conhecimento representa

um diferencial e o caminho mais adequado

Para a Cria9aO de valor de serv19O.

Entretanto, em termOS geralS, quantO

mais avancam as pesqulSaS a reSPeito da

Gest肴o do Conhecimento, uma Variada

gama de conceitos, metOdoIogias e siste-

mas emengem, a Partir de uma s6rie de

disciplinas e enfases, gerando uma certa

mquieta9aO Su切acente ds nossas ativi-

dades como bibliotecarios.

E sungem quest6es: realmente esta-

mos realizando gestao de conhecimento

em nossas onganiza95es? Em que medida

O fazemos? ConsegulmOS aPlicar as teo-

rias aprendidas?

Considerando que a gest肴o ou admi-

nistrac肴o do conhecimento se refere ao

CO可unto de decis6es e ae6es sistematicas

relacionadas aos ativos de conhecimento

da onganlZaCaO, e aCertado observar a

gestao segundo tres dimens6es b各sicas:

a Gest着o do Conhecimento como /lo-

Sd?a, COmO pタのC跨SO e COmO OtyetO.

A Ges筋o仇) Cbnhec訪!enJo

eomo力めs〆訪

Como〆losq/?a, a Gestao do Conhe-

Cimento mostra sua face mais abrangente

e fundamental: a Visao de um prqieto or-

ganizacional que enfatiza a comunlCa9aO,

O COnhecimento, Seu uSO, a trOCa, Cna9aO

de valor e inovac着o, baseado na miss肴o,

metas e objetivos da Biblioteca, Valores

que fomam a base do sucesso do empre-

endimento. A Gestao do Conhecimento

esta ligada de foma inerente a cu血ra
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Organizacional, eStando subordinada a

mesma, aSSim como ao clima onganiza-

Cional, a nO9肴O de utilidade do prqieto,

da justica, da solidariedade e mesmo da

est6tica3, indicadores de qualidade de va-

lor do serv19O a Ser implementado.

Neste contexto, 6 fundamental o com-

PrOmetimento das liderancas para que se

estabeleca um ambiente propICIO aO dia-

logo (tarto intemo quanto extemo), O COm-

PrOmisso e a motiva9あde todos os mem-

bros da onganiza辞O (bibliotec各rios, teCni-

COS e auXiliares) para o compartilhamento

de infoma96es e saberes. Devem ser que-

bradas as barreiras pessoais e politicas que

interferem na livre comumcacao e uma no-

Va Cu血ra onganizacional deve ser criada,

baseada em crit6rios comuns de humani-

dade, COn範anca e transparencia de ac5es.

A Gbs筋oくわCbnhecあまen!o

eomo DりCe富SO

ComopIOCeSSO, a Gest肴o do Conhe-

Cimento liga-Se eStruturalmente aos

aspectos mais t6cnicos do prqieto, aSSim

como a infra-eStrutura neCeSS各ria a sua

implementa9fb. Definic肴o do foco da

gestao (intemo, eXtemO,偽cito, eXPlicito),

O PlanQjamento, Objetivos, eXeCu9あdo

Prqieto, OS atOreS enVOIvidos, bem como

OS PaSSOS neCeSSdrios a sua execu9aO.
""′

Neste cenano, a enfase esta nospIひ

CeSSOS ligados a implementac肴o de sis-

temas de informa9肴O e COnhecimento,

bem como na infra-eStrutura teCnO16gica

que dara suporte a isso.

Refere-Se a articula9肴O dos atores

envoIvidos, Sele9着O (de acordo com os

O切etivos do prqieto), a COleta de dados,

eventos, informa96es, aO reSgate do co-

nhecimento (sqja fomal ou infomal) a

COnStⅡuあde reposit6rios de conheci-

mento (redes de especialistas, Cadastro

de fontes de informa辞o) , a arquitetura

de informa9肴O (bancos de dados, redes

de comunica辞o, intranets), a Onganiza-

9肴O, COntrOle, disponibiliza9肴O e uSO do

COnhecimento, Segundo terminoIogia

COnStruida pelo grupo.

A Gと富筋0わのnhec訪en o

COmO O妬め

Como otyeめ, a Gest肴o do Conheci-

mento se refere aos eventos, aOS dados que,

POr atribui9着O de significados se trans-

fomam em infoma96es, POr Sua VeZ Se

transfomando em conhecimento a partir

de processos interpretativos e reflexivos.

Tねta-Se da mat6ria-Prima do conhecimen-

to: OS CO血ecimentos /dcito e explkito4.

O conhecimento /dcito 6 o que possui

maior rlqueZa Para a OrganlZaCaO POr re-

PreSentar O diferencial de competitivi-

dade. Entretanto, enVOIve fatores no mais

das vezes intangiveis, POr eStar aSSOCiado

aos aspectos emocionais e cognitivos dos

individuos, aSSumindo-Se aqul a Subje-

tividade como fator preponderante. Por

residir nos individuos, SuaS CrenCaS, Va-

lores, mOdelos mentais, Sua eXPeriencia,

o conhecimento /dcito 6 dificil de ser

articulado numa linguagem fomal que

tome possivel sua coleta e organlZaCaO.

廿ata-Se de um desafio.

O conhecimento e准)llcito por sua

VeZ, refere-Se aquele conhecimento arti-

Culado em uma linguagem fomal, Sis-

tem各tico, eXtemalizado, Objetivo, tangi-

Vel, documentado, que Se refere a textos,

relat6rios, livros, documentos escritos em

geral, Sendo de facil coleta, COdifica9あ

e recuperac肴o. Porem, isto n肴o significa

que nao envoIva trabalho arduo, Plane-

JamentO, linguagem comum. Freqbente-

mente os documentos e a infoma9肴O

existem, S6 que dispersos e “vaporiza-

dos” em normas, PrOCedimentos, me-

morandos, e-mails, levantamentos bi-

bliogr組cos ha muito realizados, queS-

t6es respondidas a leitores que n肴o se

encontram catalogadas. Mapear, COletar

e onganizar a documentac肴o intema de

uma Biblioteca por sI SOJa e um desafio.

Concluindo, S肴O muitas as li96es a

Serem aPrendidas em rela9着O aS treS di-

mens5es citadas:〆losQβa, prOCeSSO e

O在ieto. Cabe a n6s, COmO bibliotec誼os,

buscarmos formas pr各ticas de fazer
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A Gestão do Conhecimento em Bibliotecas:

filosofia, processo e objeto

No contexto social e econômicoatual

o conhecimento se converteu num ativo

estratégico para todasas organizações. As

Bibliotecas, enquanto organizações atuan-

tes e inseridas neste ambiente, há muito

consideram a matéria e lhe dão a devida

importância. A Gestão do Conhecimento

tem despertado cada vez mais o interesse

dos profissionais de informação, particu-

larmente em função da tendência atual de

cada vez mais se projetarem sistemas e

serviços centrados nos clientes!2. Sob esta

ótica, a Gestão do Conhecimento representa

um diferencial e o caminho mais adequado

para a criação de valor de serviço.

Entretanto, em termos gerais, quanto

mais avançam as pesquisas a respeito da

Gestão do Conhecimento, uma variada

gamade conceitos, metodologiase siste-

mas emergem, a partir de uma série de

disciplinas e ênfases, gerando umacerta

inquietação subjacente às nossas ativi-

dades comobibliotecários.

E surgem questões: realmente esta-

mosrealizando gestão de conhecimento

em nossas organizações? Em que medida

o fazemos? Conseguimosaplicar as teo-

rias aprendidas?

Considerando quea gestão ou admi-

nistração do conhecimento se refere ao

conjunto de decisões e ações sistemáticas

relacionadasaosativos de conhecimento

da organização, é acertado observar a

gestão segundo três dimensões básicas:

a Gestão do Conhecimento como filo-

sofia, como processo e como objeto.

A Gestão do Conhecimento

como filosofia

Comofilosofia, a Gestão do Conhe-

cimento mostra sua face mais abrangente

e fundamental: a visão de um projeto or-

ganizacional que enfatiza a comunicação,

o conhecimento, seu uso,a troca, criação

de valor e inovação, baseado na missão,

metas e objetivos da Biblioteca, valores

que formam a base do sucesso do empre-

endimento. A Gestão do Conhecimento

está ligada de forma inerente à cultura
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organizacional, estando subordinada à

mesma, assim como ao clima organiza-

cional, à noção de utilidade do projeto,

da justiça, da solidariedade e mesmo da

estética”, indicadores de qualidade de va-

lor do serviço a ser implementado.

Neste contexto, é fundamental o com-

prometimento das lideranças para que se

estabeleça um ambiente propício ao diá-

logo(tanto interno quanto externo), o com-

promisso e a motivação de todos os mem-

bros da organização (bibliotecários,técni-

cos e auxiliares) para o compartilhamento

de informaçõese saberes. Devem ser que-

bradas asbarreiras pessoais e políticas que

interferem na livre comunicação e uma no-

va cultura organizacional deve sercriada,

baseada em critérios comuns de humani-

dade, confiança e transparência de ações.

A Gestão do Conhecimento

como Processo

Como processo, a Gestão do Conhe-

cimento liga-se estruturalmente aos

aspectos mais técnicos do projeto, assim

como à infra-estrutura necessária à sua

implementação. Definição do foco da

gestão (interno,externo,tácito, explícito),

o planejamento, objetivos, execução do

projeto, os atores envolvidos, bem como

os passos necessários à sua execução.

Neste cenário, a ênfase está nos pro-

cessos ligados à implementação de sis-

temas de informação e conhecimento,

bem comonainfra-estrutura tecnológica

que dará suporte a isso.

Refere-se à articulação dos atores

envolvidos, seleção (de acordo com os

objetivos do projeto), à coleta de dados,

eventos, informações, ao resgate do co-

nhecimento (seja formal ou informal) à

construção de repositórios de conheci-

mento (redes de especialistas, cadastro

de fontes de informação) , à arquitetura

de informação (bancos de dados, redes

de comunicação,intranets), à organiza-

ção, controle, disponibilização e uso do

conhecimento, segundo terminologia

construída pelo grupo.

A Gestão do Conhecimento

como objeto

Como objeto, a Gestão do Conheci-

mento se refere aoseventos,aos dados que,

por atribuição de significados se trans-

formam em informações, por sua vez se
transformando em conhecimento a partir

de processos interpretativos e reflexivos.

Trata-se da matéria-prima do conhecimen-

to: os conhecimentos tácito e explícito”.

O conhecimento tácito é o que possui

maior riqueza para a organização por re-

presentar o diferencial de competitivi-

dade. Entretanto, envolve fatores no mais

das vezesintangíveis, por estar associado

aos aspectos emocionais e cognitivos dos

indivíduos, assumindo-se aqui a subje-

tividade como fator preponderante. Por

residir nos indivíduos, suas crenças, va-

lores, modelos mentais, sua experiência,

o conhecimento tácito é difícil de ser

articulado numa linguagem formal que

torne possível sua coleta e organização.

Trata-se de um desafio.

O conhecimento explícito por sua

vez, refere-se aquele conhecimento arti-

culado em uma linguagem formal, sis-

temático, externalizado, objetivo, tangí-

vel, documentado, que se refere a textos,

relatórios,livros, documentos escritos em

geral, sendo de fácil coleta, codificação

e recuperação. Porém, isto não significa

que não envolva trabalho árduo, plane-

jamento, linguagem comum. Fregiiente-

mente os documentos e a informação

existem, só que dispersos e “vaporiza-

dos” em normas, procedimentos, me-

morandos, e-mails, levantamentos bi-

bliográficos há muito realizados, ques-

tões respondidas a leitores que não se

encontram catalogadas. Mapear, coletar

e organizar a documentação interna de

uma Biblioteca porsi só já é um desafio.

Concluindo, são muitas as lições a

serem aprendidas em relação às três di-

mensões citadas: filosofia, processo e

objeto. Cabe a nós, comobibliotecários,

buscarmos formas práticas de fazer
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organizacional, estando subordinada à
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cional, à noção de utilidade do projeto,

da justiça, da solidariedade e mesmo da

estética”, indicadores de qualidade de va-

lor do serviço a ser implementado.

Neste contexto, é fundamental o com-
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larmente em função da tendência atual de

cada vez mais se projetarem sistemas e

serviços centrados nos clientes!2. Sob esta

ótica, a Gestão do Conhecimento representa

um diferencial e o caminho mais adequado

para a criação de valor de serviço.

Entretanto, em termos gerais, quanto

mais avançam as pesquisas a respeito da

Gestão do Conhecimento, uma variada

gamade conceitos, metodologiase siste-

mas emergem, a partir de uma série de

disciplinas e ênfases, gerando umacerta

inquietação subjacente às nossas ativi-

dades comobibliotecários.

E surgem questões: realmente esta-

mosrealizando gestão de conhecimento

em nossas organizações? Em que medida

o fazemos? Conseguimosaplicar as teo-

rias aprendidas?

Considerando quea gestão ou admi-

nistração do conhecimento se refere ao

conjunto de decisões e ações sistemáticas

relacionadasaosativos de conhecimento

da organização, é acertado observar a

gestão segundo três dimensões básicas:

a Gestão do Conhecimento como filo-

sofia, como processo e como objeto.

A Gestão do Conhecimento

como filosofia

Comofilosofia, a Gestão do Conhe-

cimento mostra sua face mais abrangente

e fundamental: a visão de um projeto or-

ganizacional que enfatiza a comunicação,

o conhecimento, seu uso,a troca, criação

de valor e inovação, baseado na missão,

metas e objetivos da Biblioteca, valores

que formam a base do sucesso do empre-

endimento. A Gestão do Conhecimento

está ligada de forma inerente à cultura
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organizacional, estando subordinada à

mesma, assim como ao clima organiza-

cional, à noção de utilidade do projeto,

da justiça, da solidariedade e mesmo da

estética”, indicadores de qualidade de va-

lor do serviço a ser implementado.

Neste contexto, é fundamental o com-

prometimento das lideranças para que se

estabeleça um ambiente propício ao diá-

logo(tanto interno quanto externo), o com-

promisso e a motivação de todos os mem-

bros da organização (bibliotecários,técni-

cos e auxiliares) para o compartilhamento

de informaçõese saberes. Devem ser que-

bradas asbarreiras pessoais e políticas que

interferem na livre comunicação e uma no-

va cultura organizacional deve sercriada,

baseada em critérios comuns de humani-

dade, confiança e transparência de ações.

A Gestão do Conhecimento

como Processo

Como processo, a Gestão do Conhe-

cimento liga-se estruturalmente aos

aspectos mais técnicos do projeto, assim

como à infra-estrutura necessária à sua

implementação. Definição do foco da

gestão (interno,externo,tácito, explícito),

o planejamento, objetivos, execução do

projeto, os atores envolvidos, bem como

os passos necessários à sua execução.

Neste cenário, a ênfase está nos pro-

cessos ligados à implementação de sis-

temas de informação e conhecimento,

bem comonainfra-estrutura tecnológica

que dará suporte a isso.

Refere-se à articulação dos atores

envolvidos, seleção (de acordo com os

objetivos do projeto), à coleta de dados,

eventos, informações, ao resgate do co-

nhecimento (seja formal ou informal) à

construção de repositórios de conheci-

mento (redes de especialistas, cadastro

de fontes de informação) , à arquitetura

de informação (bancos de dados, redes

de comunicação,intranets), à organiza-

ção, controle, disponibilização e uso do

conhecimento, segundo terminologia

construída pelo grupo.

A Gestão do Conhecimento

como objeto

Como objeto, a Gestão do Conheci-

mento se refere aoseventos,aos dados que,

por atribuição de significados se trans-

formam em informações, por sua vez se
transformando em conhecimento a partir

de processos interpretativos e reflexivos.

Trata-se da matéria-prima do conhecimen-

to: os conhecimentos tácito e explícito”.

O conhecimento tácito é o que possui

maior riqueza para a organização por re-

presentar o diferencial de competitivi-

dade. Entretanto, envolve fatores no mais

das vezesintangíveis, por estar associado

aos aspectos emocionais e cognitivos dos

indivíduos, assumindo-se aqui a subje-

tividade como fator preponderante. Por

residir nos indivíduos, suas crenças, va-

lores, modelos mentais, sua experiência,

o conhecimento tácito é difícil de ser

articulado numa linguagem formal que

torne possível sua coleta e organização.

Trata-se de um desafio.

O conhecimento explícito por sua

vez, refere-se aquele conhecimento arti-

culado em uma linguagem formal, sis-

temático, externalizado, objetivo, tangí-

vel, documentado, que se refere a textos,

relatórios,livros, documentos escritos em

geral, sendo de fácil coleta, codificação

e recuperação. Porém, isto não significa

que não envolva trabalho árduo, plane-

jamento, linguagem comum. Fregiiente-

mente os documentos e a informação

existem, só que dispersos e “vaporiza-

dos” em normas, procedimentos, me-

morandos, e-mails, levantamentos bi-

bliográficos há muito realizados, ques-

tões respondidas a leitores que não se

encontram catalogadas. Mapear, coletar

e organizar a documentação interna de

uma Biblioteca porsi só já é um desafio.

Concluindo, são muitas as lições a

serem aprendidas em relação às três di-

mensões citadas: filosofia, processo e

objeto. Cabe a nós, comobibliotecários,

buscarmos formas práticas de fazer
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acontecer, COmeCando por refletir sobre

nossas rela96es dentro da onganlZaCaO,

nossos objetivos, almQjando o compar-

tilhamento, O trabalho em equlPe e O dia-

logo aberto. Este 6 o passo inicial: deixar

OS reCeios de lado e encarar os problemas

como desafios.
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O conte心do das ocupa96es vem se

alterando de forma continuada e refletindo

substancialmente no mercado de trabalho.

No que se refere aos profissionais de infor-

macあnovos conhecimentos e habilidades,

Principalmente em rela9肴O aS nOVaS teCnO-

1ogias, S肴O Cada vez mais exigidos・

Neste momento, a infomac肴o parece

Ser COnSiderada o ativo mais impo巾ante pa-

ra as onganlZaeOeS e, POr isso, Sunge uma

questao fundamental: Quem 6 o profissio-
nal com pe血adequado para processar esse

ativo悔o importante nas onganiza96es?

No cen誼o atual da負nova economia"

Praticamente todo o mundo trabalha com

infoma辞o no sentido de agregar valor ao

negocIO, en億e eles o analista de negocIOS

que traz infomae6es do mundo exterior
SObre melhores pr各ticas e tecnoIogias emer-

gentes; O administrador do banco de dados

que estrutura as infomac6es da empresa

Para Servir melhor aos processos de tomada

de decisあ; O Web master do site na Intemet

respons各vel pela estrutura9肴O, disponibi-

1idade e comunica辞o do conte心do institu-

Cional atrav6s da home page, Ou ainda o

responsivel pelo acervo de documentac着o

da empresa, que COmPreende livros, Peri6-

dicos, manuais, entre OutrOS, eStruturando

e mantendo a mem6ria onganizacional.

Como se pode perceber a lista de ocu一

Pap6es centradas em infomacao nao para

de crescer e, aPeSar das in心meras discus-

S6es que es悔o acontecendo, longe estamos

de uma definic款o sobre atribuic6es e res-

POnSabilidades relacionadas com os dados,

as infoma96es e o conhecimento em uma

Organ lZa9 aO.

Quem poder各definir esse limite sen肴o

as proprlaS PeSSOaS, OS PrOPrlOS PrOfissio-
′　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　●

nais de infomacfo atrav6s de suas atitudes

e habilidades?

E preciso, mais do que nunca, PrOVO-

Car mudancas nas fomas de tral)alho, bus-

Cando estar pemanentemente comprome-

tido com a melhoria e a inova辞o.

Profissionais com capacidade de ge-

renciamento e uma ampla vis着o do neg6-

Cio s肴o pessoas com o per創ideal para pro-

mover as mudancas necessarias no atual

COnteXtO Onganizacional.

O foco, POrtantO, deve ser o da evolu-

C肴O COntinua, O do aprendizado pemanen-

te, PrOCurando desenvoIver a capacidade

de desempenhar papelS nOS PrOCeSSOS COm

espirito critico e propostas de solu96es・

Nessa linha, O PrOfissional de infor-

ma辞o precisa deixar de concentrar seus

esfor9OS em atividades espec綿cas, VOl-

tadas exclusivamente para tarefas, POIS

dessa foma ter各sempre uma vis肴o frag一

mentada do ambiente da organlZa9aO.

Isso o leva, neCeSSariamente, a Sair de

t脆s de sua mesa e lr Para Onde o trabalho

est各sendo realizado. Essa a9fb pemitifa,

entre os resultados mais significativos,

uma maior aquisi9aO de conhecimento so-

bre a onganlZaCaO, uma maior habilidade

Para aPrender coletivamente, Para eStabe-

1ecer uma ampla rede de contatos, Para

identificar as infoma96es usadas no pro-

CeSSO de decisao e ainda para encontrar os

POSSiveis colal)Oradores.

Esse se正a o caminho mais curto para

a tao sonhada mudanca de postura

PrOfissional.

Fomos habituados, 6 bem verdade, a

fazer o que nos mandam’1er o que nos in-

dicam, reSPOnder ao que nos penguntam,

desde os pnmelrOS anOS de escola mas, aS

COnSeq心encias do desenvoIvimento desse

h各bito sあdesastrosas poIS a maioria das

PeSSOaS Se aPega PaSSivamente a rotina,

quando deveriam estar atuando como ver-

dadeiros agentes de mudan9a e, Para tantO,

encontrando novos caminhos para o seu

autodesenvoIvimento.

O que podemos deduzir de todo este

novo contexto de atuac各o, que Se aPreSenta

Para OS Profissionais de infomacao, e que

O aprender deixou de ser algo que requer

tempo extra.丘preciso enco血ar indicativos

Para aS muitas escolhas a serem efetuadas

na busca de um aprendizado continuo no

Sentido de desenvoIver novas competencias

e habilidades para atuar em prqietos como

os de Gerenciamento de Conhecimento.

Para isso 6 de fundamental import含ncia

um estreito relacionamento com as “comu-

nidades de interesse” que est肴o se tomando

um componente importante no processo de

aprendizado e compartilhamento de in-

forma96es.
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acontecer, começando por refletir sobre

nossas relações dentro da organização,

nossos objetivos, almejando o compar-

tilhamento, o trabalho em equipe e o diá-

logo aberto. Este é o passo inicial: deixar

os receios de ladoe encarar os problemas

como desafios.
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Gerenciamento de Conhecimento e Gestão de Pessoas

O conteúdo das ocupações vem se

alterando de forma continuada e refletindo

substancialmente no mercado de trabalho.

Noque se refere aos profissionais de infor-

mação novos conhecimentos e habilidades,

principalmente em relação às novas tecno-

logias, são cada vez mais exigidos.

Neste momento, a informação parece

ser considerada o ativo mais importante pa-

ra as organizações e, por isso, surge uma
questão fundamental: Quem é o profissio-

nal com perfil adequado para processar esse

ativo tão importante nas organizações?

No cenário atual da “nova economia”

praticamente todo o mundo trabalha com

informação no sentido de agregar valor ao

negócio, entre eles o analista de negócios

que traz informações do mundo exterior

sobre melhores práticas e tecnologias emer-

gentes; o administrador do banco de dados

que estrutura as informações da empresa

para servir melhor aos processos de tomada

de decisão; o Web masterdosite na Internet

responsável pela estruturação, disponibi-

lidade e comunicação do conteúdo institu-

cional através da home page, ou ainda o

responsável pelo acervo de documentação

da empresa, que compreendelivros, perió-

dicos, manuais, entre outros, estruturando

e mantendo a memória organizacional.

Como se pode percebera lista de ocu-

pações centradas em informação não pára

de crescer e, apesar das inúmeras discus-

sões que estão acontecendo, longe estamos

de uma definição sobre atribuições e res-

ponsabilidades relacionadas com os dados,

as informações e o conhecimento em uma

organização.

Quem poderá definir esse limite senão

as próprias pessoas, os próprios profíssio-

Rejane Gontow*

nais de informação através de suas atitudes

e habilidades?

É preciso, mais do que nunca, provo-

car mudançasnas formasde trabalho, bus-

cando estar permanentemente comprome-

tido com a melhoria e a inovação.

Profissionais com capacidade de ge-

renciamento e uma ampla visão do negó-

cio são pessoas com o perfil ideal para pro-

mover as mudanças necessárias no atual

contexto organizacional.

O foco, portanto, deve ser o da evolu-

ção contínua,o do aprendizado permanen-

te, procurando desenvolver a capacidade

de desempenhar papéis nos processos com

espírito crítico e propostas de soluções.

Nessa linha, o profissional de infor-

mação precisa deixar de concentrar seus

esforços em atividades específicas, vol-

tadas exclusivamente para tarefas, pois

dessa forma terá sempre uma visão frag-

mentada do ambiente da organização.

Isso o leva, necessariamente, a sair de

trás de sua mesa e ir para onde o trabalho

está sendo realizado. Essa ação permitirá,

entre os resultados mais significativos,

uma maior aquisição de conhecimento so-

bre a organização, uma maior habilidade

para aprender coletivamente, para estabe-

lecer uma ampla rede de contatos, para

identificar as informações usadas no pro-

cesso de decisão e ainda para encontrar os

possíveis colaboradores.

Esse seria o caminho mais curto para

a tão sonhada mudança de postura

profissional.

Fomos habituados, é bem verdade, a

fazer o que nos mandam,ler o que nos in-

dicam, responder ao que nos perguntam,

desde os primeiros anos de escola mas, as

consegiiências do desenvolvimento desse

hábito são desastrosas pois a maioria das

pessoas se apega passivamente à rotina,

quando deveriam estar atuando como ver-

dadeiros agentes de mudançae, para tanto,

encontrando novos caminhos para o seu

autodesenvolvimento.

O que podemos deduzir de todo este

novo contexto de atuação, que se apresenta
para os profissionais de informação, é que

o aprender deixou de ser algo que requer

tempoextra. É preciso encontrarindicativos

para as muitas escolhas a serem efetuadas

na busca de um aprendizado contínuo no

sentido de desenvolver novas competências

e habilidades para atuar em projetos como

os de Gerenciamento de Conhecimento.

Para isso é de fundamental importância

um estreito relacionamento com as “comu-

nidadesde interesse” queestão se tornando

um componente importante no processo de

aprendizado e compartilhamento de in-

formações.
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acontecer, começando por refletir sobre

nossas relações dentro da organização,

nossos objetivos, almejando o compar-

tilhamento, o trabalho em equipe e o diá-

logo aberto. Este é o passo inicial: deixar

os receios de ladoe encarar os problemas

como desafios.
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Gerenciamento de Conhecimento e Gestão de Pessoas

O conteúdo das ocupações vem se

alterando de forma continuada e refletindo

substancialmente no mercado de trabalho.

Noque se refere aos profissionais de infor-

mação novos conhecimentos e habilidades,

principalmente em relação às novas tecno-

logias, são cada vez mais exigidos.

Neste momento, a informação parece

ser considerada o ativo mais importante pa-

ra as organizações e, por isso, surge uma
questão fundamental: Quem é o profissio-

nal com perfil adequado para processar esse

ativo tão importante nas organizações?

No cenário atual da “nova economia”

praticamente todo o mundo trabalha com

informação no sentido de agregar valor ao

negócio, entre eles o analista de negócios

que traz informações do mundo exterior

sobre melhores práticas e tecnologias emer-

gentes; o administrador do banco de dados

que estrutura as informações da empresa

para servir melhor aos processos de tomada

de decisão; o Web masterdosite na Internet

responsável pela estruturação, disponibi-

lidade e comunicação do conteúdo institu-

cional através da home page, ou ainda o

responsável pelo acervo de documentação

da empresa, que compreendelivros, perió-

dicos, manuais, entre outros, estruturando

e mantendo a memória organizacional.

Como se pode percebera lista de ocu-

pações centradas em informação não pára

de crescer e, apesar das inúmeras discus-

sões que estão acontecendo, longe estamos

de uma definição sobre atribuições e res-

ponsabilidades relacionadas com os dados,

as informações e o conhecimento em uma

organização.

Quem poderá definir esse limite senão

as próprias pessoas, os próprios profíssio-
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nais de informação através de suas atitudes

e habilidades?

É preciso, mais do que nunca, provo-

car mudançasnas formasde trabalho, bus-

cando estar permanentemente comprome-

tido com a melhoria e a inovação.

Profissionais com capacidade de ge-

renciamento e uma ampla visão do negó-

cio são pessoas com o perfil ideal para pro-

mover as mudanças necessárias no atual

contexto organizacional.

O foco, portanto, deve ser o da evolu-

ção contínua,o do aprendizado permanen-

te, procurando desenvolver a capacidade

de desempenhar papéis nos processos com

espírito crítico e propostas de soluções.

Nessa linha, o profissional de infor-

mação precisa deixar de concentrar seus

esforços em atividades específicas, vol-

tadas exclusivamente para tarefas, pois

dessa forma terá sempre uma visão frag-

mentada do ambiente da organização.

Isso o leva, necessariamente, a sair de

trás de sua mesa e ir para onde o trabalho

está sendo realizado. Essa ação permitirá,

entre os resultados mais significativos,

uma maior aquisição de conhecimento so-

bre a organização, uma maior habilidade

para aprender coletivamente, para estabe-

lecer uma ampla rede de contatos, para

identificar as informações usadas no pro-

cesso de decisão e ainda para encontrar os

possíveis colaboradores.

Esse seria o caminho mais curto para

a tão sonhada mudança de postura

profissional.

Fomos habituados, é bem verdade, a

fazer o que nos mandam,ler o que nos in-

dicam, responder ao que nos perguntam,

desde os primeiros anos de escola mas, as

consegiiências do desenvolvimento desse

hábito são desastrosas pois a maioria das

pessoas se apega passivamente à rotina,

quando deveriam estar atuando como ver-

dadeiros agentes de mudançae, para tanto,

encontrando novos caminhos para o seu

autodesenvolvimento.

O que podemos deduzir de todo este

novo contexto de atuação, que se apresenta
para os profissionais de informação, é que

o aprender deixou de ser algo que requer

tempoextra. É preciso encontrarindicativos

para as muitas escolhas a serem efetuadas

na busca de um aprendizado contínuo no

sentido de desenvolver novas competências

e habilidades para atuar em projetos como

os de Gerenciamento de Conhecimento.

Para isso é de fundamental importância

um estreito relacionamento com as “comu-

nidadesde interesse” queestão se tornando

um componente importante no processo de

aprendizado e compartilhamento de in-

formações.

Referência bibliográfica:

TEIXEIRA FILHO, Jayme. Gerenciando

conhecimento: como a empresa pode

usar a memória organizacional e a in-

teligência competitiva no desenvolvi-
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acontecer, começando por refletir sobre

nossas relações dentro da organização,

nossos objetivos, almejando o compar-

tilhamento, o trabalho em equipe e o diá-

logo aberto. Este é o passo inicial: deixar

os receios de ladoe encarar os problemas

como desafios.
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Recebemos o relat6rio do Centro Aca-

demico de Biblioteconomia e Ciencia da

Infoma辞o da Universidade Federal de

S肴o Carlos nos informando sobre o XXV

ENEBD, realizado entre os dias 21 e 27

de julho deste ano, em Belo Horizonte,

COm aPOio da Escola de Ciencia da Infor-

ma辞O da UFMG. O evento, que aCOnteCe

desde 1965 e congrega estudantes, do-

CenteS e PrOfissionais de Biblioteconomia

de todo o pais, tem Car各ter t6cnico-Cien-

t綿co e social e busca promover a inte-

grae肴o, difus肴o e troca de conhecimentos

e experiencias na area de Biblioteconomia.

Aos estudantes ele possibilita uma im-

PO巾ante complementacあa foma9肴O aCa-

demica e aos profissionais uma oportu-

nidade de atualiza辞o de competencias.

As palestras foram muito variadas,

destacando-Se aS queSt6es relativas ao

Per制profissional.

Alguns temas abordados no XXV

ENEBD:

Par細`わ(わ/おafdo (ねUFSCbr pI鱗'enわ

-丁tndencias da area de infoma9肴O

no Brasil e no mundo

- O mercado editorial na area de Cien_

Cia da Infoma9肴O

- Marketing em unidade de infoma辞o

no XXV ENEBD

-A Ciencia da infoma辞o enquanto

CamPO do conhecimento

-Limites e possibilidades da drea de

infoma辞o: em discuss肴o a fomac肴o

desse profissional

As Bめ加わcas Mカnic申ais e os S〃bpr窮勃ImS

No dia 25 de setembro de 2002, na

Sede do CRB-8, foi realizada a mesa-

redonda “As Bibliotecas Municipais e

as transfomac6es da estrutura admi-

nistrativa da cidade”.

O CRB-8 e a Associac各o dos Bi-

bliotec各rios Municipais, atentOS a SeuS

COmPrOmissos com a categorla, COnVi-

daram as diretoras dos Departamentos

de Bibliotecas Infanto-Juvenis (BIJ) e

Bibliotecas P心blicas da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura, reSPeCtivamente,

Ivete Pieruccini Faria e Elisa Campos

Machado, Para Pa正cipar da referida

mesa, em func各o da aprovacあdo pro-

jeto de sub-Prefeituras na cidade de S肴o

Paulo. A apresentacfb esteve a cargo

de Fl各via da Silveira Lobo, Presidente

da A.B.M. e a mediaeao foi feita pela

bibliotecaria May Brooking Negr着o. A

Sra. Elisa Campos Machado discorreu

SObre a atual estrutura do Departa-

mento de B呈fazendo um relato de sua

患漢REVISTA 。。 。RB_8a RE。.Å。

gest肴o, incluindo diretrizes, aC6es, PrO-

blemas, Planos e pr句etos. Falou sobre

a proposta de transfomac肴o da Biblio-

teca Mario de Andrade em autarqula

e finalizou apontando os equlPamentOS

que serあcentralizados e reglOnaliza-

dos, naS Sub-Prefeituras.

A Diretora de BIJ, bibliotec!iria Ive-

te Pieruccini Faria, falou sobre a estru-

tura do Departamento que dirige me-

diante a criacao das sub-Prefeituras,

destacando aspectos relevantes nesse

novo cen各rio: legislacao, regulamenta-

C6es, Cria辞o de cargos, Situac肴o fun-

Cional e extinc肴o de unidades adminis-

trativas. Ap6s as explanac6es, m宣Cla-

ram-Se OS debates. A Presidente do

CRB/8 - Regina Celi de Sousa- enfati-

ZOu a importancia da atua辞o dos bi-

bliotecdrios durante toda a trqiet6ria

desses Departamentos, e - eSPeCialmen-

te - na Biblioteca M各rio de Andrade,

CuJa eXistencia precede a cria辞o de

ambos.

ま誓書‾・高l,士:玉言上,

亀’’　　　Ae6es politicas do CRB-8

Destacamos que o CRB-8 enviou questionamentos aos candidatos a

Governado「 de Sao Paulo e a Presidente do BrasiI, referentes as

POIiticas pubIicas na area das bibliotecas・ Ao mesmo tempo, enCa-

minhou sugest6es sobre a importancia da incIusao da tematica bib=o-

tecas nos p「OgramaS de govemo. As Bibliotecas que sao sempre mar-

ginalizadas’Pelo Poder P心blico, maS fundamentais para a formaeao

SOCiai, Cultural e cientffica de uma naeao。
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XXVENEBD — Encontro Nacional de
Estudantes de Biblioteconomia e Documentação

Recebemoso relatório do Centro Aca-

dêmico de Biblioteconomia e Ciência da

Informação da Universidade Federal de

São Carlos nos informando sobre o XXV
ENEBD,realizado entre os dias 21 e 27

de julho deste ano, em Belo Horizonte,

com apoio da Escola de Ciência da Infor-

mação da UFMG. O evento, que acontece

desde 1965 e congrega estudantes, do-

centes e profissionais de Biblioteconomia

de todo o país, tem caráter técnico-cien-

tífico e social e busca promover a inte-

gração, difusãoe troca de conhecimentos

e experiências na área de Biblioteconomia.

Aos estudantes ele possibilita uma im-

portante complementação à formação aca-

dêmica e aos profissionais uma oportu-

nidade de atualização de competências.

As palestras foram muito variadas,

destacando-se as questões relativas ao
perfil profissional.

Alguns temas abordados no XXV
ENEBD:

gds
Parte da delegação da UFSCar presente no XXV ENEBD

-Tendências da área de informação

no Brasil e no mundo

-O mercadoeditorial na área de Ciên-

cia da Informação

- Marketing em unidade de informação

   
-A Ciência da informação enquanto

campo do conhecimento

- Limites e possibilidades da área de

informação: em discussão a formação

desse profissional

 

As Bibliotecas Municipais e as Sub-prefeituras
No dia 25 de setembro de 2002, na

sede do CRB-8, foi realizada a mesa-

redonda “As Bibliotecas Municipais e

as transformações da estrutura admi-

nistrativa da cidade”.

O CRB-8 e a Associação dos Bi-

bliotecários Municipais, atentos a seus

compromissos com a categoria, convi-

daram as diretoras dos Departamentos

de Bibliotecas Infanto-Juvenís (BIJ) e

Bibliotecas Públicas da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura, respectivamente,

Ivete Pieruccini Faria e Elisa Campos

Machado, para participar da referida

mesa, em função da aprovação do pro-

jeto de sub-prefeituras na cidade de São

Paulo. A apresentação esteve a cargo

de Flávia da Silveira Lobo, Presidente

da A.B.M. e a mediação foi feita pela

bibliotecária May Brooking Negrão. A

Sra. Elisa Campos Machado discorreu

sobre a atual estrutura do Departa-

mento de BP, fazendo um relato de sua

REVISTA DO CRB-8º REGIÃO

gestão,incluindo diretrizes, ações, pro-

blemas, planos e projetos. Falou sobre

a proposta de transformação da Biblio-

teca Mário de Andrade em autarquia

e finalizou apontando os equipamentos

que serão centralizados e regionaliza-

dos, nas sub-prefeituras.

A Diretora de BIJ, bibliotecária Ive-

te Pieruccini Faria, falou sobre a estru-

tura do Departamento que dirige me-

diante a criação das sub-prefeituras,

destacando aspectos relevantes nesse

novo cenário: legislação, regulamenta-

ções, criação de cargos, situação fun-

cional e extinção de unidades adminis-

trativas. Após as explanações, inicia-

ram-se os debates. A Presidente do

CRB/8- Regina Celi de Sousa — enfati-

zou a importância da atuação dos bi-

bliotecários durante toda a trajetória

desses Departamentos, e — especialmen-

te — na Biblioteca Mário de Andrade,

cuja existência precede à criação de

ambos.

Ações políticas do CRB-8

Destacamos que o CRB-8 enviou questionamentos aos candidatos a
Governador de São Paulo e a Presidente do Brasil, referentes às
políticas públicas na área das bibliotecas. Ao mesmo tempo, enca-
minhou sugestões sobre a importância da inclusão da temática biblio-
tecas nos programas de governo. As Bibliotecas que são sempre mar-
ginalizadas, pelo Poder Público, mas fundamentais para a formação
social, cultural e científica de uma nação.
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políticas públicas na área das bibliotecas. Ao mesmo tempo, enca-
minhou sugestões sobre a importância da inclusão da temática biblio-
tecas nos programas de governo. As Bibliotecas que são sempre mar-
ginalizadas, pelo Poder Público, mas fundamentais para a formação
social, cultural e científica de uma nação.
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Eventos/Prêmio

IVPrêmio Biblioteconomia

Paulista Laura Russo

A cerimônia de entrega do Prêmio Laura Russo, realizada no dia 23 de agosto

no Museu da Casa Brasileira, reuniu personalidades e profissionais,

referências no estudo e no desenvolvimento da biblioteconomia em São Paulo.

O concorrido evento teve comoprincipal homenageada a professora Regina Carneiro,

que recebeu o cumprimento e o carinho de todos os presentes.

A revista CRB-8 registrou alguns momentos da festa.
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Premiados do IV Prêmio Laura Russo Conselheiras e Coordenadora do CRB-8 - 12º Gestão

O CRB-8 agradece aos patrocinadores o apoio recebido para a realização do evento.
Nectar Decorações; Buffet Serra; Eikon Brasil; Perdigão; Telos S/A e Thesis.
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Cursos

Pr酬ma (わcqac碑afaO e t,aわ塙eafaO

わHq角sわmlくわ雌ma9億o

O CRB-8, atentO aS nOVaS eXigencias do mercado e ciente

da necessidade de contribuir para o desenvoIvimento profissio-

nal dos bibliotecarios, divulga a rela碑o de cursos para 2002

em sua §ede, dentro do Programa de Capacita9あe Valoriza辞O

do Profissional da Informacao.

Cumprindo o o切etivo de realizar fiscalizac肴o preventiva,

O Programa tamb6m proporciona a oportunidade de discuss着o

e planejamento de altemativas para a atua辞o dos profissionais

junto a comunidade.

Organizacfo e Promo9あ: CRB-8

菖Data皿舶o
“・ 23e30nov.

’　9has17h

28 nov. 19h30

04 dez. 19h30

07e 14dez.

寧　9has17h

富DataI Hor急rio

22 nov.

1 9h30

23 nov.

9has 17h

23e 30 nov.

8h会s 17h

07 dez.

9has 17h

Enviar c6pia da ficha de inscric肴o e do comprovante de dep6sito

da taxa do curso ao CRB-8, POr Fax.

Dep6sito CEF - Ag. 1370 - Jardim Pau看istalSP, Conta

Corrente: 006.00.000.260-1

Q塁S.: As in§Cric6es serあrecebidas somente at6 o 3O dia加il

anterior a data de inicio do cur§O.

Os eventos s6 ser肴o realizados se houver o n血mero m子nimo de

30 inscrlCOeS.

Caso esse n心mero n肴o seja atingido, O Valor pago ser各devoIvido.

Cursos na CapitaI - 2002 - Sede do CRB"8

Titulo (CursoIPalestra)

lntroducao a lndexa9aO

O stress X produtividade

Gestao do conhecimento

troca de experi台ncias

lngles instrumentaI para

bibiiotecarios: nOC6es

basicas

Titulo (Cu「soIPalest「a)

Organizando documentos e

bibIiotecas juridicas:

ag「egando vaIor ao trabaIho

do advogado

Tratamento de info「ma-

e6es ju「idicas

AACR2: Pontos de

Acesso

Lideranca e fo「ma9aO

de times

●

P rofessor　　　　　∴雪轟窃

Profa MaroeIy Bento Rangei - meSt「anda em

Ciencia da lnfo「macao peIa PUC-Campinas

L掴an Zamith - Psic61oga e psicoterapeuta co「po「aI

Maria Cec掴a Rizziしima - BibIioteca「ia, Consulto「a,

Especialista em Gest昌o do Conhecimento

Em帥a da Conceieao Cama「go - Biblioteca「ia,

Ge「ente do Centro de lnfo「ma9aO da Fishe「

America Comunica9aO "fotaI
}→　　岸田

Cursos no Interior - 2002

Professo「　　　E器mi豊。,.

Regina Ceii de Souza - Gerente

de Conhecimento e de lnforma-

CaO do escrit6rio Machado,
Meyer,Sendacz e Opice Advoga-

dos e Maria Cec揃a Rizzi Lima

Regina Celi de Sousa e

Ma「ia Cec掴a Rizzi Lima

Profa Rosa Co「「ea - Bi-

bIiotecaria, EspeciaIista

em MuseuIogia, Mestranda

da PUC de Campinas

P「ofa Dra. Regina Celia

Baptista BeIIuzzo - P「6-

Reitora Academica da Univ.

Sag「ado Co「a9aO-Bau田/SP

3h　　　　　30

8h　　　　　　30

16h　　　　　30

8h　　　　　　30

Carga Nl]m.

Ho「急ria min.deal.

16h 30

i nvestimento

R$ 40,00

grau ito

g「atuito

R$ 40,00

Local闇Investimento

UNAERP - Rib. P「eto/SP

Av. CosfabiIe Romano, 2.201

teI.: (16) 603-6945

UNAERP - Rib. Preto/SP

Av. CostabiIe Romano, 2201

teI.: (16〉 603-6945

Fac. lnt. 1七「eSa D,Åviia _

rua Siquei「a Campos, 483

Centro - CeP: 09020-240

teI. 3348-7477- S.And「e-SP

UNAERP - Rib. Preto/SP

AV. CostabiIe Romano, 2201

teI.: (16) 603-6945

gratu ito

R$ 20,00

R$ 40,00

B ibiioteca「ios

R$ 20,00

l nteressados

R$ 40,00

ENCERRAMEN丁O DA 12a GESTÅo DO CRB18

DIA: 12/12I2002 _ HORÅRIO: 19HOO

l. Pa/estね: O bめ〃d書ec乞rわcomo agen書e da cons飢I9aO hu-

mana "a Socfedade db Conhecinen書o

Pa/eshante: Regina BeIuzzo, P「6-reito「a academica da Unive「一

Sidade do Sagrado Cora9aO, Bauru/SP

2. Pa/es ra: A伽b/fofeca na foma鈎oくねWa95o: una hisf6Ifa

de B帽S〃

Palestran(e: Liiia Mo「itz Schwarcz, ant「OP6Ioga, P「Ofa da USP

Lilia Moritz Schwarcz, COm Pauio Cesar de Azevedo e Angela Maト

ques da Costa sao autores do livro `A Longa Viagem da BibIioteca
dos Reis’’, COntam COmO a ReaI Biblioteca do Pa9O da Aiuda

SObreviveu a guerras e revoiu96es, atraVeSSOu O AI胎ntico e可udou

afomaro novo pais que nasce「ia em 1822. E, meSmO COm tOdos

OS CaP「ichos da poIitica no B「asiI, ela sobreviveu, mudando de

nome para aquele pelo qual色conhecida hQje: Bibiioteca NacionaI.

3L Presぬ9看O de Conねs de 12a Ges鰭O

4. Coque書e/

しOcal: Audit6rio da Faculdade Suma「6, Rua Capote ¥falente,

1.121 - Sao Paulo-SP (P「6ximodaAv. Dr. A「naldo)

Cursos
 

Programa de capacitação e valorização

do Profissional da Informação
O CRB-$,atento às novas exigências do mercado e ciente

da necessidade de contribuir para o desenvolvimento profissio-

nal dos bibliotecários, divulga a relação de cursos para 2002

em suasede, dentro do Programa de Capacitação e Valorização

do Profissional da Informação.

Cumprindo o objetivo de realizar fiscalização preventiva,

o Programa também proporciona a oportunidade de discussão

e planejamento de alternativas para a atuação dos profissionais

junto a comunidade.

Organização e Promoção: CRB-8

Enviar cópia da ficha de inscrição e do comprovante de depósito

da taxa do curso ao CRB-8, por Fax.

Depósito CEF — Ag. 1370 — Jardim Paulista/SP, Conta

Corrente: 006.00.000.260-1

OBS.: As inscrições serão recebidas somente até o 3º dia útil

anterior à data de início do curso.

Os eventos só serão realizados se houver o número mínimo de

30 inscrições.

Caso esse número não seja atingido, o valor pago será devolvido.

Cursos na Capital — 2002 — Sede do CRB-8

K Carga Núm. E
Data/Horário Título (Curso/Palestra) Professor HAtA Veiae Investimento

23 e 30 nov. M a Profº Marcely Bento Rangel — mestranda em
9h às 17h Introduçãoà Indexação Ciência da Informação pela PUC-Campinas 16h 30 R$ 40,00

28nov. 19h30 O stress X produtividade Lilian Zamith - Psicóloga e psicoterapeuta corporal 3h 30 grauito

Gestão do conhecimento Maria Cecilia Rizzi Lima - Bibliotecária, Consultora, u ;
04 dez. 19h30 troca de experiências Especialista em Gestão do Conhecimento 8h 30 Elpdturo

O7:edAdes Inglês instrumental para Emília da Conceição Camargo — Bibliotecária,
9h às 17h E bibliotecários: noções Gerente do Centro de Informação da Fisher 16h 30 R$ 40,00

e básicas 5 América Comunicação Total

Cursosno Interior — 2002

' , Carga Núm. É :
Data/Horário Título (Curso/Palestra) Professor Horária iasda E Local Investimento

Organizando documentos e Regina Celi de Souza - Gerente
22 nov. bibliotecas jurídicas: de Conhecimento e de Informa- UNAERP- Rib. Preto/SP
19h30. agregando valor ao trabalho ção do escritório Machado, 3h 30 Av. Costábile Romano, 2.201 gratuito

do advogado Meyer,Sendacz e Opice Advoga- tel.: (16) 603-6945
dos e Maria Cecília Rizzi Lima

à E UNAERP- Rib. Preto/SP
23nov. Tratamento de informa- Regina Celi de Sousa e 8h 30 Av. Costábile Romano, 2201 R$ 20,00

9h às 17h ções jurídicas Maria Cecília Rizzi Lima tel.: (16) 603-6945

É Profº Rosa Corrêa — Bi- Fac.Int. Teresa D'Ávila —
23e30nov. AACRZ2:Pontos de bliotecária, Especialista rua Siqueira Campos, 483
8h às 17h Acesso em Museulogia, Mestranda 16h 30 Centro — cep: 09020-240 R$ 40,00

da PUC de Campinas tel. 3348-7477- S.André-SP

: E Profº Dra. Regina Célia UNAERP- Rib. Preto/SP Bibliotecários
07 dez. Liderança e formação Baptista Belluzzo - Pró- 8h 30 Av. Costábile Romano, 2201 R$ 20,00

9h às 17h de times Reitora Acadêmica da Univ. tel.: (16) 603-6945 Interessados
Sagrado Coração-Bauru/SP R$ 40,00

 

 

ENCERRAMENTODA 12º GESTÃO DO CRB/8
DIA: 12/12/2002 - HORÁRIO: 19H00

1. Palestra: O bibliotecário como agente da construção hu-
mana na Sociedade do Conhecimento
Palestrante: Regina Beluzzo,pró-reitora acadêmica da Univer-
sidade do Sagrado Coração, Bauru/SP

2. Palestra: A biblioteca na formação da Nação: uma história
de Brasil
Palestrante: Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga, prof? da USP

Lilia Moritz Schwarcz, com Paulo Césarde Azevedo e Angela Mar-

ques da Costa são autoresdo livro “A Longa Viagem da Biblioteca

dos Reis”, contam como a Real Biblioteca do Paço da Ajuda

sobreviveu a guerras e revoluções,atravessou o Atlântico e ajudou

a formar o novo país que nasceria em 1822. E, mesmo com todos
os caprichos da política no Brasil, ela sobreviveu, mudando de

nomepara aquele pelo qual é conhecida hoje:Biblioteca Nacional.

3. Prestação de Contas da 12º Gestão

4. Coquetel

Local: Auditório da Faculdade Sumaré, Rua Capote Valente,
1.121 - São Paulo - SP (próximo da Av. Dr. Arnaldo)  
 

Cursos
 

Programa de capacitação e valorização

do Profissional da Informação
O CRB-$,atento às novas exigências do mercado e ciente

da necessidade de contribuir para o desenvolvimento profissio-
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do Profissional da Informação.
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ENCERRAMENTODA 12º GESTÃO DO CRB/8
DIA: 12/12/2002 - HORÁRIO: 19H00

1. Palestra: O bibliotecário como agente da construção hu-
mana na Sociedade do Conhecimento
Palestrante: Regina Beluzzo,pró-reitora acadêmica da Univer-
sidade do Sagrado Coração, Bauru/SP

2. Palestra: A biblioteca na formação da Nação: uma história
de Brasil
Palestrante: Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga, prof? da USP

Lilia Moritz Schwarcz, com Paulo Césarde Azevedo e Angela Mar-

ques da Costa são autoresdo livro “A Longa Viagem da Biblioteca

dos Reis”, contam como a Real Biblioteca do Paço da Ajuda

sobreviveu a guerras e revoluções,atravessou o Atlântico e ajudou

a formar o novo país que nasceria em 1822. E, mesmo com todos
os caprichos da política no Brasil, ela sobreviveu, mudando de

nomepara aquele pelo qual é conhecida hoje:Biblioteca Nacional.

3. Prestação de Contas da 12º Gestão

4. Coquetel

Local: Auditório da Faculdade Sumaré, Rua Capote Valente,
1.121 - São Paulo - SP (próximo da Av. Dr. Arnaldo)  
 

Cursos
 

Programa de capacitação e valorização

do Profissional da Informação
O CRB-$,atento às novas exigências do mercado e ciente

da necessidade de contribuir para o desenvolvimento profissio-

nal dos bibliotecários, divulga a relação de cursos para 2002

em suasede, dentro do Programa de Capacitação e Valorização

do Profissional da Informação.

Cumprindo o objetivo de realizar fiscalização preventiva,

o Programa também proporciona a oportunidade de discussão

e planejamento de alternativas para a atuação dos profissionais

junto a comunidade.

Organização e Promoção: CRB-8

Enviar cópia da ficha de inscrição e do comprovante de depósito

da taxa do curso ao CRB-8, por Fax.

Depósito CEF — Ag. 1370 — Jardim Paulista/SP, Conta

Corrente: 006.00.000.260-1

OBS.: As inscrições serão recebidas somente até o 3º dia útil

anterior à data de início do curso.

Os eventos só serão realizados se houver o número mínimo de

30 inscrições.

Caso esse número não seja atingido, o valor pago será devolvido.

Cursos na Capital — 2002 — Sede do CRB-8

K Carga Núm. E
Data/Horário Título (Curso/Palestra) Professor HAtA Veiae Investimento

23 e 30 nov. M a Profº Marcely Bento Rangel — mestranda em
9h às 17h Introduçãoà Indexação Ciência da Informação pela PUC-Campinas 16h 30 R$ 40,00

28nov. 19h30 O stress X produtividade Lilian Zamith - Psicóloga e psicoterapeuta corporal 3h 30 grauito

Gestão do conhecimento Maria Cecilia Rizzi Lima - Bibliotecária, Consultora, u ;
04 dez. 19h30 troca de experiências Especialista em Gestão do Conhecimento 8h 30 Elpdturo

O7:edAdes Inglês instrumental para Emília da Conceição Camargo — Bibliotecária,
9h às 17h E bibliotecários: noções Gerente do Centro de Informação da Fisher 16h 30 R$ 40,00

e básicas 5 América Comunicação Total

Cursosno Interior — 2002

' , Carga Núm. É :
Data/Horário Título (Curso/Palestra) Professor Horária iasda E Local Investimento

Organizando documentos e Regina Celi de Souza - Gerente
22 nov. bibliotecas jurídicas: de Conhecimento e de Informa- UNAERP- Rib. Preto/SP
19h30. agregando valor ao trabalho ção do escritório Machado, 3h 30 Av. Costábile Romano, 2.201 gratuito

do advogado Meyer,Sendacz e Opice Advoga- tel.: (16) 603-6945
dos e Maria Cecília Rizzi Lima

à E UNAERP- Rib. Preto/SP
23nov. Tratamento de informa- Regina Celi de Sousa e 8h 30 Av. Costábile Romano, 2201 R$ 20,00

9h às 17h ções jurídicas Maria Cecília Rizzi Lima tel.: (16) 603-6945

É Profº Rosa Corrêa — Bi- Fac.Int. Teresa D'Ávila —
23e30nov. AACRZ2:Pontos de bliotecária, Especialista rua Siqueira Campos, 483
8h às 17h Acesso em Museulogia, Mestranda 16h 30 Centro — cep: 09020-240 R$ 40,00

da PUC de Campinas tel. 3348-7477- S.André-SP

: E Profº Dra. Regina Célia UNAERP- Rib. Preto/SP Bibliotecários
07 dez. Liderança e formação Baptista Belluzzo - Pró- 8h 30 Av. Costábile Romano, 2201 R$ 20,00

9h às 17h de times Reitora Acadêmica da Univ. tel.: (16) 603-6945 Interessados
Sagrado Coração-Bauru/SP R$ 40,00

 

 

ENCERRAMENTODA 12º GESTÃO DO CRB/8
DIA: 12/12/2002 - HORÁRIO: 19H00

1. Palestra: O bibliotecário como agente da construção hu-
mana na Sociedade do Conhecimento
Palestrante: Regina Beluzzo,pró-reitora acadêmica da Univer-
sidade do Sagrado Coração, Bauru/SP

2. Palestra: A biblioteca na formação da Nação: uma história
de Brasil
Palestrante: Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga, prof? da USP

Lilia Moritz Schwarcz, com Paulo Césarde Azevedo e Angela Mar-

ques da Costa são autoresdo livro “A Longa Viagem da Biblioteca

dos Reis”, contam como a Real Biblioteca do Paço da Ajuda

sobreviveu a guerras e revoluções,atravessou o Atlântico e ajudou

a formar o novo país que nasceria em 1822. E, mesmo com todos
os caprichos da política no Brasil, ela sobreviveu, mudando de

nomepara aquele pelo qual é conhecida hoje:Biblioteca Nacional.

3. Prestação de Contas da 12º Gestão

4. Coquetel

Local: Auditório da Faculdade Sumaré, Rua Capote Valente,
1.121 - São Paulo - SP (próximo da Av. Dr. Arnaldo)  
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a a加a擢afaO COnS幼nわ

勅m momento em que as inol,aC∂e両ecno16gicas ‘Gm vide curta・ numa dindmica em que p′qOStaS, COnCeitos e

aplica誇es atingem a obsolescGncia de maneim鋤emamente ,匂iみas unive相調rdes誘o ob府adrs a aco仰anhar

as m脱力ncas所postas pela ge揮ao constante de nol,aS CO所vntαmS・ O§ Cu鳩OS ′功cionaゐs d biblioteconomia毒o

escqam d essa con碕0・ Cbm o雄がsito初mzer aos p碕siona調最rea砂ema誇㌻ SOb′e COrO C視

力c"協de se posicionafente a essas mu宛ncas, O CRB-8 solicitou ds instituわあde ensinO S!per10r que

呼nsentassem uma dゐcricdo atualizad最e atuacdo e des cursos擁mcides・均a O nSulta`れ

Prα,OS加s' em /ermos de c〃rsOS e

伽rrわ〃めs, pa糊2003

● Curso de Bib寒ioteconomia e Docu-

menta碑o佃sco看a de ComunlCaCOeS e

Artes/Universidade de Sao Paulo

(Chefe de Departamento: ProI DL

Wa看domiro de Ca§trO Santo§ Ver-

gueiro / Coordenadora da Comiss肴o

de Gradua車o: Profa. Dra. Asa

F巾ino)

A proposta para 2003 contempla ape-

nas a foma辞o do profissional bibliote-

cario. Esta em curso, entretantO, a dis-

cuss訊o sobre o novo prqieto pedag6gico

que envoIve a quest肴o do per創profis-

sional a ser fomado a partir de 2004.

● Facu萱dade de Bib萱ioteconomia e

Ciencia da Informa辞o - FaBCI-

FESPSP (Diretora: Prof. Evanda

Verri Pau看ino / Assistente de Direcao:

ProP. Maria das Merces Ap6stoIo)

O Pr句eto Pedag6gico da FaCBI pro-

p6e o desenvoIvimento de competencias

e habilidades no gerenciamento da infor-

ma9aO e SuaS unidades de amazenamen-

to, a Partir do dominio dos recursos tec-

no16gicos mais modemos’e tambem a

fomacao de um profissional consciente

de seu papel social, que interage com a

comunidade e atua como mediador no seu

PrOCeSSO de resgate e constru誇O da

cidadania.

● Facu看dade de Biblioteconomia da

Ponti鱒cia Universidade Cat61ica/

Campinas - PUCcamp (Diretora:

Profa Mestra Marisa Marques

Zanatta)

Entre as ae6es previstas para 2003

est肴o: integrar os cursos de gradua9肴O e

P6s-gradua辞O em um meSmO eSPaCO

fisico; Criar um espa9O de debates para a

conscienti2ap奮O dos docentes, PromOVendo

seu apnmoramento academico e did各tico/

Pedag6gico; atualizar os Curriculos Lattes

de docentes, teCnicos e discentes em prQ]e-

tos; elaborar um catalogo de dados atua-

1izados relativos as atividades de partici-

Pa碕O dos docentes e discentes em eventos,

Produ9あcient脆ca e prqietos de pesqulSa;

criar eixos tem釦icos agrupando disciplinas

e integrando-aS em PrQjetos nas li血as de

pesqulSa; Criar nova tuma de Ciencia da

Infoma9あno periodo matutino; Criar o

Doutorado em Ciencia da Informac肴o e a

hわilita9各O em ArquivoIogia.

● Facu萱dades Integradas Teresa

D,Åvila / Lorena - Faculdade de Bi-

blioteconomia e Documentacao (Co-

Ordena辞o Pedag6gica: ProL Jos6

Luiz de Miranda A賞ves / Coordena-

辞O: ProI Walter Moreira)

O PrQjeto Politico Pedag6gico do

Curso de Biblioteconomla, reC6m con-

cluido, enCOntra-Se em fase de implan-

ta辞o. Para 2003, a eSCOla tem como ob-

jetivo o reestudo e adequa9訊o da grade

Curricular as novas propostas que se

referem a area da infomac訊o. Pretende,

ainda, COntinuar ofertando cursos de ca-

PaCita9肴O Para auXiliares de biblioteca’

em parceria com o Nfroleo de Educac奮o

a Dist含ncia - NEaD, da Fatea, e imple-

mentar novos cursos na area, incluindo

um de especializa辞O.

● Faculdades Integradas Teresa

D’Åvila / Santo Andr6 - Faculdade

de Biblioteconomia (Diretora da

FATEA: IIL Theresinha Carvalho

Castro / Coordenador: ProI Joao

Bosco Rodrigues de Oliveira)

A instituic各o manter各a politica de

ensino comprometida com os valores

cristaos, tendo como base a Filosofia sa-

lesiana, CaPaCitando os alunos ao do-

minio da Ciencia Bibliotecon6mica e da

Ciencia da Infomae肴o e visando a for-

ma辞o de profissionais atuantes e presen-

tes ds quest5es emergentes da sociedade.

PrQjeta para 2003 uma refomulacあcur-

ricular que atenda as Diretrizes Curricu-

lares para os Cursos de Biblioteconomia

do MEC e a ativa辞o do programa de ca-

PaCitac着o profissional para os bibliote-

carios da Regi肴o do ABC, utilizando-Se

dos professores da FATEA e por meio de

ParCerias com a APB, O CRB-8 e o
SINBIESP

α舶OSくわ彫s-働朋d〃af侮o

● ECA/USP

O curso de p6s-gradua9肴O engloba

mestrado e doutorado. Embora estQja in一

serido no ambito da Comun宣CaCaO, a drea

de concentrac肴o 6 a Ciencia da Informa〇

時O e Documenta9肴O.

● FaBCI-FESPSP

Oferece, atualmente, O CurSO Geren-

ciamento de Sistemas de Informa辞o, em

nivel de Lato Sensu. Para 2003 ser各o

tamb6m ofe請ados os cursos Gerencia-

mento de Sistemas de Infomac着o Arqui-

Vistica, COm enfase na documenta9各O em-

PreSarial, e O de Conserva辞o e Restauro

de Documentos em Papel, ambos em

nivel Lato Sensu. Cursos de extens肴o

ser着o todos voltados para a atualiza9あe

qua睡ca9肴O PrOfissional do bibliotec各rio,

destacando-Se O de encadema辞o, COm

180 horas.

● PUCcamp

A institui9肴O Oferece tres cursos de

REVISTA 。。 。RB_8。 RE。.Å。園田
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Cursos de biblioteconomia buscam

a atualização constante

Num momento em que as inovações tecnológicas têm vida curta, numa dinâmica em que propostas, conceitos e

aplicações atingem a obsolescência de maneira extremamente rápida, as universidades são obrigadas a acompanhar

as mudanças impostas pela geração constante de novas conjunturas. Os cursos relacionados à biblioteconomia não

escapam à essa condição. Com o propósito de trazer aos profissionais da área informações sobre como cada

faculdade se posiciona frente a essas mudanças, o CRB-8 solicitou às instituições de ensino superior que

apresentassem uma descrição atualizada da atuação e dos cursos oferecidos. Veja o resultado.

Propostas, em termos de cursos e

currículos, para 2003

e Curso de Biblioteconomia e Docu-

mentação/Escola de Comunicações e

Artes/Universidade de São Paulo

(Chefe de Departamento: Prof. Dr.

Waldomiro de Castro Santos Ver-

gueiro / Coordenadora da Comissão

de Graduação: Prof'. Drº. Asa

Fujino)

A proposta para 2003 contempla ape-

nas a formação do profissional bibliote-

cário. Está em curso, entretanto, a dis-

cussão sobre o novo projeto pedagógico

que envolve a questão do perfil profis-

sional a ser formado a partir de 2004.

e Faculdade de Biblioteconomia e

Ciência da Informação — FaBCI-

FESPSP (Diretora: Prof”. Evanda

Verri Paulino/ Assistente de Direção:

Prof”. Maria das Mercês Apóstolo)

O Projeto Pedagógico da FaCBIpro-

põe o desenvolvimento de competências

e habilidades no gerenciamentoda infor-

mação e suas unidades de armazenamen-

to, a partir do domínio dos recursos tec-

nológicos mais modernos, e também a

formação de um profissional consciente

de seu papel social, que interage com a

comunidade e atua como mediador no seu

processo de resgate e construção da

cidadania.

e Faculdade de Biblioteconomia da

Pontifícia Universidade Católica/

Campinas — PUCcamp (Diretora:

Prof” Mestra Marisa Marques

Zanatta)

Entre as ações previstas para 2003

estão: integrar os cursos de graduação e

pós-graduação em um mesmo espaço

físico; criar um espaço de debates para a

conscientização dos docentes, promovendo

seu aprimoramento acadêmicoe didático/

pedagógico; atualizar os Currículos Lattes

de docentes,técnicos e discentes em proje-

tos; elaborar um catálogo de dados atua-

lizadosrelativos as atividades de partici-

paçãodos docentes e discentes em eventos,

produção científica e projetos de pesquisa;

criar eixos temáticos agrupando disciplinas

e integrando-as em projetos naslinhas de

pesquisa; criar nova turma de Ciência da

Informação no período matutino; criar o

Doutorado em Ciência da Informação e a

habilitação em Arquivologia.

e Faculdades Integradas Teresa

D'Ávila / Lorena — Faculdadede Bi-

blioteconomia e Documentação (Co-

ordenação Pedagógica: Prof. José

Luiz de Miranda Alves / Coordena-

ção: Prof. Walter Moreira)

O Projeto Político Pedagógico do

Curso de Biblioteconomia, recém con-

cluído, encontra-se em fase de implan-

tação. Para 2003, a escola tem como ob-

jetivo o reestudo e adequação da grade

curricular às novas propostas que se

referem à área da informação. Pretende,

ainda, continuar ofertando cursos de ca-

pacitação para auxiliares de biblioteca,

em parceria com o Núcleo de Educação

a Distância — NEaD, da Fatea, e imple-

mentar novos cursos na área, incluindo

um de especialização.

e Faculdades Integradas Teresa

D'Ávila / Santo André - Faculdade
de Biblioteconomia (Diretora da

FATEA: Ir. Theresinha Carvalho

Castro / Coordenador: Prof. João

Bosco Rodrigues de Oliveira)

A instituição manterá a política de

ensino comprometida com os valores

cristãos, tendo como base a Filosofia sa-

lesiana, capacitando os alunos ao do-

mínio da Ciência Biblioteconômica e da

Ciência da Informação e visando a for-

mação de profissionais atuantes e presen-

tes às questões emergentes da sociedade.

Projeta para 2003 uma reformulação cur-

ricular que atenda às Diretrizes Curricu-

lares para os Cursos de Biblioteconomia

do MECe a ativação do programade ca-

pacitação profissional para os bibliote-

cários da Região do ABC,utilizando-se

dos professores da FATEAe por meio de

parcerias com a APB, o CRB-8 e o

SINBIESP.

Cursos de Pós-Graduação

e ECA/USP

O curso de pós-graduação engloba

mestrado e doutorado. Embora esteja in-

serido no âmbito da Comunicação,a área

de concentração é a Ciência da Informa-

ção e Documentação.

e FaBCI-FESPSP

Oferece, atualmente, o curso Geren-

ciamento de Sistemas de Informação, em

nível de Lato Sensu. Para 2003 serão

também ofertados os cursos Gerencia-

mento de Sistemasde Informação Arqui-

vística, com ênfase na documentação em-

presarial, e o de Conservação e Restauro

de Documentos em Papel, ambos em

nível Lato Sensu. Cursos de extensão

serão todos voltados para a atualização e

qualificação profissional do bibliotecário,

destacando-se o de encadernação, com

180 horas.

e PUCcamp

A instituição oferece três cursos de

pós-graduação:

REVISTA DO CRB-8' REGIÃO
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Cursos de biblioteconomia buscam

a atualização constante

Num momento em que as inovações tecnológicas têm vida curta, numa dinâmica em que propostas, conceitos e

aplicações atingem a obsolescência de maneira extremamente rápida, as universidades são obrigadas a acompanhar

as mudanças impostas pela geração constante de novas conjunturas. Os cursos relacionados à biblioteconomia não

escapam à essa condição. Com o propósito de trazer aos profissionais da área informações sobre como cada

faculdade se posiciona frente a essas mudanças, o CRB-8 solicitou às instituições de ensino superior que

apresentassem uma descrição atualizada da atuação e dos cursos oferecidos. Veja o resultado.

Propostas, em termos de cursos e

currículos, para 2003

e Curso de Biblioteconomia e Docu-

mentação/Escola de Comunicações e

Artes/Universidade de São Paulo

(Chefe de Departamento: Prof. Dr.

Waldomiro de Castro Santos Ver-

gueiro / Coordenadora da Comissão

de Graduação: Prof'. Drº. Asa

Fujino)

A proposta para 2003 contempla ape-

nas a formação do profissional bibliote-

cário. Está em curso, entretanto, a dis-

cussão sobre o novo projeto pedagógico

que envolve a questão do perfil profis-

sional a ser formado a partir de 2004.

e Faculdade de Biblioteconomia e

Ciência da Informação — FaBCI-

FESPSP (Diretora: Prof”. Evanda

Verri Paulino/ Assistente de Direção:

Prof”. Maria das Mercês Apóstolo)

O Projeto Pedagógico da FaCBIpro-

põe o desenvolvimento de competências

e habilidades no gerenciamentoda infor-

mação e suas unidades de armazenamen-

to, a partir do domínio dos recursos tec-

nológicos mais modernos, e também a

formação de um profissional consciente

de seu papel social, que interage com a

comunidade e atua como mediador no seu

processo de resgate e construção da

cidadania.

e Faculdade de Biblioteconomia da

Pontifícia Universidade Católica/

Campinas — PUCcamp (Diretora:

Prof” Mestra Marisa Marques

Zanatta)

Entre as ações previstas para 2003

estão: integrar os cursos de graduação e

pós-graduação em um mesmo espaço

físico; criar um espaço de debates para a

conscientização dos docentes, promovendo

seu aprimoramento acadêmicoe didático/

pedagógico; atualizar os Currículos Lattes

de docentes,técnicos e discentes em proje-

tos; elaborar um catálogo de dados atua-

lizadosrelativos as atividades de partici-

paçãodos docentes e discentes em eventos,

produção científica e projetos de pesquisa;

criar eixos temáticos agrupando disciplinas

e integrando-as em projetos naslinhas de

pesquisa; criar nova turma de Ciência da

Informação no período matutino; criar o

Doutorado em Ciência da Informação e a

habilitação em Arquivologia.

e Faculdades Integradas Teresa

D'Ávila / Lorena — Faculdadede Bi-

blioteconomia e Documentação (Co-

ordenação Pedagógica: Prof. José

Luiz de Miranda Alves / Coordena-

ção: Prof. Walter Moreira)

O Projeto Político Pedagógico do

Curso de Biblioteconomia, recém con-

cluído, encontra-se em fase de implan-

tação. Para 2003, a escola tem como ob-

jetivo o reestudo e adequação da grade

curricular às novas propostas que se

referem à área da informação. Pretende,

ainda, continuar ofertando cursos de ca-

pacitação para auxiliares de biblioteca,

em parceria com o Núcleo de Educação

a Distância — NEaD, da Fatea, e imple-

mentar novos cursos na área, incluindo

um de especialização.

e Faculdades Integradas Teresa

D'Ávila / Santo André - Faculdade
de Biblioteconomia (Diretora da

FATEA: Ir. Theresinha Carvalho

Castro / Coordenador: Prof. João

Bosco Rodrigues de Oliveira)

A instituição manterá a política de

ensino comprometida com os valores

cristãos, tendo como base a Filosofia sa-

lesiana, capacitando os alunos ao do-

mínio da Ciência Biblioteconômica e da

Ciência da Informação e visando a for-

mação de profissionais atuantes e presen-

tes às questões emergentes da sociedade.

Projeta para 2003 uma reformulação cur-

ricular que atenda às Diretrizes Curricu-

lares para os Cursos de Biblioteconomia

do MECe a ativação do programade ca-

pacitação profissional para os bibliote-

cários da Região do ABC,utilizando-se

dos professores da FATEAe por meio de

parcerias com a APB, o CRB-8 e o

SINBIESP.

Cursos de Pós-Graduação

e ECA/USP

O curso de pós-graduação engloba

mestrado e doutorado. Embora esteja in-

serido no âmbito da Comunicação,a área

de concentração é a Ciência da Informa-

ção e Documentação.

e FaBCI-FESPSP

Oferece, atualmente, o curso Geren-

ciamento de Sistemas de Informação, em

nível de Lato Sensu. Para 2003 serão

também ofertados os cursos Gerencia-

mento de Sistemasde Informação Arqui-

vística, com ênfase na documentação em-

presarial, e o de Conservação e Restauro

de Documentos em Papel, ambos em

nível Lato Sensu. Cursos de extensão

serão todos voltados para a atualização e

qualificação profissional do bibliotecário,

destacando-se o de encadernação, com

180 horas.

e PUCcamp

A instituição oferece três cursos de

pós-graduação:

REVISTA DO CRB-8' REGIÃO
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一Mestrado em Biblioteconomia e

Ciencia da Infoma辞o

-Gestao de Servi9OS de Infoma9着O

-Produc着o e Dissemina9肴O de Infor-

エーコ

ma9aO

● T七resa D,Åvila l Lorena

N着o oferece curso de p6s-gradua辞o

● Ttresa D,Åvila I Santo Andr6

Curso de Especializa9肴O Lato Sensu

em Plan句amento e Gerenciamento de

Sistemas Automatizados da Infoma9肴O

Rea擢a佃0 (わ的ba肋os

CO肋〃ni書館亮os
;畢

● ECA/USP

O Departamento de Biblioteconomia

tem convenios com prefeituras para de-

SenVOIvimento de trabalhos co巾untos e

alguns docentes, em SuaS disciplinas, tem

PrOPOStaS Para O desenvoIvimento de

trabalhos comunitarios.

● FaBCI-FESPSP

A FaBCI tem desenvoIvido ativida-

des pontuais juntoまcomunidade, atraV6s

da disponibilizacao de alunos e profes-

SOreS Para PlanqiamentO, aCOmPanha-

mento e organiza9あde bibliotecas de es-

COlas pdblicas e, tamb6m, ligadas ao ter-

Ceiro setor. Esse trabalho ser各ampliado

a partir do proxlmO anO, na foma de um

atendimento a populac肴o carente, fome-

Cendo-1hes por meio de parcerias, instru-

mentos, meios e capacitacao para aceder

a infomac訊o.

● PUCcamp

A institui辞O Onganiza bibliotecas de

escolas p心blicas, COm doac肴o de livros

arrecadados em campanhas como o
“Prqjeto Abaste9a uma Biblioteca”, que

tem a participa辞O de v各rios patrocina-

dores e colaboradores.

● Tdresa D,Åvila / Lorena

A escola pretende integrar o Ndcleo

de Extens着o da Fatea e desenvoIver pro-

jetos com comunidades carentes da re-

gi肴o. A proposta 6 desenvoIver progra-

mas de leitura, POr meio de bibliotecas

volantes ou bibliotecas de bairro e ofi-

Cinas de arqulVO e enCadema辞o.

● T七resa D?Avila / Santo Andr6

Mant6in o poBEL - Programa de

Organiza9都o de Bibliotecas Escolares e

Espacos para Leitura, PrQjeto que procura

atender as escolas p心blicas da reglaO,

COm a COlabora辞o de alunos e profes-

SOreS da Faculdade de Biblioteconomia

na prepara辞O de acervos e orienta辞o

Para O funcionamento da biblioteca. O

Prqieto possibilita ao aluno o estagio su-

Pervisionado.

Mbh peめq〃al oめma ``Gds筋o血)
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● ECA/USP

O conte心do 6 trabalhado em varias

disciplinas, n着O havendo nenhuma

disciplina espec脆ca para億atar o assunto.

● FaBCI-FESPSP

O conte心do sobre Gestfb do Conhe-

Cimento sera inserido no curso Lato

Sensu Gerenciamento de Sistemas de

Infoma9都o Arquivistica.

● PUCcamp

O assunto 6 tratado em vdrias disci-

Plinas do 4O ao 8O periodo.

● Tbresa DIAvila / Lorena

O tema 6 trabalhado na disciplina de

PlanQjamento, maS O COnteddo referente

えGest5o do Conhecimento devera incor一

POrar-Se, nOS PrOXlmOS anOS, a grade

cuFTicular.

● Ttresa D,Åvi獲a I Santo Andr6

A questfb e evidenciadajunto as dis-

Ciplinas de Administracao de Bibliotecas

e lecnoIogias da Infoma辞o e tamb6m

Ser各discutida durante a Semana da

Biblioteconomia, a Ser realizada de 23 a

26 de outubro, SOb o tema “Gestあdo

Conhecimento e da Infoma9肴O”.

P手垂加lわあわあfβo e近n碓a

e a obめnfβ0加re伽憎OS

● ECA/USP

Sto desenvoIvidos muitos trabalhos

de inicia辞O Cient綿ca, CulOS reCurSOS PrO-

v6m de fontes de financiamento intemas

a USP, eXtemaS, a16m de governa-

mentais.

● FaBC暮-FESPSP

A FaBCI n肴o disp6e, atualmente, de

Prqjetos de iniciacあcient綿ca. Para

2003, nO entantO, Pretende desenvoIve-

1os por meio de parcerias.

● PUCcamp

Os vdrios prqietos de inicia辞o cien-

t綿ca sあapoiados com recursos da Uni-

VerSidade e do CNPq, BoIsas PIBIC.

● Ttre§a D)Avila / Lorena

N肴o ha prqjetos de iniciaeあcien-

t綿ca.

● lleresa D’Åvi萱a / Santo Andr6

Nao divulgado
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Conheca mais sob「e nossos servieos e c看ientes

aIem de nosso comp「omisso e participaeao social

Fone (11〉 3361-2626 Fax 〈11) 3935-3774

E-maii thesis@thesis.com.b「

● O「ganizacao DocumentaI 〈A「quivos ativos, inte「media「ios e inativos): an訓se, SeIecao, definieao

e impIementacao de l台beia de lempo「aIidade, infomatizacao, digitaIizacao e higienizaeao.

● BibIiotecas (acervo ge「al, teCnico ou especiaIizado〉: diagn6stico, iayout, PrQjeto, impIanta9aO,

Organizaeao, PrOCeSSamentO teCnico e info「matizacao.

● Bibliotecas Unive「sita「ias: P「qjetos, aVaIiae6es e diagn6sticos segundo os padr6es de qualidade

estabelecidos peio Ministe「io da Educacto e CuItura - MEC; 「elat6「ios necessa「ios a aprovaeao,

Credenciamento e recredenciamento de novos cu「sos; PeSOS atribuidos a B酬oteca po「 cu「sos;

Processamento tecnico de acordo com no「mas nacionais e inte「nacionais.

O Recursos Humanos: Rec田tamentO, Seie9aO e reCO10CaeaO de pessoai tecnico e administrativo,

terceirizaeao de mao-de-Ob「a e servi90S.

REV量STA DO CRB_8a REG量Åo

Universidade
 

-Mestrado em Biblioteconomia e

Ciência da Informação

- Gestão de Serviços de Informação

- Produção e Disseminação de Infor-

mação

e Teresa D'Ávila / Lorena

Não oferece curso de pós-graduação

na área.

e Teresa D'Ávila / Santo André

Curso de Especialização Lato Sensu

em Planejamento e Gerenciamento de

Sistemas Automatizados da Informação

Realização de trabalhos

comunitários

e ECA/USP

O Departamento de Biblioteconomia

tem convênios com prefeituras para de-

senvolvimento de trabalhos conjuntos e

alguns docentes, em suas disciplinas, têm

propostas para o desenvolvimento de

trabalhos comunitários.

e FaBCI-FESPSP

A FaBCI tem desenvolvido ativida-

des pontuais junto à comunidade,através

da disponibilização de alunos e profes-

sores para planejamento, acompanha-

mentoe organização de bibliotecas dees-

colas públicas e, também,ligadasao ter-

ceiro setor. Esse trabalho será ampliado

a partir do próximo ano, na forma de um

atendimento à população carente, forne-

cendo-lhes por meio de parcerias, instru-

mentos, meios e capacitação para aceder

à informação.

e PUCcamp

A instituição organiza bibliotecas de

escolas públicas, com doação de livros

arrecadados em campanhas como o

“Projeto Abasteça uma Biblioteca”, que

tem a participação de vários patrocina-

dores e colaboradores.

e Teresa D'Ávila / Lorena

A escola pretende integrar o Núcleo

de Extensão da Fatea e desenvolver pro-

jetos com comunidades carentes da re-

gião. A proposta é desenvolver progra-

mas de leitura, por meio de bibliotecas

volantes ou bibliotecas de bairro e ofi-

cinas de arquivo e encadernação.

e Teresa D'Ávila / Santo André

Mantém o POBEL - Programa de

Organização de Bibliotecas Escolares e

Espaçospara Leitura, projeto que procura

atender as escolas públicas da região,

com a colaboração de alunos e profes-

sores da Faculdade de Biblioteconomia

na preparação de acervos e orientação

para o funcionamento da biblioteca. O

projeto possibilita ao aluno o estágio su-

pervisionado.

Modo pelo qual o tema “Gestão do

Conhecimento” se insere no

currículo da Faculdade

e ECA/USP

O conteúdo é trabalhado em várias

disciplinas, não havendo nenhuma

disciplina específica para tratar o assunto.

e FaBCI-FESPSP

O conteúdo sobre Gestão do Conhe-

cimento será inserido no curso Lato

Sensu Gerenciamento de Sistemas de

Informação Arquivística.

e PUCcamp

O assunto é tratado em várias disci-

plinas do 4º ao 8º período.

e Teresa D'Ávila / Lorena

O temaé trabalhado na disciplina de

Planejamento, mas o conteúdo referente

à Gestão do Conhecimento deverá incor-

porar-se, nos próximos anos, à grade

curricular.

e Teresa D'Ávila / Santo André

A questão é evidenciadajunto as dis-

ciplinas de Administração de Bibliotecas

e Tecnologias da Informação e também

será discutida durante a Semana da

Biblioteconomia, a ser realizada de 23 a

26 de outubro, sob o tema “Gestão do

Conhecimento e da Informação”.

Projetos de iniciação científica

e a obtenção de recursos

e ECA/USP

São desenvolvidos muitos trabalhos

de iniciação científica, cujos recursos pro-

vém de fontes de financiamento internas

à USP, externas, além de governa-

mentais.

e FaBCI-FESPSP

A FaBCI não dispõe, atualmente, de

projetos de iniciação científica. Para

2003, no entanto, pretende desenvolvê-

los por meio de parcerias.

e PUCcamp

Osvários projetos de iniciação cien-

tífica são apoiados com recursos da Uni-

versidade e do CNPq, Bolsas PIBIC.

e Teresa D'Ávila / Lorena

Não há projetos de iniciação cien-

tífica.

e Teresa D'Ávila / Santo André

Não divulgado
 

LnSels

 

e Organização Documental (Arquivos ativos, intermediários e inativos): análise, seleção, definição

e implementação de Tabela de Temporalidade,informatização, digitalização e higienização.

e Bibliotecas (acervo geral, técnico ou especializado): diagnóstico, layout, projeto, implantação,

organização, processamento técnico e informatização.

º Bibliotecas Universitárias: Projetos, avaliações e diagnósticos segundo os padrões de qualidade
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estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC;relatórios necessários à aprovação,

credenciamento e recredenciamento de novos cursos; pesos atribuídos à Biblioteca por cursos;

Processamento técnico de acordo com normas nacionais e internacionais.
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escolas públicas, com doação de livros

arrecadados em campanhas como o

“Projeto Abasteça uma Biblioteca”, que
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e Teresa D'Ávila / Lorena
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Organização de Bibliotecas Escolares e

Espaçospara Leitura, projeto que procura

atender as escolas públicas da região,

com a colaboração de alunos e profes-
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para o funcionamento da biblioteca. O
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pervisionado.

Modo pelo qual o tema “Gestão do
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O conteúdo é trabalhado em várias
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O conteúdo sobre Gestão do Conhe-
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e PUCcamp

O assunto é tratado em várias disci-
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Planejamento, mas o conteúdo referente
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e Teresa D'Ávila / Santo André
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mentais.

e FaBCI-FESPSP

A FaBCI não dispõe, atualmente, de

projetos de iniciação científica. Para

2003, no entanto, pretende desenvolvê-

los por meio de parcerias.

e PUCcamp

Osvários projetos de iniciação cien-

tífica são apoiados com recursos da Uni-

versidade e do CNPq, Bolsas PIBIC.
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Não há projetos de iniciação cien-

tífica.

e Teresa D'Ávila / Santo André
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Elei碕0

E」E看eÅo pARA O TRI主N看O 2003 A 2005

Caro bibiiotecario, nO dia 6 de dezembro proxlmO havera e看ei9aO Para a eSCOIha

da Nova Diretoria do CRB-8. Lembramos que o voto 6 ob「igat6rio e a omissao

acarreta「a muIta no vaIo「 de 50% da anuidade vigente,

lnformamos que s6 pode「a votar o profissional que estiver em dia com os pagamentos

de anuidades, taXaS e demais obriga96es perante ao Conseiho"

Data da eIei9aO: 06 de dezembro de 2002・

Horario: 8hOO- 17hOO

BIBLIOTECÅRIOS RES音DEN丁ES NA CAPITAL

Local de vota9ao

Sede do CRB"8: PrOfissionais residentes na regIaO metroPOiitana da sede do CRB

Rua Maracajd, 58 -Vila Ma「iana - Sao Pauio - SP

(AItu「a do nO l.066 da Rua Cubatao, P「6xima a Estaeao Ana Rosa do Met「6・)

BIBLIOTECARIOS RESIDENTES NO INTERIOR

Os 「esidentes no interior, incIuindo as 「egIOeS da G「ande Sao Paulo

votarao via correio. O CRB-8 encaminha「a o KI丁

A ceduia eieitorai devefa se「 devoIvida para o CRB-8, POStada ate o dia O4.12・2002,

Ou entregue na Sede do CRB-8, ate O dia O6.12.2002 at6 as 17ho「as.

informamos que se略o oonsiderados v釦dos os votos re∞bidos peia Comissao EIeito略I ou entregues na

sede do CRB-8, ate aS 17 horas do dia O6.12.2002. Os votos postados at6 o dia O4。12.2002 e re∞bidos pelo

CRB-8 ap6s o dia O6"12・2002 se略o oonsiderados nuios’maS OS叩洞ssionais nao paga「看o multa eleitorai・

Os profissionais devedores do interior que quitarem seus debitos ou fizerem aco「dos ap6s o dia

12.11.2002 nao 「ecebe「ao a ceduia eieito「ai, e teraO que enVia「 uma jus珊Cativa para evita「 a multa

eieito「aI (no p「azo de 60 dias ap6s a reaIizaeao do pIeito, acomPanhada da 「espectiva comprova9aO).

Para maiores info「mae6es consuite o site do CRB-8 (皿P:〃www.crb8・Org.b「)"

佃On励ua nasp台ginas 14 e l句
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Eleição

ELEIÇÃO PARA O TRIÊNIO 2003 A 2005

Caro bibliotecário, no dia 6 de dezembro próximo haverá eleição para a escolha

da Nova Diretoria do CRB-8. Lembramos que o voto é obrigatório e a omissão

acarretará multa no valor de 50% da anuidade vigente.

Informamos que só poderá votar o profissional que estiver em dia com os pagamentos

de anuidades, taxas e demais obrigações perante ao Conselho.

Data da eleição: 06 de dezembro de 2002.

Horário: 8h00 — 17h00

BIBLIOTECÁRIOS RESIDENTES NA CAPITAL

Local de votação

Sede do CRB-8:profissionais residentes na região metropolitana da sede do CRB
Rua Maracajú, 58 — Vila Mariana — São Paulo - SP

(Altura do nº 1.066 da Rua Cubatão, próxima à Estação Ana Rosa do Metrô.)

BIBLIOTECÁRIOS RESIDENTES NO INTERIOR

Os residentes no interior, incluindo as regiões da Grande São Paulo

votarão via correio. O CRB-8 encaminhará o KIT.

A cédula eleitoral deverá ser devolvida para o CRB-8, postada até o dia 04.12.2002,

ou entregue na sede do CRB-8, até o dia 06.12.2002 até as 17horas.

Informamos que serão considerados válidos os votos recebidos pela Comissão Eleitoral ou entregues na
sede do CRB-8, até às 17 horas do dia 06.12.2002. Os votos postados até o dia 04.12.2002 e recebidos pelo

CRB-8 após o dia 06.12.2002 serão considerados nulos, mas os profissionais não pagarão multa eleitoral.

Os profissionais devedores do interior que quitarem seus débitos ou fizerem acordos após o dia

12.11.2002 não receberão a cédula eleitoral, e terão que enviar umajustificativa para evitar a multa
eleitoral (no prazo de 60 dias após a realização do pleito, acompanhada da respectiva comprovação).

Para maiores informações consulte o site do CRB-8 (http://www.crb8.org.br).

(continua nas páginas 14e 15)
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Eleição
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da Nova Diretoria do CRB-8. Lembramos que o voto é obrigatório e a omissão

acarretará multa no valor de 50% da anuidade vigente.

Informamos que só poderá votar o profissional que estiver em dia com os pagamentos

de anuidades, taxas e demais obrigações perante ao Conselho.

Data da eleição: 06 de dezembro de 2002.

Horário: 8h00 — 17h00

BIBLIOTECÁRIOS RESIDENTES NA CAPITAL

Local de votação

Sede do CRB-8:profissionais residentes na região metropolitana da sede do CRB
Rua Maracajú, 58 — Vila Mariana — São Paulo - SP

(Altura do nº 1.066 da Rua Cubatão, próxima à Estação Ana Rosa do Metrô.)

BIBLIOTECÁRIOS RESIDENTES NO INTERIOR

Os residentes no interior, incluindo as regiões da Grande São Paulo

votarão via correio. O CRB-8 encaminhará o KIT.

A cédula eleitoral deverá ser devolvida para o CRB-8, postada até o dia 04.12.2002,

ou entregue na sede do CRB-8, até o dia 06.12.2002 até as 17horas.

Informamos que serão considerados válidos os votos recebidos pela Comissão Eleitoral ou entregues na
sede do CRB-8, até às 17 horas do dia 06.12.2002. Os votos postados até o dia 04.12.2002 e recebidos pelo

CRB-8 após o dia 06.12.2002 serão considerados nulos, mas os profissionais não pagarão multa eleitoral.

Os profissionais devedores do interior que quitarem seus débitos ou fizerem acordos após o dia

12.11.2002 não receberão a cédula eleitoral, e terão que enviar umajustificativa para evitar a multa
eleitoral (no prazo de 60 dias após a realização do pleito, acompanhada da respectiva comprovação).
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Elei辞o

Chapa l “ Revelaeao

MEMBROS EFE丁IVOS:

Jeane dos Reis Passos - Responsavei peia insc「ieao da

chapa " CRB/8-6189 - UFBA- 1987 - SENAC (‘)

Anna Ve「a Andrade - CRB/8-1446 - FESP - 1974 -

APOSENIADA BP-SMC-PMSP (つ

C「istiane Gomes Camizao - CRB/8-6256 - FAVEN

Santo And「e - 1995 - SENAC

Enisete da SiIva Malaquias " CRB/8-5821 - FATEA/

Santo Andfe - 1996 - SESI

Marcianaしeite Ribeir○ ○ CRB/8-1882 - FESP - 1975 -

1NPE - reSide em Cacapava

Marcus Vinicius Rios de Maced○ ○ CRB/8-5795 - ESBi/

Fo「miga-MG - 1993 - UNIFECAP (“〉

Maria do Carmo Cardoso Kerznowsky " CRB/8-5136 -

FA「EA/Santo And「e - 1990 - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÅo BERNARDO DO CAMPO一

「eside em Sao Be「na「do do Campo

Marinete Costa da Silva " CRB/8-3281 - FESP - 1981 -

PROMON一「eSide em Santo And「e

Odete de Oiiveira Camarg○ ○ CRB/8-4142 - UNESP -

1982 - SESI

Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 - ECA一USP - 1989 -

SENAl

Regina dos Anjos Fazioii - CRB/8-2491 - FESP - 1978 -

BIBLiOTECA VIRTUAL - GOVERNO DO ESTADO

DE SÅo pAULO

Rog6rio Xavier Neves - CRB/8-6744一UNESP - 1999 -

SENAC / CEDEM UNESP

Rosa Maria Andrade GriIIo Beretta - CRB/8-4956 -

FESP _ 1978 _ CENTRO UNiVERSllARIO SÅo

CAMILO

Ubi「ajara Dias de MeIo - CRB/8-6672 - UNESP - 1999 -

MACKENZIE "fambo「e

MEMBROS SUP」EN丁ES:

A看aide Ferreira Santos " CRB/8-3011 - FESP - 1981 -

TV CULTURA

Antonia Terezinha Marcantonio " CRB/8-2205 - EBDSC
- 1977一UNAERP一「eSide em Ribei「ao P「eto

Elizabeth Adriana Dudziak " CRB/8-4396 - ECA-USP -

1984 - POLl一USP

」ou「des de Souza Moraes - CRB/8-0940 - EBDSC -

1971 - BiBLiOTECA COMUNITARiA DA UFSCAR一

「eside em Sao Ca「los

Luiz At帥o Vicentini " CRB/8-2870 - EBDSC - 1977一

UNICAMP一「eSide em Campinas

Mauro CabreIon " CRB/8-5517 - FATEA/Santo And「e -

1992 - A丁Kea「ney - reSide em Santo And「e

(★〉 Ex-COnSelheiro (a〉 do CRB-8 Gest急o 2000 - 2002

(糾) Conselheira do CRB-8 Gestao 2000 - 2002

空音REVISTA DO CRB_8a REGIÅo

Chapa 2 " Integraeao

MEMBROS EFETIVOS:

Maria Candida de Assis Figueiredo - ResponsaveI peIa

inscri9aO da chapa - CRB/8-2788 - FAVEA/Lo「ena -

1980 - COORDENADORA DO GRUPOSPISIS -

CPTM (★〉

Aguinaido Marcelino - CRB/8-6139 - ECA-USP - 1997 -

FUNDACÅo MEMORIAL DA AMERICA LA丁iNA

Ana Vbi6ria Marioto - CRB/8-5796 - EBDSC - 1994 -

BIBLIOTECÅRIA AUTONOMA NA ÅREA DE SAUDE

CIaudio Marcondes de Cast「o FiIho - CRB/8-5206 -

FESP - 1981 -ALUMNl / FESP

Dimas AIberto e Souza SiIva - CRB/8-3246 - FESP - 1981

DEPTO. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS _ SMC _ PMSP

Hortencia AIves Pinheiro Marques - CRB/8-3219 -

FESP - 1981 - CONSELHO REGIONAL DE

CONTABILIDADE - CRC

看Ika Machado da Rocha Pinheiro - CRB/8-3093 - FESP

- 1981 - BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE - BP -

SMC - PMSP

IIzo Roberto Laub6 - CRB/8-5044 - FESP - 1990 - PREFEI-

TURA MUNICIRAL DE SÅo BERNARDO DO CAMPO

Maria Rita de Cassia RebeIIo Nastasi - CRB/8-2280 - PUC
- Campinas - 1976一UNISANTOS - reSide em Santos

Regina Dias Brasii - CRB信一2432 - FESP - 1978 - DMSÅo

DE PROCESSOS TEcNICOS _ BP _ SMC _ PMSP

Rita de Cassia Ferreira de Souza - CRB/8-6446 - FESP
_ 2000 _ UNIVERSiDADE SÅo JUDAS IADEU

Rosemary Resende Lag6a - CRB/8-3226 - FATEA -

LORENA _ 1981 _ CLUB A「LETICO PAULISIANO

Sigrid Barbosa de Lima - CRB/8-1336 - FESP - 1975 -

SECREmRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMSP (★〉

Vania Lando de CanIalho - CRB/8-1034 - PUC-

Campinas - 1973 - PROFESSORA APOSENIADA

PUC-CAMP - reSide em Campinas

MEMBROS SUPLENTES:

Daysi Iga Fornazie「o - CRB/8-5921 - FAVEA/Santo

And「e _ 1995 _ PREFEITURA MUNICiPAL DE SÅo

BERNARDO DO CAMPO一「eSide em Santo And「e

Laura Kiyoko Kawara - CRB/8-6528 - FESP - 2000 -

BANCO MERRILい/NCH S/A

Maria Cec帥a Soubhia - CRB/8-1659 - FESP - 1976 -

MUSEU LASAR SEGALL

Ma「ia das Dores Duarte de Souza Dias - CRB/8-3956 -

FESP - 1982 - BIBLIOTECA DA FUNDACÅo MARIA

CECILIA SOUTO VIDIGAL

Maria das Merces Pereira Ap6stoIo - CRB/8-5660 - FESP
- 1991 - SiNDICATO DOS BANCÅRIOS / FESP (*〉

Maria L心cia Vieira LunardeIii - CRB/8-4675 - FESP -

1983 _ COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

(★) ConseIhei「a Gestao 2000-2002

Eleição
 

Chapa 1 - Revelação

MEMBROS EFETIVOS:

Jeane dos Reis Passos - Responsável pela inscrição da

chapa - CRB/8-6189 - UFBA - 1987 - SENAC (*)

Anna Vera Andrade - CRB/8-1446 - FESP - 1974 -

APOSENTADA BP-SMC-PMSP (**)

Cristiane Gomes Camizão - CRB/8-6256 - FATEA/

Santo André - 1995 - SENAC

Enisete da Silva Malaquias - CRB/8-5821 - FATEA/
Santo André - 1996 - SESI

Marciana Leite Ribeiro - CRB/8-1882 - FESP - 1975 -

INPE - reside em Cacapava

Marcus Vinícius Rios de Macedo - CRB/8-5795 - ESBI/

Formiga-MG - 1993 - UNIFECAP (*)

Maria do Carmo Cardoso Kerznowsky - CRB/8-5136 -

FATEA/Santo André - 1990 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-
reside em São Bernardo do Campo

Marinete Costa da Silva - CRB/8-3281 - FESP - 1981 -

PROMON- reside em Santo André

Odete de Oliveira Camargo - CRB/8-4142 - UNESP -

1982 - SESI

Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 - ECA-USP - 1989 -
SENAI

Regina dos Anjos Fazioli - CRB/8-2491 - FESP - 1978 -
BIBLIOTECA VIRTUAL - GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Rogério Xavier Neves - CRB/8-6744 - UNESP - 1999 -
SENAC / CEDEM UNESP

Rosa Maria Andrade Grillo Beretta - CRB/8-4956 -

FESP - 1978 - CENTRO UNIVERSITARIO SÃO
CAMILO

Ubirajara Dias de Melo - CRB/8-6672 - UNESP - 1999 -
MACKENZIE Tamboré

MEMBROS SUPLENTES:

Alaíde Ferreira Santos - CRB/8-3011 - FESP - 1981 -
TV CULTURA

Antonia Terezinha Marcantonio - CRB/8-2205 - EBDSC

- 1977 - UNAERP- reside em Ribeirão Preto

Elizabeth Adriana Dudziak - CRB/8-4396 - ECA-USP -

1984 - POLI-USP

Lourdes de Souza Moraes - CRB/8-0940 - EBDSC -

1971 - BIBLIOTECA COMUNITARIA DA UFSCAR-

reside em São Carlos

Luiz Atílio Vicentini - CRB/8-2870 - EBDSC - 1977 -

UNICAMP - reside em Campinas

Mauro Cabrelon - CRB/8-5517 - FATEA/Santo André -

1992 - ATKearney - reside em Santo André

(*) Ex-conselheiro (a) do CRB-8 Gestão 2000 - 2002

(**) Conselheira do CRB-8 Gestão 2000 - 2002

E REVISTA DO CRB-8º REGIÃO

 

Chapa 2 - Integração

MEMBROS EFETIVOS:

Maria Cândida de Assis Figueiredo - Responsável pela
inscrição da chapa - CRB/8-2788 - FATEA/Lorena -
1980 - COORDENADORA DO GRUPOSPISIS -
CPTM (*)

Aguinaldo Marcelino - CRB/8-6139 - ECA-USP - 1997 -
FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMERICA LATINA

Ana Valéria Marioto - CRB/8-5796 - EBDSC - 1994 -

BIBLIOTECÁRIA AUTÔNOMANA ÁREA DE SAÚDE

Cláudio Marcondes de Castro Filho - CRB/8-5206-

FESP - 1981 - ALUMNI / FESP

Dimas Alberto e Souza Silva - CRB/8-3246 - FESP - 1981

DEPTO. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SMC - PMSP

Hortência Alves Pinheiro Marques - CRB/8-3219 -

FESP - 1981 - CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE - CRC

Ilka Machado da Rocha Pinheiro - CRB/8-3093 - FESP

- 1981 - BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE- BP -

SMC - PMSP

lizo Roberto Laubé - CRB/8-5044 - FESP - 1990 - PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Maria Rita de Cássia Rebello Nastasi - CRB/8-2280 - PUC

- Campinas - 1976 - UNISANTOS- reside em Santos

Regina Dias Brasil - CRB/8-2432 - FESP - 1978 - DIVISÃO
DE PROCESSOS TÉCNICOS- BP - SMC - PMSP

Rita de Cássia Ferreira de Souza - CRB/8-6446 - FESP

- 2000 - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Rosemary Resende Lagôa- CRB/8-3226 - FATEA-

LORENA - 1981 - CLUB ATLETICO PAULISTANO

Sigrid Barbosa de Lima - CRB/8-1336 - FESP - 1975 -
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMSP (*)

Vânia Lando de Carvalho - CRB/8-1034 - PUC-
Campinas - 1973 - PROFESSORA APOSENTADA

PUC-CAMP - reside em Campinas

MEMBROS SUPLENTES:

Daysi lga Fornaziero - CRB/8-5921 - FATEA/Santo
André - 1995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO- reside em Santo André

Laura Kiyoko Kawara - CRB/8-6528 - FESP - 2000 -
BANCO MERRIL LYNCH S/A

Maria Cecília Soubhia - CRB/8-1659 - FESP - 1976 -
MUSEU LASAR SEGALL

Maria das Dores Duarte de Souza Dias - CRB/8-3956-

FESP - 1982 - BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO MARIA

CECILIA SOUTO VIDIGAL

Maria das Mercês Pereira Apóstolo - CRB/8-5660 - FESP

- 1991 - SINDICATO DOS BANCÁRIOS/ FESP (*)

Maria Lúcia Vieira Lunardelli - CRB/8-4675 - FESP -
1983 - COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

(*) Conselheira Gestao 2000-2002
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chapa - CRB/8-6189 - UFBA - 1987 - SENAC (*)

Anna Vera Andrade - CRB/8-1446 - FESP - 1974 -
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MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-
reside em São Bernardo do Campo

Marinete Costa da Silva - CRB/8-3281 - FESP - 1981 -

PROMON- reside em Santo André

Odete de Oliveira Camargo - CRB/8-4142 - UNESP -

1982 - SESI

Olanda Corregiarri - CRB/8-4882 - ECA-USP - 1989 -
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Rogério Xavier Neves - CRB/8-6744 - UNESP - 1999 -
SENAC / CEDEM UNESP

Rosa Maria Andrade Grillo Beretta - CRB/8-4956 -
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CAMILO

Ubirajara Dias de Melo - CRB/8-6672 - UNESP - 1999 -
MACKENZIE Tamboré

MEMBROS SUPLENTES:

Alaíde Ferreira Santos - CRB/8-3011 - FESP - 1981 -
TV CULTURA

Antonia Terezinha Marcantonio - CRB/8-2205 - EBDSC

- 1977 - UNAERP- reside em Ribeirão Preto

Elizabeth Adriana Dudziak - CRB/8-4396 - ECA-USP -

1984 - POLI-USP

Lourdes de Souza Moraes - CRB/8-0940 - EBDSC -

1971 - BIBLIOTECA COMUNITARIA DA UFSCAR-

reside em São Carlos

Luiz Atílio Vicentini - CRB/8-2870 - EBDSC - 1977 -

UNICAMP - reside em Campinas
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MEMBROS EFETIVOS:
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Hortência Alves Pinheiro Marques - CRB/8-3219 -

FESP - 1981 - CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE - CRC

Ilka Machado da Rocha Pinheiro - CRB/8-3093 - FESP

- 1981 - BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE- BP -

SMC - PMSP

lizo Roberto Laubé - CRB/8-5044 - FESP - 1990 - PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Maria Rita de Cássia Rebello Nastasi - CRB/8-2280 - PUC

- Campinas - 1976 - UNISANTOS- reside em Santos
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DE PROCESSOS TÉCNICOS- BP - SMC - PMSP

Rita de Cássia Ferreira de Souza - CRB/8-6446 - FESP

- 2000 - UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Rosemary Resende Lagôa- CRB/8-3226 - FATEA-

LORENA - 1981 - CLUB ATLETICO PAULISTANO

Sigrid Barbosa de Lima - CRB/8-1336 - FESP - 1975 -
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMSP (*)

Vânia Lando de Carvalho - CRB/8-1034 - PUC-
Campinas - 1973 - PROFESSORA APOSENTADA

PUC-CAMP - reside em Campinas

MEMBROS SUPLENTES:

Daysi lga Fornaziero - CRB/8-5921 - FATEA/Santo
André - 1995 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO- reside em Santo André

Laura Kiyoko Kawara - CRB/8-6528 - FESP - 2000 -
BANCO MERRIL LYNCH S/A

Maria Cecília Soubhia - CRB/8-1659 - FESP - 1976 -
MUSEU LASAR SEGALL

Maria das Dores Duarte de Souza Dias - CRB/8-3956-

FESP - 1982 - BIBLIOTECA DA FUNDAÇÃO MARIA
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(*) Conselheira Gestao 2000-2002



Elei辞onPropostas

Chapa l “ Reve獲aeao

PROPOS7AS RARA O 7T班…NIO 2003 - 2005

・ Apoiar e promover a uniao ent「e todas as Entida-

des que representam o profissionai de BibIioteco-

nomia e Ciencia da lnformaeao: FEBAB, APB, ABM,

SiNBiES巳GBIPES e Centros Academicos cont「i-

buindo para que estas entidades voltem a ter o re-

COnhecimento e respeito merecidos;

・ Contribui「 com a manuteneao de todas as Facuida-

des que oferecem cursos de gradua9aO e P6s-gra-

dua9aO na a「ea de Bibiioteconomia e Ciencia da

lnfo「ma9aO, divuIgando a p「Ofissao no sentido de

ampliar o ndmero de ingressos em cu「SOS de gra-

duaeao e incentivando os bibIiotecarios graduados

a fazer cursos de p6s-graduaeao lato e stricto sensu;

・ Da「 continuidade e ampiiar os programas de capa-

Cita9aO PrOfissionaI na capitai e no inte「ior, P「O-

movendo convenios e parcerias com outras Orga-

nizae6es especiaiizadas em forma9aO PrOfissionai;

・ Cump「indo a sua funeao de 6rgao consuItivo do Go-

Ve「nO, a Pa軸「 das pesquisas」a realizadas peia ges-

tao do trienio (2000-2002), ProPOmOS desenvoiver

junto com profissionais bibiiotecarios e educado「es,

um programa de poifticas p心biicas, P「IOrlZando a

Cria9aO e manuteneaO de bibIiotecas escola「es junto

as institui96es de ensino fundamentaI e medio esta-

duais e munICIPaiS COmO Subsidio a uma efetiva po-

litica de bib=otecas escolares em nosso Estado, ga一

「antindo desta maneira tanto a fo「maeao do habito

de leitu「a e pesquisa dos alunos, quantO a abe巾u「a

de mais postos de t「abalhos para p「Ofissionais da

area de bibIioteconomia e documentaeao;

・ Refo「ear junto ao ConseIho Federal/ MEC a p「O-

POSta de revisao dos C「iterios de Avaiia9aO das Bi-

bIiotecas de Instituie6es de Educaeao Supe「ior, bem

como fo「mar uma Comissao de bibliotecas acade-

micas/unive「sitarias para discutir quest6es como a

VaIorizaeao dos espaeos, aCervOS e Servieos das

bibIiotecas academicas, ServIeOS COOPe「ativos, PO一

Iitica espec師cas da a「ea, ProgramaS de t「einamento

e atuaIiza9aO, entre OutrOS, PrOmOVendo um acento

equanime entre aS P血bIicas e pa軸culares, 「eSPei一

tado o espa9O de rep「esenta9aO de cada uma e de

grupos que as 「epresentam, COmO GBIPES, SIBI-

USP SBU, e OutroS;

・ Estabelecer parcerias que possibiIitem o intercam-

bio de trabalho, PeSquisa, Cultu「a e troca de tecno-

Iogia com as Instituie6es no exterior・ Nesse sentido

atua「emos em pa「Ceria com a FEBAB.

Chapa 2 “ Integraeao

PROPOS7AS月ARA O 7T班…NIO 2003・2005

・ lntegra「 as ae6es do CRB com Entidades e Institui-

e6es de ciasse por meio de parcerias em eventos,

foruns, aSSembleias etc;

・ lmpiantaeao de um prQjeto de Poiitica de Aeao CuItu-

ral com o objetivo de ampiiar o me「Cado de t「abalho

nos dive「SOS SegmentOS da sociedade;

・丁「abaihar pa「a fi「nfar parcerias e integraeao entre

Profissionais, emPreSarios, institui96es e entidades

afins com a impIanta9aO de um P「Qjeto de Marketing

divulgando as indmeras possibilidades de atua9aO

do Bibliotecario no me「Cado;

● Criar um Portai de Refe「encia do CRB 8 na Intemet

Pa略OS P「Ofissionais da area e a sociedade em geral,

bem como um Servieo de Atendimento on-1ine;

・ Expandi「 o acesso dos p「Ofissionais por meio da

Criaeao de um ConseIho Comunita「io em Bibiiote-

COnOmia no Estado de Sao Paulo com a represen-

taeao dos munlCiPIOS Para t「OCa de info「mae6es,

SugeSt6es e c「iticas de atuaeao;

・ Estabeiece「 parcerias com as Universidades e Fa-

CuIdades da area para aeao cooperativa de vaIoriza-

eao e educaeao continuada do P「Ofissionai da info「

maeao - Bibliotecario;

・ Colabo「ar para a ampIiaeao de poIiticas p血biicas e

Privadas pa「a a a「ea de Bibiioteconomia・

NOVo S寒STEMA DE TRÅ椅AMENTO

DE AR RARA BIB」IOTEcAS

Sabe-Se que O ambiente de bi-

bIiotecas e propiCIO a

manifestacao e

dese nvoIvi mento

de ale喝ias. Prin-

CipaImente as

das vias respi輪-

t6「ias (asma,

、千・
ヽへへ◆~

bronquite, rinite), at6

mesmo em pessoas que antes

de trabaIha「 nesses Iocais nao

apresentavam tais sintomas.

O novo apa「eiho SuperA=e-

duz particulas organlCaS e ino卜

g書面CaS em SuSPenSaO nO ar,

u軸zando a tecnica de ap「OVei-

tamento de calor po「 meio de

um trocado「 regene「ativo. Esse

Sistema e denominado ’`esteri-

Iizaeao em aIta temperatura e

tempo curto’’〈HTST),

O SuperAr tem como funeao

PreVe面a proIiferaeao de fun-

gos, aCaroS e bact釦as que se

instalam em ambientes como

b酬OteCaS, muSeuS e OutrOS.

Com a assepsia do a「 O aCervO

destes ambientes te「a sua in一

tegndade fisica p「Oion一

〆∴鴇v豊譜砦
CaS COmProVa「am a

eficacia do aparelho,

que se tomou um ex-
CeIente aIiado dos biblio-

teca「ios. Estes constata「am

SenSiveI melho「a na quaIidade

do ar, bem como reducao dos

Sintomas alergicos.

AIgumas das b醐OtecaS teStadas:

・ ESねdo de S5o Pau/O

・伽E一肌鳩eu僻A叩uOOゆ

e E巾OIogね- uSP

・向cu舶de de Mさ的肋命

¥ぬtew腑Iねe 2ねoteonfa - uSP

・ PUC SoIOcaba

・屠cu/肋de de Dfroito de

SoI○○aba

. Mt/Seu de Zbo/ogね- USP

SuperAr - Cert緬eaeao ISO 9002.
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Chapa1 - Revelação

PROPOSTASPARA O TRIÊNIO 2003 - 2005

e Apoiar e promover a união entre todas as Entida-

des que representam o profissional de Biblioteco-

nomia e Ciência da Informação: FEBAB, APB, ABM,

SINBIESP, GBIPES e Centros Acadêmicos contri-

buindo para que estas entidades voltem a ter o re-

conhecimento e respeito merecidos;

e Contribuir com a manutenção de todas as Faculda-

des que oferecem cursos de graduação e pós-gra-

duação na área de Biblioteconomia e Ciência da

Informação, divulgando a profissão no sentido de

ampliar o número de ingressos em cursos de gra-

duação e incentivando os bibliotecários graduados

a fazer cursos de pós-graduaçãolato e stricto sensu;

e Dar continuidade e ampliar os programas de capa-

citação profissional na capital e no interior, pro-

movendo convênios e parcerias com outras Orga-

nizações especializadas em formação profissional;

e Cumprindo a sua função de órgão consultivo do Go-
verno,a partir das pesquisas já realizadas pela ges-

tão do triênio (2000-2002), propomos desenvolver

junto com profissionais bibliotecários e educadores,

um programa de políticas públicas, priorizando a

criação e manutenção de bibliotecas escolares junto

àsinstituições de ensino fundamental e médio esta-

duais e municipais como subsídio a uma efetiva po-

lítica de bibliotecas escolares em nosso Estado, ga-

rantindo desta maneira tanto a formação do hábito

de leitura e pesquisa dos alunos, quanto a abertura

de mais postos de trabalhos para profissionais da

área de biblioteconomia e documentação;

e Reforçar junto ao Conselho Federal/ MEC a pro-

posta de revisão dos Critérios de Avaliação das Bi-

bliotecas de Instituições de Educação Superior, bem

como formar uma Comissão de bibliotecas acadê-

micas/universitárias para discutir questões como a

valorização dos espaços, acervos e serviços das

bibliotecas acadêmicas, serviços cooperativos, po-

lítica específicas da área, programasde treinamento

e atualização, entre outros, promovendo um acento

equânime entre as públicas e particulares, respei-

tado o espaço de representação de cada uma e de

grupos que as representam, como GBIPES, SIBl-

USP, SBU, e outros;

e Estabelecer parcerias que possibilitem o intercâm-

bio de trabalho, pesquisa, cultura e troca de tecno-

logia com asInstituições no exterior. Nesse sentido

atuaremos em parceria com a FEBAB.

Chapa 2 - Integração

PROPOSTAS PARA O TRIÊNIO 2003-2005

e Integrar as ações do CRB com Entidadese Institui-

ções de classe por meio de parcerias em eventos,

fóruns, assembléias etc;

e Implantação de um projeto de Política de Ação Cultu-

ral com o objetivo de ampliar o mercado detrabalho

nos diversos segmentos da sociedade;

e Trabalhar para firmar parcerias e integração entre

profissionais, empresários,instituições e entidades

afins com a implantação de um Projeto de Marketing
divulgando as inúmeras possibilidades de atuação

do Bibliotecário no mercado;

e Criar um Portal de Referência do CRB 8 na Internet

para osprofissionais da área e a sociedade em geral,

bem como um Serviço de Atendimento on-line;

e Expandir o acesso dos profissionais por meio da

criação de um Conselho Comunitário em Bibliote-

conomia no Estado de São Paulo com a represen-

tação dos municípios para troca de informações,

sugestõese críticas de atuação;

e Estabelecer parcerias com as Universidades e Fa-

culdades da área para ação cooperativa de valoriza-

ção e educação continuada do Profissional da Infor-

mação - Bibliotecário;

e Colaborar para a ampliação de políticas públicas e

privadas para a área de Biblioteconomia.

 

 

NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO
DE AR PARA BIBLIOTECAS

Sabe-se que o ambiente debi-
bliotecas é propício à
manifestação e
desenvolvimento "
dealergias. Prin- 4
cipalmente as É
dasviasrespira- 4 +
tórias (asma, E
bronquite, rinite), até
mesmo em pessoas que antes
de trabalhar nesseslocais não
apresentavam tais sintomas.

O novo aparelho SuperArre-
duz partículas orgânicas e inor-
gânicas em suspensão noar,
utilizando a técnica de aprovei-
tamento de calor por meio de
um trocadorregenerativo. Esse
sistema é denominado “esteri-
lização em alta temperatura e
tempo curto” (HTST).
O SuperAr tem como função
prevenir a proliferação de fun-
gos,ácaros e bactérias que se
instalam em ambientes como
bibliotecas, museus e outros.
Com a assepsia do ar, o acervo
destes ambientes terá sua in-

tegridadefísica prolon-
gada. Testes feitos
em diversas bibliote-
cas comprovaram a
eficácia do aparelho,

que se tornou um ex-
celente aliado dosbiblio-

tecários. Estes constataram
sensível melhora na qualidade
do ar, bem como redução dos
sintomas alérgicos.

Algumas dasbibliotecas testadas:

* Estado de São Paulo

* MAE - Museu deArqueologia
e Etnologia - USP

* Faculdade de Medicina,
Veterinária e Zootecnia - USP

* PUC Sorocaba

* Faculdade de Direito de
Sorocaba

* Museu de Zoologia - USP
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Eleição/Propostas
 

Chapa1 - Revelação

PROPOSTASPARA O TRIÊNIO 2003 - 2005

e Apoiar e promover a união entre todas as Entida-

des que representam o profissional de Biblioteco-

nomia e Ciência da Informação: FEBAB, APB, ABM,

SINBIESP, GBIPES e Centros Acadêmicos contri-

buindo para que estas entidades voltem a ter o re-

conhecimento e respeito merecidos;

e Contribuir com a manutenção de todas as Faculda-

des que oferecem cursos de graduação e pós-gra-

duação na área de Biblioteconomia e Ciência da

Informação, divulgando a profissão no sentido de

ampliar o número de ingressos em cursos de gra-

duação e incentivando os bibliotecários graduados

a fazer cursos de pós-graduaçãolato e stricto sensu;

e Dar continuidade e ampliar os programas de capa-

citação profissional na capital e no interior, pro-

movendo convênios e parcerias com outras Orga-

nizações especializadas em formação profissional;

e Cumprindo a sua função de órgão consultivo do Go-
verno,a partir das pesquisas já realizadas pela ges-

tão do triênio (2000-2002), propomos desenvolver

junto com profissionais bibliotecários e educadores,

um programa de políticas públicas, priorizando a

criação e manutenção de bibliotecas escolares junto

àsinstituições de ensino fundamental e médio esta-

duais e municipais como subsídio a uma efetiva po-

lítica de bibliotecas escolares em nosso Estado, ga-

rantindo desta maneira tanto a formação do hábito

de leitura e pesquisa dos alunos, quanto a abertura

de mais postos de trabalhos para profissionais da

área de biblioteconomia e documentação;

e Reforçar junto ao Conselho Federal/ MEC a pro-

posta de revisão dos Critérios de Avaliação das Bi-

bliotecas de Instituições de Educação Superior, bem

como formar uma Comissão de bibliotecas acadê-

micas/universitárias para discutir questões como a

valorização dos espaços, acervos e serviços das

bibliotecas acadêmicas, serviços cooperativos, po-

lítica específicas da área, programasde treinamento

e atualização, entre outros, promovendo um acento

equânime entre as públicas e particulares, respei-

tado o espaço de representação de cada uma e de

grupos que as representam, como GBIPES, SIBl-

USP, SBU, e outros;

e Estabelecer parcerias que possibilitem o intercâm-

bio de trabalho, pesquisa, cultura e troca de tecno-

logia com asInstituições no exterior. Nesse sentido

atuaremos em parceria com a FEBAB.

Chapa 2 - Integração

PROPOSTAS PARA O TRIÊNIO 2003-2005

e Integrar as ações do CRB com Entidadese Institui-

ções de classe por meio de parcerias em eventos,

fóruns, assembléias etc;

e Implantação de um projeto de Política de Ação Cultu-

ral com o objetivo de ampliar o mercado detrabalho

nos diversos segmentos da sociedade;

e Trabalhar para firmar parcerias e integração entre

profissionais, empresários,instituições e entidades

afins com a implantação de um Projeto de Marketing
divulgando as inúmeras possibilidades de atuação

do Bibliotecário no mercado;

e Criar um Portal de Referência do CRB 8 na Internet

para osprofissionais da área e a sociedade em geral,

bem como um Serviço de Atendimento on-line;

e Expandir o acesso dos profissionais por meio da

criação de um Conselho Comunitário em Bibliote-

conomia no Estado de São Paulo com a represen-

tação dos municípios para troca de informações,

sugestõese críticas de atuação;

e Estabelecer parcerias com as Universidades e Fa-

culdades da área para ação cooperativa de valoriza-

ção e educação continuada do Profissional da Infor-

mação - Bibliotecário;

e Colaborar para a ampliação de políticas públicas e

privadas para a área de Biblioteconomia.

 

 

NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO
DE AR PARA BIBLIOTECAS

Sabe-se que o ambiente debi-
bliotecas é propício à
manifestação e
desenvolvimento "
dealergias. Prin- 4
cipalmente as É
dasviasrespira- 4 +
tórias (asma, E
bronquite, rinite), até
mesmo em pessoas que antes
de trabalhar nesseslocais não
apresentavam tais sintomas.

O novo aparelho SuperArre-
duz partículas orgânicas e inor-
gânicas em suspensão noar,
utilizando a técnica de aprovei-
tamento de calor por meio de
um trocadorregenerativo. Esse
sistema é denominado “esteri-
lização em alta temperatura e
tempo curto” (HTST).
O SuperAr tem como função
prevenir a proliferação de fun-
gos,ácaros e bactérias que se
instalam em ambientes como
bibliotecas, museus e outros.
Com a assepsia do ar, o acervo
destes ambientes terá sua in-

tegridadefísica prolon-
gada. Testes feitos
em diversas bibliote-
cas comprovaram a
eficácia do aparelho,

que se tornou um ex-
celente aliado dosbiblio-

tecários. Estes constataram
sensível melhora na qualidade
do ar, bem como redução dos
sintomas alérgicos.

Algumas dasbibliotecas testadas:

* Estado de São Paulo

* MAE - Museu deArqueologia
e Etnologia - USP

* Faculdade de Medicina,
Veterinária e Zootecnia - USP

* PUC Sorocaba

* Faculdade de Direito de
Sorocaba

* Museu de Zoologia - USP
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Sua Biblioteca
Respirando Saúde

SuperAr é um esterilizador de ar que elimina todo
tipo de microorganismos em suspensãono ar.

SEUS BENEFÍCIOS:
* Elimina o odor característico de fungos,
tornando o ar ambiente mais agradável.

e Reduz o desencadeamento de processos
alérgicos.

* Promove a conservaçãoe limpeza dos
livros reduzindo partículas inorgânicas
(poeira) em suspensãonoar.

*Tecnologia testada pelas seguintes entidades:
Instituto Adolfo Lutz, USP (ICB) e IPT.

 

  

  
  

 

     

COMPROVADO POR
VARIAS BIBLIOTECAS

aoii

SÃO PAULO
UNIVERSIDADE DE SE

MUSEIDEZOOLOGIA4gro -São Paulo, SP1
Caixa Postal 42808CO(gruta) 61669116! sos

Fone 616581 orapode

são Paulo, 01 outubro de 2002.

   

    

 

  

jo Ltda Amostra de ar antes da Amostra de ar após a

utilização do SuperAr
A : érc:e Com ra dd
KIIR Industria utilização do SuperAr

 

Exclusivo processo de
esterilização de ar (HTST)

SuperAr é muito mais que um simplesfiltro.
Pelo processo de esterilização em alta temperatura em

tempo curto (HTST), um potente sistema de aspiração

esteriliza o ar em câmara superaquecida.

  

   
   
      
 

   

funcionando junto com 9 Relativa
prrocupaçõos testo com o equipamento dores de temperatura € funcionado

termohigrometro ( 3 equipamentos

eOCuEunaraNomgônto romero POSTA
do É

SuperAR ajuda na interferência no ajuste da

Bostoedn ras Erin,
oar Relativa e Ti limpeza filtros Entrada di

24 horas, sem a necessidade de ” ar catieiiizado
e

Atenciosamente,

Qu Tel/Fax (11) 4612.5000
Bibliotecária Chefe,aUSP :
Bivioteca do Museu e-mail: superarQ)superar.com.br

| ur http//: www.superar.com.br
   

 

 

 

 
 


