
 

Relatório Comissão de Divulgação 2019 

1 Ações realizadas  

A Comissão de Divulgação identificou e firmou parcerias para: a realização de eventos, 

a identificação e captação de matérias informativas, críticas e notícias visando manter 

os a sociedade, de formal geral, e os profissionais registrados na autarquia, de forma 

específica, informados e atualizados, por meio de conteúdos relacionados às ações 

realizadas pelo CRB-8, com o seu fazer profissional, além de outros relacionados às 

áreas afins, como Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação.  

Destacamos abaixo do dia do Bibliotecário e o Prêmio Laura Russo. 

1.1 Dia do Bibliotecário 

• O Dia do Bibliotecário foi comemorado, no mês de março, por meio de uma 

oficina e palestras realizadas nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, São 

Carlos, Campinas e Lorena, com a parceria das universidades que oferecem o 

curso de graduação em Biblioteconomia, o Senac, o Sesc 24 de Maio e o Museu 

da Cidade de São Paulo. As palestras foram: 

• “O Bibliotecário e a Visualização de dados Informacionais”, ministrada pelo 

Adilson Luiz Pinto, no dia 11/03, em Campinas; 

• “As inovações da Catalogação Bibliográfica”, ministrada pelo Fernando 

Modesto, na UNIFATEA, no dia 11/03, em Lorena; 

• “O Bibliotecário e na Era da Informação de Dados”, ministrada pelo Adilson Luiz 

Pinto, no dia 12/03, no Sec 24 de Maio, em São Paulo; 

• “Inovação e Empreendedorismo”, ministrado pelo Francisco Carlos Paletta, no 

dia 12/03, na USP/FFCLRP, em Ribeirão Preto; 

• “A Biblioteca do Futuro e o Profissional da Informação”, ministrado pelo 

Francisco Carlos Paletta, no dia 13/03, em São Carlos; 

• Café Booleano “Oficina de Gestão da Informação e do Conhecimento”, 

ministrada pelo Leonardo Fernandes Souto, no dia 16/03, em São Paulo. 

1.2 Prêmio da Biblioteconomia Paulista Laura Russo 

 

A Comissão de Divulgação foi a responsável pela organização do XIII Prêmio da 

Biblioteconomia Paulista Laura Russo, realizado no dia 12/03, no Sesc 24 de Maio. Com 

o tema “Biblioteca Escolar Para Todos!”  

O tema escolhido para o Prêmio Laura Russo procurou destacar a influência da ação da 

biblioteca escolar como instituição educadora com impacto na formação global do 

indivíduo. Resgatou a Lei 12.244, de maio de 2010, que dá um passo à frente neste 



 

sentido, ao estabelecer que toda escola tenha uma biblioteca e toda a biblioteca tenha 

um bibliotecário em seu quadro funcional.  

O bibliotecário, nesse cenário, é o grande agente transformador, deve ter consciência 

do seu papel e estar preparado para estimular, coordenar e organizar o processo de 

leitura e de pesquisa, para que o estudante aumente seus conhecimentos, sua 

capacidade crítica e reflexiva que lhe permita atuar melhor na sociedade. Dito isto, 

está superado o conceito tradicional de que a biblioteca escolar seja um depósito de 

livros! Sua função agora é a de ser um centro de informação e cultura. 

Diante disso, o Prêmio congratulou trabalhos acadêmicos, profissionais e instituições 

relacionados com o seu escopo, divididos nas seguintes modalidades: Profissional, 

Trabalhos Acadêmicos, Cidade Amiga da Biblioteca e Organização Social. Os premiados 

foram: 

Profissional: 

• “Brincando de fazer Rimas” trabalho desenvolvido pelos bibliotecários 

Anderson Batista dos Santos, Ana Paula Cavalcante e Luciana Santoni; 

• “Passeio Cultura” trabalho desenvolvido pela bibliotecária Darlene Nunes 

Júnior; 

• “Laboratório de criatividade & espaço Maker: da ideação à implantação” 

trabalho desenvolvido pela bibliotecária Érica Regina Mendes; 

• “Projeto Amigo Livro e Saiba como pesquisar” trabalho desenvolvido pela 

bibliotecária Lucimara Leite Machado Soriano; 

• “A biblioteca escolar do Colégio Marista Arquidiocesano na preservação do 

patrimônio científico institucional” trabalho desenvolvido pelos profissionais 

Ricardo Tomasiello Pedro, Katya Braghini e Raquel Quirino Piñas. 

Trabalhos Acadêmicos: 

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC:  
 

• “Competência informacional na biblioteca escolar” de Izabela Moreira Martins, 
com a orientação da Profa. Adriana Maria de Souza, da Faculdade Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP; 

• “Rede de bibliotecas escolares: uma observação preliminar sobre a 
possibilidade de uma rede na cidade de Ribeirão Preto” de Everton da Silva 
Camilo, com a orientação do Prof. Dr. Claudio Marcondes de Castro Filho, da 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP/USP; 

• “Biblioteca escolar: promotora da aprendizagem” de Cleonice Santana Pereira, 
com a orientação do Prof. Me. Marcelo Dias de Carvalho, do Centro 
Universitário Assunção – UNIFAI. 

 



 

Dissertações: 
 

• “Da biblioteca escolar à sala de leitura nas escolas estaduais de ensino 
fundamental paulista: leis, decretos, normas, agentes (PUC-SP)” de  Maria 
Cecília Rizzi Lima, com a orientação do Prof. Dr. Mauro Castilho Gonçalves, da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP; 

• “Contribuição das bibliotecas escolares para a construção do conhecimento: 
estudo para adaptação de um instrumento de avaliação” de Thais Guedes 
Ferreira, com a orientação da Profa. Dra. Helen de Castro Silva Casarin, da 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP; 

• “Biblioteca e educação: um estudo sobre acolhimento em dispositivos culturais 
para crianças” de Thaisa Alves Dias de Jesus, com a orientação da Profa. Dra. 
Ivete Pieruccini, da Universidade de São Paulo – USP. 

 
Menção Honrosa 

 
Ao Prof. Dr. Cláudio Marcondes de Castro Filho, pelos trabalhos de pesquisas e 
incentivo às bibliotecas escolares, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto – FFCLRP/USP 

 
1.2.1. Matérias publicadas em jornais, portais de conteúdo e sites instrucionais sobre o 
dia do Bibliotecário e o Prêmio Laura Russo. 
 
SB 24 Horas – “Dia do Bibliotecário é lembrado com prêmio e palestras”: 

https://sb24horas.com.br/dia-do-bibliotecario-e-lembrado-com-premio-e-
palestras/?fbclid=IwAR05O1pDWOW1wf_1sJce5sVIrjJzbBGr2P0Fm6PJrHC7Nhsw2FDD
alAIR9g  
 

 
 

https://sb24horas.com.br/dia-do-bibliotecario-e-lembrado-com-premio-e-palestras/?fbclid=IwAR05O1pDWOW1wf_1sJce5sVIrjJzbBGr2P0Fm6PJrHC7Nhsw2FDDalAIR9g
https://sb24horas.com.br/dia-do-bibliotecario-e-lembrado-com-premio-e-palestras/?fbclid=IwAR05O1pDWOW1wf_1sJce5sVIrjJzbBGr2P0Fm6PJrHC7Nhsw2FDDalAIR9g
https://sb24horas.com.br/dia-do-bibliotecario-e-lembrado-com-premio-e-palestras/?fbclid=IwAR05O1pDWOW1wf_1sJce5sVIrjJzbBGr2P0Fm6PJrHC7Nhsw2FDDalAIR9g


 

 
Gazeta Online - Eventos celebra a data com diversas atividades: 
http://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-bibliotecario/ 
 

 
 
Senai São Paulo - Érica Mendes do Senai de Araras recebe o prêmio Laura Russo de 
biblioteconomia: https://www.youtube.com/watch?v=0kqsAaqSmRc 
 

 
 
SEGS - Colégio Marista Arquidiocesano recebe Prêmio Paulista de Biblioteconomia 
“Laura Russo”: https://www.segs.com.br/educacao/161745-colegio-marista-
arquidiocesano-recebe-premio-paulista-de-biblioteconomia-laura-russo 
 

http://www.radiogazetaonline.com.br/dia-do-bibliotecario/
https://www.youtube.com/watch?v=0kqsAaqSmRc
https://www.segs.com.br/educacao/161745-colegio-marista-arquidiocesano-recebe-premio-paulista-de-biblioteconomia-laura-russo
https://www.segs.com.br/educacao/161745-colegio-marista-arquidiocesano-recebe-premio-paulista-de-biblioteconomia-laura-russo


 

 
 
ECA USP - Com dissertação, aluna do PPGCI vence Prêmio Laura Russo de 
Biblioteconomia: http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-
laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-
mestrado?fbclid=IwAR1L4jWuycCBaLxFb0-
YrqTfLvdAWrY0njyX2kZGpf_7pwQgK8eebUWKGto 
 

 
 
MONITORIA CIENTÍFICA FABCI-FESPSP - Aconteceu a XIII edição do Prêmio Laura Russo 
da Biblioteconomia Paulista, com aluna da FaBCI premiada: 
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-xiii-edicao-do-premio-
laura.html?fbclid=IwAR0XVueatWagEIo3Vp7G4n_YQZDFAZGmyGljsGDEAgs0UClX0Mz0
_souWLc 

http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado
http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado
http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado?fbclid=IwAR1L4jWuycCBaLxFb0-YrqTfLvdAWrY0njyX2kZGpf_7pwQgK8eebUWKGto
http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado?fbclid=IwAR1L4jWuycCBaLxFb0-YrqTfLvdAWrY0njyX2kZGpf_7pwQgK8eebUWKGto
http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado?fbclid=IwAR1L4jWuycCBaLxFb0-YrqTfLvdAWrY0njyX2kZGpf_7pwQgK8eebUWKGto
http://www3.eca.usp.br/noticias/aluna-do-ppgci-vence-xiii-pr-mio-laura-russo-de-biblioteconomia-na-categoria-de-mestrado?fbclid=IwAR1L4jWuycCBaLxFb0-YrqTfLvdAWrY0njyX2kZGpf_7pwQgK8eebUWKGto
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-xiii-edicao-do-premio-laura.html?fbclid=IwAR0XVueatWagEIo3Vp7G4n_YQZDFAZGmyGljsGDEAgs0UClX0Mz0_souWLc
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-xiii-edicao-do-premio-laura.html?fbclid=IwAR0XVueatWagEIo3Vp7G4n_YQZDFAZGmyGljsGDEAgs0UClX0Mz0_souWLc
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-xiii-edicao-do-premio-laura.html?fbclid=IwAR0XVueatWagEIo3Vp7G4n_YQZDFAZGmyGljsGDEAgs0UClX0Mz0_souWLc


 

 

 
 
 
Estadão - Biblioteca do Arquidiocesano é reconhecida pelo XXIII Prêmio Paulista de 
Biblioteconomia: https://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-marista/biblioteca-
do-arquidiocesano-e-reconhecida-pelo-xxiii-premio-paulista-de-biblioteconomia/ 
 

 
 
 
2 Realização e apoio a eventos 

 

https://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-marista/biblioteca-do-arquidiocesano-e-reconhecida-pelo-xxiii-premio-paulista-de-biblioteconomia/
https://educacao.estadao.com.br/blogs/colegio-marista/biblioteca-do-arquidiocesano-e-reconhecida-pelo-xxiii-premio-paulista-de-biblioteconomia/


 

Durante o ano de 2019, o CRB-8 realizou e apoiou diversos eventos visando a 
fiscalização preventiva 

 
2.1 Eventos realizados 

 
• Educação Patrimonial: Prosas sobre Patrimônio: realizado no dia 21 de 

fevereiro, às 19 horas, na Biblioteca Mário de Andrade; 
 

• V Simpósio de Preservação e Conservação de Acervos: realizado no dia 27 de 
maio, na USP; 

 
• V Seminário Profissional da Informação e Mercado de Trabalho: Ecossistemas 

de Inovação: realizado: realizado no dia 31 de maio, na USP; 
 

• I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico-Documental: realizado nos dias 13, 
14 e 15 de agosto, na Faculdade de Direito da USP; 

 
• Circuito de Bibliotecas Escolares - Colégio Arquidiocesano: realizado no dia 20 

de agosto; 
 

• Café Booleano “Mudanças nos Modelos Profissionais e Formativos. A CI-B 
diante dos Ambientes Digitais” e “Oficina Design Thinking”: ministrados, 
respetivamente, por José Antonio Moreiro González e Denise Tangerino, no dia 
28 de setembro, na Belas Artes; 

 
• Circuito de Bibliotecas Escolares – Colégio Marupiara: realizado no dia 22 de 

outubro; 
 

• Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo: mm Século de Serviço, Difusão e 
Memória: realizado nos dias 29 e 30 de outubro, na Câmara Municipal de São 
Paulo; 

 
• Palestra “Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro”: 

MINISTRADO PELA Maria Lucia beffa, no dia 08 de novembro, na UFScar;  
 

• Seminário a Presença da Literatura Negra em Bibliotecas e na Educação: 
realizado no dia 18 de novembro, na Faculdade Zumbi dos Palmares;  

 
• Simpósio Internacional de Bibliotecários na era da IA e da Transformação 

Digital nas Organizações: realizado no dia 27 de novembro, na Belas Artes; 
 

• Palestra On-Line “Ética Profissional e Atuação do Bibliotecário”: ministrada pelo 
João de Pontes Júnior e Ruth Maria Machado Pires Nunes, transmitida pelo 
canal do youtube da Claretiano, no dia 27 de novemdo; 

 



 

• Caravana do Conhecimento e da Inovação: realizada no dia 30 de novembro, na 
cidade de São João da Boa Vista. 

 
2.2 Eventos apoiados 

 
• Semana da Biblioteconomia FESPSP 2019: participação do CRB-8, por meio da 

palestra “Novo Código de Ética do Bibliotecário”, ministrada pela Maria Lucia 
Beffa, no dia 11 de março, na FESPSP; 

 
• Seminário sobre Biblioteca Escolar: realizando nos dias 08 e 09 de maio, na 

Estácio; 
 

• TOI – V Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação:  
Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação, realizado 
de 27 a 31 de maio, na USP ; 

 
• Curso “Marcas de Proveniência Bibliográficas”: ministrado pelo Fabiano 

Cataldo, no dia 13 de maio, na Faculdade de Direito da USP; 
 
Ciclo de Palestras GIDJ-SP/CRB8  
 

• Primeiros passos de Marketing em Mídias Sociais para Bibliotecários, 
ministrado por Dempsey Bragante, no dia 06 de abril, na UNIFAI 

 
• Oficina de Design Thinking para bibliotecários e bibliotecárias, ministrada pela 

Adriana Maria de Souza, no dia 04 de maio, na UNIFAI 
 

• Repositório Arquivístico Digital Confiável: difusão e preservação da informação 
jurídica em espaços digitais: ministrado pelo Francisco Lopes de Aguiar, no dia 
01 de junho, na UNIFAI 

 
• Gestão Documental em Unidades de Informação Jurídica: ministrada pela 

Roseli Miranda, no dia 03 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo 

 
• Empreendedorismo com Inteligência Emocional: ministrada pela Angélica 

Cintra Fermann, no dia 14 de setembro, na Câmara Municipal de São Paulo 

 
• Taxonomia frente a novas tecnologias como a Inteligência Artificial: ministrada 

pela Elaine Restier, no dia 19 de outubro, na Câmara Municipal de São Paulo 

 
• Gestão compartilhada pra melhoria de serviços em unidades de informação: 

ministrada pela Lucina Arjona, no dia 14 d e dezembro, no INSPER 
 

 

 



 

3 Publicações  
 
O CRB-8 possui dois tipos de publicações: o Bob News e o Bob News @Expresso. O 
primeiro consiste em um boletim, publicado em formato PDF, com conteúdo 
detalhado de até 18 páginas, já o segundo é uma publicação quinzenal e constituem 
em informativos enviados por e-mail contendo notícias, eventos, indicações de leitura 
para os profissionais registrados. 
 
No ano de 2019 não houve a publicação de novos Bobs News, mas foram enviados 23 
Bob News @Expresso, por e-mail, e todos foram transformados em arquivo PDF e 
disponibilizados do Site Institucional: 
 

 
 

Processo semelhante ocorreu com os Bobs News e outros Boletins Informativos 

publicados pela gestão atual e pelas anteriores e estão disponibilizados no Site 

Institucional. No total estão disponíveis 43 publicações : 



 

 

4.4 Mídias Sociais 

O CRB-8 possui os seguintes canais de comunicação: facebook, twitter, istagram e siste 

institucional. 

4.4.1 Instagram 

 

4.4.2 Facebook  

O CRB-8 utiliza o Facebook, como ferramenta de comunicação e divulgação, desde 

2015. Com o passar dos anos o número de postagens e seguidores tem aumentado. No 

período de 01/01/2019 até 31/12/2019 o número de seguidores passou de 2927 para 

3443, um aumento de 516 seguidores. No entanto, ao compararmos com os dados de 

2018 houve uma queda de 76 seguidores ao logo do ano.  

Durante o ano de 2019 foram divulgadas 533 postagens, que alcançaram, 

aproximadamente, por 411.269 pessoas. Um aumento de 88.977 visualizações, em 

comparação com os dados de 2018.  

 2018 2019 

Número de postagens 531 533 

Número de pessoas alcançadas 322.289 411.269 

 



 

4.4.3 Página Institucional do CRB-8 na internet 

O CRB-8 mantém seu site institucional, na plataforma WordPress, desde fevereiro de 

2017. A Comissão de Divulgação é responsável pela atualização de conteúdos relativos 

aos eventos (nacionais e internacionais), as oportunidades (concursos públicos, vagas 

de estágio e vagas de empregos), notícias e sala de leitura (indicações de livros). 

No ano de 2019 foram publicados: 1042 notícias, 394 eventos e 51 oportunidades. 

Comparando com o ano de 2018 no qual foram publicados 937 notícias, 304 eventos e 

44 oportunidades houve um aumento em todas as categorias.  

Em relação ao número de visualizações de cada categoria temos o seguinte, em 2019: 

274043 visualizações de notícias, 185677 visualizações de eventos e 55281 

visualizações de oportunidades. Comparando com os dados de 2018 houve uma queda 

relevante, nas visualizações do conteúdo disponibilizado no site, conforme tabela 

abaixo:  

 NOTICIAS  

(VISUALIZAÇÕES) 

EVENTOS 

(VISUALIZAÇÕES) 

OPORTUNIDADES 

(VISUALIZAÇÕES) 

TOTAL 

2018 598.076 223.855 50.617 872.548 

2019 274.043 185.677 55.281 515.001 

 

Esses dados mostram que a maneira de divulgação do conteúdo disponibilizado no 

site, no ano de 2019, foi equivocada. Nesse sentido, temos que pensar em novas 

alternativas de divulgação e elaborar novos conteúdos para aumentar o número de 

visitas do site já que nele que estão disponibilizadas as principais informações sobre o 

CRB-8 e da atual gestão. 

4.4.4 Twitter 

O CRB-8 possui um perfil no Twiiter desde de 2010. Aos dados abaixo são relativos ao 

ano de 2019. Inicialmente os perfis do Facebook e do Twitter eram conectados, o que 

possibilitava a atualização do segundo a partir da inserção de conteúdo no primeiro. 

No entanto, este vínculo deixou de funcionar em meados de 2019 e foi reativado no 

início de 2020, com isso as estatísticas de acesso dessa rede social ficou abaixo em 

relação aos dados de 2018.  

Mês Publicações  Impressões das 

publicações 

Visitas ao Perfil Mensões  Seguidores 



 

Janeiro 0 5981 0 0 15 

Fevereiro 1 6986 7 0 6 

Março 47 6491 255 15 6 

Abril 44 5419 147 2 9 

Maio 0 3474 214 1 1 

Junho 3 4366 156 0 4 

Julho 15 4277 245 3 3 

Agosto 10 3134 66 0 9 

Setembro 6 3819 45 6 8 

Outubro 5 7591 72 1 -1 

Novembro 4 3480 66 3 6 

Dezembro 12 3317 52 1 -2 

Total 147 58335 1225 32 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


