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A Comissão Temporária da Diversidade - CTD, criada a partir de uma preocupação do Conselho 
Regional de Biblioteconomia – CRB-8, em contemplar na sua política de gestão, todas as áreas do 
conhecimento. Assim, a questão da Diversidade merece um olhar mais atento por parte das 
instituições civis formadoras de opinião e por mais políticas públicas inclusivas. 

Neste aspecto, a primeira ação da CTD foi organizar um Seminário, em parceria com a Faculdade 
Zumbi dos Palmares, na FlinkSampa 2019. Oportunidade na qual, assuntos como: bibliotecas, 
racismo, literatura, leitura, políticas públicas, ética e respeito serão discutidos. 

Na abordagem dos temas preconizados no Seminário, a intenção é envolver os profissionais 
bibliotecários com os desafios de promoverem um canal para o registro e disseminação da voz da 
população negra, historicamente silenciada. #EssePovoSomosTodosNós! 



Merece destaque a frase do homenageado da FlinkSampa, o escritor Machado de Assis: “Há 
pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os 
espinhos têm rosas!”. Nesse intuito, o CRB-8 e sua Comissão da Diversidade em parceria com a 
Universidade Zumbi dos Palmares promovem este Seminário com o objetivo de discutir a presença 
de literatura negra em bibliotecas e na educação. 

Espera-se que a promoção do Seminário traga para a Biblioteconomia, e para os Bibliotecários a 
temática da diversidade nos serviços e sistemas de informações bibliográficas colaborando para 
fortalecer a integração interracial. 

Inscrições gratuitas: site oficial do evento ou no local. 
  
Local: Faculdade Zumbi dos Palmares – SALA 5 

Av. Santos Dumont, 843 – Bom Retiro – São Paulo/SP 

Metrô Armênia – Linha 1 – Azul 
Será fornecido Certificado no formato digital e enviado por e-mail. 

 

 
 

 
 

Entrevista: coordenador fala sobre o Enancib 2019 

A 20ª edição do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), principal 

evento da área no Brasil, aconteceu entre os dias 21 e 25 de outubro na Ponta das Canas, em 

Florianópolis. É a terceira vez que a cidade sedia o Encontro. Foram cerca de 750 inscritos e 810 

trabalhos submetidos, dos quais 452 foram aceitos pela comissão. 

O coordenador do Enancib 2019 concedeu uma entrevista para o blog Dissertação Sobre 

Divulgação Científica. O professor Adilson Luiz Pinto, coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), falou sobre os 

desafios de organizar um evento desse porte em tempos de dificuldades para a ciência. 

Para ele, o Enancib é fundamental para a área, mas tem perdido importância em relação aos 

indicadores oficiais de avaliação. “Nos dois últimos anos, as produções do Enancib praticamente 

não deram pontuações. Eu acho que deveria valer pelo menos o equivalente a uma revista B1 no 

antigo estrato”. 

Adilson também enfatizou a necessidade de a universidade pública reforçar as interações sociais e 

comunitárias, inclusive através da divulgação científica, defendeu formas alternativas de 

publicação de pesquisas, como a utilização de vídeos, e comentou sobre o papel da Ciência da 

Informação frente às fake news, um dos principais temas e desafios da sociedade contemporânea. 

Confira a entrevista 

https://doity.com.br/seminario-a-presenca-da-literatura-negra-em-bibliotecas-e-na-educacao
http://www.crb8.org.br/entrevista-coordenador-fala-sobre-o-enancib-2019/


.............................................................................................................................................................. 

Eleição do Conselho do PMLLLB em 09 de novembro 

 
Oito representantes da sociedade civil serão eleitos no próximo sábado, 09/11, para integrar o 
Conselho Municipal do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. 
 
A eleição será realizada na Biblioteca Infanto-juvenil Monteiro Lobato, na rua General Jardim, 485, 
Vila Buarque, São Paulo/SP, e terá dois momentos: das 9 horas às 12 horas - apresentação dos 
candidatos, que terão 5 minutos para apresentar suas propostas; e das 13 horas às 17 horas - 
processo de votação. 
 
O que é o PMLLLB-SP.  
O Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB) de São Paulo é uma lei (Lei 
Municipal 16.333, 28/12/2015 link http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16333-de-18-de-
dezembro-de-2015) que orienta as políticas públicas relacionadas ao livro e à leitura na cidade de 
São Paulo.  
 
Dentre as competências do Conselho estão: 
I - opinar sobre a formulação do orçamento das secretarias municipais e acompanhar sua 
execução; 
II - opinar e fiscalizar a utilização de recursos para a implementação do PMLLLB; 
III - promover discussões, articular demandas regionais e setoriais e buscar devolutivas àquelas 
instâncias. 
 
Quem pode votar. Qualquer munícipe da cidade de São Paulo com idade mínima de 16 anos pode 
votar, bastando comparecer no local da votação munido de documento de identidade com foto.  
 
A Comissão Temporária de Políticas Públicas para Bibliotecas e Bibliotecários Comissão do CRB-8 
tem chamado bibliotecários interessados para uma discussão de propostas nessa área ao longo de 
2019. Se você tem interesse ou quer compartilhar alguma realização e plano do seu município faça 
contato pelo e-mail crb8@crb8.org.br 
 
A Biblioteca Municipal Infanto-Juvenil Monteiro Lobato fica próxima ao metrô República 
 
O CRB-8 convida todos os cidadãos, em especial os bibliotecários da Cidade de São Paulo para 
participarem da eleição. 
 
Leia mais 
............................................................................................................................................................... 
 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16333-de-18-de-dezembro-de-2015
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16333-de-18-de-dezembro-de-2015
mailto:crb8@crb8.org.br
http://www.crb8.org.br/eleicao-do-conselho-do-pmlllb-em-09-de-novembro/


 
 

 

Professora Carminda Nogueira de Castro Ferreira, estrela-guia da Biblioteconomia 

Neste dia 26 de outubro, quando a Prefeitura inaugurar oficialmente o CEMEI Carminda Nogueira 

de Castro Ferreira, no Residencial Eduardo Abdelnur, o município de São Carlos terá concretizado 

uma necessária e muito justa homenagem à memória de uma educadora inesquecível. Certamente 

uma das maiores da rica história da educação e da cultura na cidade. 

O Centro Municipal de Educação Infantil petrifica a lembrança de uma mulher de ideias e ações 

avançadas, que viveu à frente de seu tempo.  No âmbito familiar, na profissão e na comunidade, 

alguém que com espantosa vitalidade soube ao longo da vida ministrar aulas memoráveis de ética, 

correção e idealismo. E empreendeu nesse mundo uma caminhada alicerçada na fé. A mesma fé 

com a qual durante décadas se tornou um expoente na integração entre portugueses de 

brasileiros. 

A professora Carminda adotou São Carlos como sua terra logo ao chegar em 1948, procedente de 

Portugal onde nasceu em Espinho no ano de 1921. Uma mudança e tanto, pois na ocasião estava 

grávida do quarto filho. Ao lado do marido, o Cônsul Honorário de Portugal Oscar Ferreira, falecido 

no ano de 2000, ela constituiu uma respeitável família de 11 filhos que lhe deram 35 netos e 34 

bisnetos.  Admirável, conseguiu conciliar muitos afazeres sem nunca abrir mão de exercer suas 

potencialidades – sobretudo intelectuais – conservando na fala um delicioso sotaque e sobre o 

peito o colar de pingente com figuras que representavam seus filhos. 



O começo da vida além-mar não a intimidou e, aos 27 anos, foi à luta: deu aulas de bordado, 

ensinou a fazer quitutes, cultivou flores e fez arranjos para casamentos. Tornou-se Bibliotecária, ao 

concluir o curso na faculdade aberta em São Carlos no começo dos anos 1960, para acompanhar o 

filho mais velho, que não fora aprovado em Engenharia. No futuro iria dar aula e assumir a direção 

da mesma faculdade. 

Leia mais 

...................................................................................................................................................... 

Seminário comemora 100 anos da Biblioteca da Câmara Municipal 
Um século de serviço, difusão e memória. A Biblioteca da Câmara Municipal de São Paulo  
completou neste mês de outubro 100 anos. Para marcar a data, a Secretaria de Documentação e a 
Escola do Parlamento realizaram um seminário. A biblioteca é aberta ao público de segunda a 
sexta-feira, das 10 da manhã às seis e meia da tarde. 
 

Veja o vídeo 
............................................................................................................................. ......................... 

Cadastro de bibliotecas pode impactar na avaliação de Universidades 

Um projeto de lei (PL nº 3330/2019) de autoria do deputado federal Mário Heringer (PDT/MG) 

condiciona a avaliação da infraestrutura das instituições de ensino superior do país, no âmbito do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), ao cadastro das bibliotecas 

institucionais junto à Secretaria Especial de Cultura, que substituiu o Ministério da Cultura quando 

este foi extinto pelo governo Bolsonaro. 

O objetivo do projeto, segundo o parlamentar, é evitar o sub-registro atualmente existente em 

relação às bibliotecas universitárias no Sistema [Nacional] de Bibliotecas Públicas (SNBP), vinculado 

à Secretaria Especial de Cultura. “Esse Sistema […] é um banco de dados virtual que oferece ao 

cidadão a possibilidade de consulta por nome da biblioteca, unidade da federação, município, área 

de especialidade da biblioteca ou tipo de biblioteca”, explica. 

“O objetivo do Sistema é o de permitir ao usuário encontrar todas as bibliotecas existentes em 

uma determinada localidade, filtrando-as pelas categorias mencionadas. Ainda que seu nome 

indique tratar-se de um sistema exclusivo para bibliotecas públicas, seu objetivo muito mais amplo 

é o de prover ao País um verdadeiro inventário das bibliotecas existentes no território nacional”, 

explica o autor da proposta. 

Leia mais 

.............................................................................................................................................................. 

Biblioteca Municipal é finalista em prêmio de incentivo à leitura 

A Biblioteca Municipal “Dr. Júlio Prestes de Albuquerque”, em Itapetininga, é finalista na 4ª edição 

do Prêmio Instituto Pró Livro (IPL) – Retratos da Leitura, categoria Bibliotecas: Públicas, escolares e 

comunitárias. 

O projeto inscrito foi o Clube do Livro, que é realizado mensalmente na Biblioteca, reunindo um 

público diversificado para leitura e debate de obras dos mais variados gêneros e estilos, com 

http://www.crb8.org.br/professora-carminda-nogueira-de-castro-ferreira-estrela-guia-da-biblioteconomia/
http://www.crb8.org.br/seminario-comemora-100-anos-da-biblioteca-da-camara-municipal/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2206623
http://www.crb8.org.br/cadastro-de-bibliotecas-pode-impactar-na-avaliacao-de-universidades/


participação aberta e gratuita. O principal objetivo do Clube do Livro é formar leitores, expandir o 

universo da leitura e ter a biblioteca como um ponto de encontro comunitário. 

A premiação será em São Paulo, no dia 4 de dezembro e contará com a presença do grande escritor 

brasileiro, Pedro Bandeira. A equipe da Biblioteca e a jornalista Fernanda Gehrke, que 

voluntariamente conduz o projeto, estarão presentes. 

Leia mais 

.............................................................................................................................................................. 

Biblioteca Infantojuvenil é reinaugurada em Atibaia na semana em que se comemora o Dia 

Nacional do Livro 

A reinauguração da Biblioteca Infantojuvenil Julio Augusto Pereira de Oliveira, que fica na praça 

Aprígio de Toledo, centro de Atibaia, coincidiu com a comemoração nesta semana do Dia Nacional 

do Livro. O presidente da Câmara, Sebastião Batista Machado, o Tiãozinho da Farmácia, 

representou o Legislativo no evento, ao lado de outras autoridades, e destacou a importância do 

livro para a formação da infância e juventude. 

A Biblioteca Infantojuvenil faz parte da Biblioteca Municipal Joviano Franco da Silveira, que foi 

criada em 1954 na administração de Walter Engracia de Oliveira e passou por reformas no governo 

do ex-prefeito Flávio Callegari, que esteve na cerimônia ao lado do também ex-prefeito Gilberto 

Sant’Anna, convidados pelo atual prefeito Saulo Pedroso. 

Leia mais 

 

Seminário “Gestão, Inovação em Ciência da Informação e Biblioteconomia” 

Data: 06 e 07 de novembro de 2019 

Local: Sede da ESMPU em Brasília (Avenida L2 Sul, Quadra 604 Lote 23)  

............................................................................................................................. ......................... 

Livros Digitais: Padrões, Formatos e Estruturas de Metadados 

Data: 07 de novembro de 2019 

Local: Espaço Reciclar – São Paulo, SP  

...................................................................................................... ................................................ 

VIII Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade 

Data: 11 a 14 de novembro de 2019  
Local: Centro de Difusão Internacional, CDI – Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 – Butantã, São 
Paulo – SP, 05508-020, na Universidade de São Paulo (USP)  
...................................................................................................................................................... 

Curso online – Gestão do Conhecimento 

Data: 11, 12, 18 e 19 de novembro de 2019 

Instituição: Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) 

http://www.crb8.org.br/biblioteca-municipal-e-finalista-em-premio-de-incentivo-a-leitura/
http://www.crb8.org.br/biblioteca-infantojuvenil-e-reinaugurada-em-atibaia-na-semana-em-que-se-comemora-o-dia-nacional-do-livro/
http://www.crb8.org.br/seminario-gestao-inovacao-em-ciencia-da-informacao-e-biblioteconomia/
http://www.crb8.org.br/livros-digitais-padroes-formatos-e-estruturas-de-metadados/
http://www.crb8.org.br/viii-seminario-hispano-brasileiro-de-pesquisa-em-informacao-documentacao-e-sociedade/
http://www.crb8.org.br/curso-online-gestao-do-conhecimento/


............................................................................................................................. ......................... 

XIV Encontro de Unidades de Informação da Biblioteca do Exército e III Jornada das Redes de 

Bibliotecas Militares Integradas 

Data: 12 de novembro de 2019 

Local: Auditório da Biblioteca do Exército – Palácio Duque de Caxias 

............................................................................................................................. ......................... 

Jornada “Bibliotecas Latinoamericanas: Motores para alcanzar la Agenda 2030” 

Data: 14 de novembro de 2019 

Local: Espacio Cultural BCN – Auditório Leonardo Favio – Adolfo Alsina 1835, Cuba  

............................................................................................................................. ......................... 

Seminário a Presença da Literatura Negra em Bibliotecas e na Educação 

Data: 18 de novembro de 2019 

Local: Faculdade Zumbi dos Palmares – Av. Santos Dumont, 843 - Luz, São Paulo/SP  

...................................................................................................................................................... 

6º Seminário Ibero Americano Arquitetura e Documentação 

Data: 20 a 22 de novembro de 2019 

Local: R. Paraíba, 697 - Savassi, Belo Horizonte/MG 

............................................................................................................................. ......................... 

3º Seminário A Língua Portuguesa na Educação, na Literatura e na Comunicação 

Data: 21 a 22 de novembro de 2019 

Local: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º andar - Bela Vista - São Paulo/SP 

............................................................................................................................. ......................... 

III Workshop de Informação, Dados e Tecnologia (WIDaT 2019) 

Data: 27 a 29 de novembro de 2019 

Local: UnB – Campus Darcy Ribeiro – Auditório da Faculdade de Ciência da Informação  

...................................................................................................................................................... 

IV Seminário de Informação e Documentação em Artes 

Data: 28 de novembro de 2019 

Local: Auditório Pina_Estação - Largo General Osório, 66 – São Paulo/SP 

............................................................................................................................. ......................... 

Curso – Leitura para Bebês 

Data: 30 de novembro de 2019 

Local: Av. Trabalhador São-carlense, 2001 (Marginal USP) - Pq. Arnold Schimidt - São Carlos  

............................................................................................................................. ......................... 

II Seminário BBM de Bibliotecas Digitais – Em REDE: Políticas, metodologias, tecnologias 

Data: 02 de dezembro de 2019 

Local: Auditório Istaván Jancsó 

............................................................................................................................. ......................... 

III Encontro “Arquivos pessoais: experiências, reflexões, perspectivas” 

Data: 05 e 06 de dezembro de 2019 

http://www.crb8.org.br/xiv-encontro-de-unidades-de-informacao-da-biblioteca-do-exercito-e-iii-jornada-das-redes-de-bibliotecas-militares-integradas/
http://www.crb8.org.br/xiv-encontro-de-unidades-de-informacao-da-biblioteca-do-exercito-e-iii-jornada-das-redes-de-bibliotecas-militares-integradas/
http://www.crb8.org.br/jornada-bibliotecas-latinoamericanas-motores-para-alcanzar-la-agenda-2030/
http://www.crb8.org.br/seminario-a-presenca-da-literatura-negra-em-bibliotecas-e-na-educacao/
http://www.crb8.org.br/6o-seminario-ibero-americano-arquitetura-e-documentacao/
http://www.crb8.org.br/3o-seminario-a-lingua-portuguesa-na-educacao-na-literatura-e-na-comunicacao/
http://www.crb8.org.br/iii-workshop-de-informacao-dados-e-tecnologia-widat-2019/
http://www.crb8.org.br/iv-seminario-de-informacao-e-documentacao-em-artes/
http://www.crb8.org.br/curso-leitura-para-bebes/
http://www.crb8.org.br/ii-seminario-bbm-de-bibliotecas-digitais-em-rede-politicas-metodologias-tecnologias/
http://www.crb8.org.br/iii-encontro-arquivos-pessoais-experiencias-reflexoes-perspectivas-2/


Local: Centro Paula Souza - Auditório Laranja - R. dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para saber mais sobre o depoimento do trabalho desempenhado pelo Bibliotecário Fábio, clique 

na imagem. 

 

 

 

 

 

 


