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Nêmora Rodrigues, presidente do CFB

Palestra no Curso de Especialização em 
EAD

A presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, aten-
dendo ao convite das professoras Eliane Moro e 
Lizandra Estabel da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul-UFRGS, proferiu palestra aos alu-
nos do Curso de Especialização em Bibliotecas 
Escolares e Acessibilidade – EBEA. 

O curso, oferecido na modalidade a distância, 
em sua fase presencial no mês de dezembro em 
Porto Alegre-RS contou com apresentação do 
Programa Mobilizador do Sistema CFB/CRB e 
das demais ações que vêm sendo desenvolvidas 
visando à sua implementação. 

Em debates sobre as questões que envolvem 
as bibliotecas escolares da rede pública de ensi-
no, discutiram-se as alternativas capazes de modi-
ficar a situação de desamparo por que passam as 
escolas brasileiras. As condições de infraestrutura 
são precárias e há deficiências de toda a ordem, 

desde um 
local ade-
quado para 
instalação 
da biblio-
teca, pas-
sando pela 
a u s ê n c i a 
de acervo 
destinado 
a atender 
de forma 
satisfatória 
ao público 
composto 
por alunos, 
professo-

res e comunidade em geral, até o recurso prin-

cipal, que é 
o pessoal 
qual i f icado 
para prestar 
os serviços 
necessários. 

“Não se 
entende edu-
cação sem 
bibliotecas”, 
salienta a 
p res iden te 
do CFB, que  
reforça: “es-
tamos traba-
lhando muito para transformar depósitos de livros, 
ou as conhecidas ‘armariotecas’, em bibliotecas 
de verdade”. 

Nesse sentido, os próximos passos do progra-
ma incluem uma agenda de trabalho com a Direto-
ria de Políticas de Formação, Materiais Didáticos 
e de Tecnologias para a Educação Básica do Mi-
nistério da Educação, bem como audiências com 
os conselhos municipais e estaduais de educação 
do país. 

Os alunos saudaram as iniciativas do CFB e 
manifestaram sua disposição em colaborar com 
o Sistema CFB/CRB, assim como as professoras 
Eliane e Lizandra, que colocaram o curso e seus 
préstimos em favor da causa, destacando: “É uma 
grande satisfação acompanhar o trabalho do CFB. 
Queremos participar efetivamente dessas ativida-
des”, afirmou Eliane Moro. Lizandra acrescentou: 
“As bibliotecas escolares e a acessibilidade às bi-
bliotecas no país há muito carecem de atenção e 
de ações mobilizadoras como essas. Portanto, é 
nosso interesse contribuir para as melhorias ne-
cessárias no âmbito de nossa atuação”.

Ensino a Distância - EAD em Bibliotecono-
mia 

No dia 23 de dezembro de 2009, o Diário Oficial 
da União, em sua Seção 3, publicou o extrato do 
Acordo de Parceria firmado entre o Conselho Fede-
ral de Biblioteconomia – CFB e a Fundação Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Capes, que tem como objeto estabelecer 
as bases para cooperação entre as partes signatá-
rias, com vistas ao planejamento e à implantação 
do curso de bacharelado em Biblioteconomia, a ser 
ofertado nos pólos de apoio presencial do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil – UAB. O acordo tem 
a validade de um ano, a partir da data de sua publi-
cação, podendo ser prorrogado. 

Conforme divulgado no Boletim Eletrônico do 
CFB, edição especial n. 09, de 23 de novembro de 
2009, a equipe de professores doutores que está 
trabalhando no delineamento do curso é composta 
por especialistas nas áreas do conhecimento, em 
consonância com as diretrizes curriculares estabe-
lecidas pela Associação Brasileira de Educação em 
Ciência da Informação – Abecin, e são oriundos de 

todas as regiões do país. O CFB está representado 
pela coordenadora da Comissão de Ensino, profª. 
dra. Rosane Lunardelli (UEL), que também respon-
de pela área de Organização e Representação da 
Informação, juntamente com o prof. doutor José 
Augusto Guimarães (Unesp/Marília).

O convênio prevê as responsabilidades do CFB 
no sentido de planejar e produzir os cursos, en-
quanto que a Capes deve viabilizar encontros, reu-
niões e oficinas para elaboração do projeto peda-
gógico e produção dos conteúdos do curso. O CFB 
e a Capes/UAB vão elaborar um plano de avalia-
ção e acompanhamento das atividades. O acordo 
prevê, também, a designação de uma comissão de 
gestão formada por profissionais ligados a ambas 
instituições. 

Em breve deve ser lançado um edital de convo-
cação de instituições de ensino superior interessa-
das em ofertar o curso. Por razões operacionais, o 
início das aulas, que seria em março, deve ocor-
rer no segundo semestre de 2010. As informações 
podem ser acompanhadas pelos sites das institui-
ções: www.cfb.org.br e http://uab.capes.gov.br.

Alunos do curso e a conselheira federal, profa. 
Glória Ferreira


