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Brasília, DF, Ano 2, Número 14

Censo Bibliotecário
Com a finalidade de realizar o censo dos bibliotecários no País, os conselhos regionais
de Biblioteconomia contarão com um sistema de informática que permitirá implantar
um cadastro completo dos profissionais.
Além das demais rotinas de fluxo de
processos, emissão de certidões, dentre outras, o aplicativo oferece uma gama de recursos que atende às as necessidades de
controle e acompanhamento da trajetória
profissional dos registrados. A partir de sua
operacionalização, todo o Sistema CFB/CRB
estará interligado, permitindo a facilidade de
consulta aos dados dos profissionais brasileiros em tempo real. Para a implantação

dos aplicativos o CFB adquiriu equipamentos de informática em licitação nacional
contemplando os regionais, de forma a garantir a padronização dos equipamentos e
a diminuição dos custos, devido à quantidade adquirida, totalizando quinze microcomputadores a serem distribuídos para as
jurisdições. O início da coleta de dados está prevista para breve, uma vez que o instrumento de coleta já foi elaborado e validado. Os profissionais serão conclamados
a preencherem o cadastro em diversas oportunidades nos eventos da área, sobretudo durante o XXIII CBBD, em Bonito-MS,
de 05 a 08 de julho de 2009.

XXIII CBBD: Redes de Conhecimento, Acesso à Informação e Gestão Sustentável

O Sistema CFB/CRB se fará presente
no evento máximo da classe bibliotecária, o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, de 05 a 08 de julho, na cidade
de Bonito no Mato Grosso do Sul. Além
de um estande que pretende receber os
colegas do País e também do exterior, o
CFB apresentará a palestra Governança
corporativa para uma gestão sustentável, em sessão plenária. Igualmente vai
oferecer sua contribuição à história do

movimento associativo no Brasil, em
sessão de pôsteres. A participação do
CFB, a exemplo do que ocorreu durante
o XV SNBU em 2008, visa criar espaços
de convivência e aproximar os profissionais de suas entidades representativas.
No estande serão disponibilizados equipamentos para que os bibliotecários
preencham o cadastro que comporá o
censo profissional.

Portal Corporativo
O acesso via Web ao Sistema CFB/CRB está
passando por uma transformação. Em breve será disponibilizado um portal corporativo contendo
as notícias e informações em geral do CFB e
dos regionais, de forma integrada. O profissional
bibliotecário contará com uma série de serviços
e com a preciosa fonte de informações composta pelo Repositório Institucional do Sistema. No
repositório, que contou com o apoio do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), serão incluídos artigos de interesse

da classe, a legislação profissional e demais informações relevantes. A empresa contratada para estruturar o portal está concluindo os testes de operação da página e promete para o mês de março a
sua implantação definitiva. A idéia é que a integração proposta nos princípios que regem o Sistema
CFB/CRB esteja visível e aplicável também por meio
da poderosa ferramenta de comunicação que a rede
de comunicação permite. Esta é mais uma ação
construída no âmbito dos Workshops que vêm sendo realizados desde setembro de 2007, congregando o CFB e os seus conselhos regionais.
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