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Sistema CFB/CRB assina Termo de Colaboração com o MEC
O CFB assinou um Termo de Colaboração com o Ministério de Educação (MEC), em Brasília, no último dia
23 de março, por intermédio da Secretaria de Educação
Superior (Sesu). Essa secretaria é a unidade do MEC
responsável por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da
Política Nacional de Educação Superior. Estão previstas
também como suas atribuições a manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições públicas federais
de ensino superior (Ifes), bem como a supervisão das
instituições privadas de educação superior, conforme a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Caberá ao Sistema CFB/CRB, em cumprimento ao
referido termo, examinar os processos de autorização,
renovação e reconhecimento de cursos de Biblioteconomia no país. Dentre os critérios que nortearão o trabalho
do Sistema, estão os princípios de inovação, relevância
e pertinência. A presidente Nêmora Rodrigues assinou o
documento e definiu a missão a ser cumprida como uma
forma de reconhecimento da importância dos conselhos
de regulamentação profissional. O MEC contará com as

entidades para colaborar na fiscalização de cursos, visando garantir qualidade, credibilidade e, sobretudo,
legitimidade ao processo de formação dos profissionais
a serem registrados nos conselhos regionais. Assinaram
o termo representando o Ministério a Secretária da Educação Superior, profª. dra. Maria Paula Dallari Bucci e
o responsável pela Diretoria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior, prof. dr. Paulo Roberto Wollinger.
Estavam presentes à solenidade as diretoras do CFB Georgete Lopes Freitas e Célia Simonetti Barbalho, tendo
ficado a cargo dessa útima a representação do CFB perante a SESu para atuar nos processos relacionados aos
cursos de Biblioteconomia.

Prof. Gustavo, a diretora Georgete, a presidente
Nêmora, o Paulo Wollinger e a diretora Célia.

Solenidade de assinatura do Termo no MEC

Recomposição da 15ª Gestão do CFB
A presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, empossou
como titular o bibliotecário Roberto Mário da Silva, oriundo do Conselho Regional da 1ª Região (CRB-1), que assim
vem compor a 15ª Gestão para o período 2010-2012 do
Conselho Federal. A posse, ocorrida no início da reunião
plenária do último dia 26 de março, deu-se em virtude da
vacância do cargo da ex-conselheira Rita Portela, docente representante da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), que por motivos superiores, renunciou ao mandato para o qual tinha sido sorteada. O conselheiro atuou
por três gestões no CRB-1, passando a integrar o colegiado do CFB como membro das Comissões de Divulgação
(CDV) e de Legislação e Normas (CLN).
Roberto e a presidente Nêmora Rodrigues
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