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CFB lança coletânea e bibliografia sobre ética
Em cerimônia ocorrida no auditório da Biblioteca Central da Universidade de Brasília,
UnB, o Conselho Federal de Biblioteconomia
lançou, no dia 15 de maio, sua coletânea A
Ética na sociedade, na área da Informação e
da atuação profissional: o olhar da Filosofia,
da Sociologia, da Ciência da Informação e da
Formação e do Exercício Profissional do Bibliotecário, além da publicação da bibliografia
atualizada sobre ética profissional.
O evento foi prestigiado por componentes
da 14ª e da 15ª Gestão do CFB, além de bibliotecários e autoridades. Na composição
da Mesa de Abertura do evento estiveram a
Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues, que
salientou a importância das compilações, e a
professora doutora Sely Maria de Sousa Costa, diretora da Biblioteca Central da UnB, que
reconheceu o trabalho intenso do Conselho
mas admitiu que as ações implementadas dia

a dia por esse colegiado precisam ser cada
vez mais divulgadas.
Após a cerimônia, as obras foram autografadas pelos membros da Comissão de Ética
do Conselho:
- professora doutora Henriette Ferreira Gomes, coordenadora da comissão;
- professora doutora Maria Odaísa Espinheiro de Oliveira; e
- professora mestre Aldinar Martins Bottentuit.
Tanto a bibliografia sobre ética profissional
quanto a coletânea A Ética na sociedade, na
área da Informação e da atuação profissional:
o olhar da Filosofia, da Sociologia, da Ciência
da Informação e da Formação Profissional do
Bibliotecário serão agora encaminhadas às
bibliotecas das instituições de ensino superior
do país e, em breve, estarão disponíveis para
download no www.cfb.org.br.

EXPEDIENTE
Boletim Informativo semanal do Conselho Federal de
Biblioteconomia
SRTVN - Ed. Brasília Rádio Center - salas 1079/2079 - Brasília, DF

Fone: (61) 33282896
cfb@cfb.org.br
Presidente: Nemora Rodrigues - 15a Gestão
Edição: Patrícia Mendes (Ad People Comunicação)

