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Curso de Biblioteconomia a Distância:
UFRJ irá desenvolver material didático
Por meio do Edital n.012/2012, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) selecionou a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para o
desenvolvimento de material didático e de apoio ao curso de bacharelado em Biblioteconomia no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O resultado, divulgado
em 06 de junho, era muito aguardado pelo
Sistema CFB/CRB dada a grande expectativa
em relação ao curso que vem sendo muito
procurado por interessados de todo o Brasil.

do material didático e de apoio, será lançado

novo edital pela CAPES/
UAB para selecionar as
universidades públicas
que se candidatarão para oferecer o curso na
Fachada da UFRJ
modalidade a distância. A execução do projeto, a cargo das instituições integrantes do Sistema UAB, se efetuará nos Polos das unidades operacionais onde são desenvolvidas as
atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a disA seleção da universidade obedeceu tância. Os polos oferecem a infraestrutura físicritérios de análise técnica de competência e ca, tecnológica e pedagógica para que os alude mérito, considerando a viabilidade técnico- nos possam acompanhar os cursos na modapedagógica e acadêmica, o mérito educacio- lidade a distância. Segundo as premissas esnal e os elementos constitutivos do projeto. tabelecidas pelo CFB e CAPES/UAB, essas uConforme determina o Termo de Cooperação niversidades deverão ter também o curso na
Técnica firmado entre o CFB e a CAPES/UAB, modalidade presencial. Assim, é possível preao Conselho Federal cabe acompanhar todas ver que a oferta do curso poderá ocorrer a
as etapas do processo de instalação do curso. partir do segundo semestre de 2013. O projeDurante o cumprimento dessa fase inicial pe- to do curso está disponível em:
www.cfb.org.br/EAD.pdf.
la UFRJ, quando tiver sido produzida parte

EAD corresponde a 90% das mensagens recebidas no CFB
A Presidente do CFB, Nêmora Rodrigues afirma que “Praticamente 90% das mensagens recebidas pelo contato do portal na
internet são relativas ao curso em EAD.” Para
a Diretora do CFB e coordenadora da Comissão de Especialistas que elaborou o projeto
pedagógico do curso, Professora Doutora

Célia Simonetti Barbalho, essa é uma etapa
muito importante no processo de implantação
do curso e afirma “A Comissão desempenhou
suas atividades arduamente para elaborar o
projeto e agora temos a convicção de que o
curso contará com um trabalho de alto nível a
ser desenvolvido pela UFRJ.”
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