
 

 O Profissional Bibliotecário, o Merca-

do de Trabalho e o Pacto pela Bibliotecono-

mia brasileira foram abordados em palestras 

pela Presidente do CFB, Nêmora Rodri-

gues, nos estados do Rio Grande do Sul, 

Piauí e Minas Gerais. Contando com um pú-

blico  muito  participativo e em grande con-

tingente, foram realizadas apresentações 

em 19 de abril, e no mês de maio em Tere-

sina-PI no dia 09, em Porto Alegre-RS no 

dia 21 e em Belo Horizonte-MG, no dia 23. 

A proposta do trabalho objetiva oferecer aos 

bibliotecários, docentes e estudantes de Bi-

blioteconomia o panorama da profissão no 

cenário atual, pontos fortes, oportunidades e 

vulnerabilidades.  

Sistema CFB/CRB aborda importantes temas em Palestras 

Em Minas os debates avançam sobre questões curriculares 

BELO HORIZONTE-MG 

 Na Escola de Ciência da Informação 

da Universidade Federal de Minas Gerais 

(ECI/Ufmg), os debates avançaram inclusi-

ve sobre questões curriculares.  

 A Presidente Nêmora Rodrigues ava-

liou como altamente proveitosas tais dis-

cussões, pois oportunizaram-se, assim, 

momentos muito ricos de debates e de re-

flexões extremamente relevantes. 

    

 

 

Nêmora Arlindo Rodrigues (Presidente do CFB), durante Palestra na 

ECI/UFMG – 23/05/2012  
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RIO GRANDE-RS 

 Na cidade do Rio Grande-RS, na Uni-

versidade do Rio Grande (Furg), diante de 

aproximadamente 160 pessoas, foram 

discutidos pontos relevantes que permiti-

ram debater questões que poderão condu-

zir a classe por rumos inovadores coadu-

nados com o desenvolvimento da cidade 

na condição de polo naval e exploração de 

petróleo, com todas as possibilidades que 

o crescimento da região representa para 

os profissionais.  

PORTO ALEGRE-RS 

 Em Porto Alegre-RS, as palestras fo-

ram proferidas  por  ocasião das  ativida-

des da Semana Acadêmica da Faculdade 

de  Biblioteconomia  e  Comunicação  da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (Fabico/Ufrgs).  

Nêmora Arlindo Rodrigues (Presidente), apresenta a palestra Pacto pela 

Biblioteconomia brasileira 

Palestra em Porto Alegre, na Fabico/UFRGS  

Pacto pela Biblioteconomia brasileira e a Semana Acadêmica 

foram os destaques das palestras pelo Rio Grande do Sul  

Palestra em Rio Grande-RS 19/04/2012  
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 A Presidente fez questão de ressal-

tar que há muito tempo recebia convites 

para ir ao Piauí e que agora era preciso 

aproveitar a oportunidade, inclusive pelo 

carinho e acolhimento recebidos durante 

o evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ao ser questionada sobre a necessi-

dade de haver uma assinatura formal do 

Pacto, a Presidente do CFB afirmou: “Não 

é preciso assinar, mas sim, assumir o Pac-

to. Cada um, em seu universo de atuação 

deverá contribuir para que o compromisso 

se concretize, por meio de ações de valori-

zação e reconhecimento da profissão, 

bem como pelo cumprimento dos princí-

pios éticos que a norteiam, a fim de que 

esse trabalho reflita coletivamente e con-

tribua para o fortalecimento do papel do 

bibliotecário e das entidades que o repre-

sentam”.  
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TERESINA-PI  

 Em Teresina-PI, houve uma audiên-

cia na parte da manhã com o reitor da Uni-

versidade Estadual do Piauí (Uespi), Prof. 

Carlos Alberto Pereira da Silva, quando fo-

ram enfocados temas relativos à impor-

tância da capacitação dos docentes e fun-

cionários do curso de Biblioteconomia, so-

bretudo em nível de pós-graduação.  

 Na parte da tarde, um auditório re-

pleto  assistiu  com  interesse e muita  

participação  às apresentações  por quase 

4 horas.  

Reitor da UESPI prestigia palestra no PIAUÍ  

Palestra na UESPI em Teresina - PI  


