
 

 
 

 
 

Em foco: 
Audiência Pública na Câmara dos Deputados 

em Brasília/DF 

 
 

No dia 06 de dezembro de 2018 a presidente do CRB-2, 

Izabel Mendes participou no Auditório Florestan 

Fernandes na Câmara dos Deputados em Brasília de 

Audiência Pública que  apresentou os resultados dos 

estudos do Grupo de Trabalho instituído pelo 

MEC/FNDE, que culminaram com a elaboração da 

proposta de Resolução que institui parâmetros mínimos 

para estruturação e o funcionamento das bibliotecas 

escolares das redes pública e privada de ensino da 

educação básica. Estavam presentes Cristian Brayner, 

Bibliotecário da Câmara dos Deputados (CRB-1); Lauri 

Cericato, Presidente do FNDE; Loube Neto, Deputado 

Federal (Autor do Requerimento); Raimundo Martins, 

Presidente do CFB; Mônica Rizzo, Diretora da Biblioteca 

do Senado Federal; Ivan Siqueira, Presidente do Conselho 

Nacional de Educação (CNE).    
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  Eventos  
 

 

  Foi realizada audiência para apresentar os resultados do Grupo que foi instituído pela 
Portaria nº 248, de 19 de abril de 2018, com o objeto de “Definir os parâmetros mínimos, 
enquanto Governo, para a implantação e funcionamento de bibliotecas escolares, bem 
como estabelecer competências e atribuições dos atores envolvidos nesse processo”, com 
vistas ao cumprimento da Lei nº 12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do país, da Biblioteca Escolar.  
 
 Desde a sua instalação, ocorrida em 21 de fevereiro de 2018, refletiu-se sobre a função 
da biblioteca escolar nas instituições de ensino da educação básica, em especial sobre os 
profissionais que nela atuam (ou deveriam atuar) e a relação da mesma com as salas de 
leituras e outros serviços de informação, bem como sobre os projetos de lei que a tem como 
tema e que tramitam no Congresso. 
  
 Essa Resolução instituirá parâmetros complementares aos fixados pelo CFB para a 
estruturação e o funcionamento das bibliotecas escolares e de outros equipamentos 
destinados ao estudo, à leitura e à pesquisa, vinculados a qualquer instituição de ensino da 
educação básica, mantidos pela União, estados, Distrito Federal e municípios, ou pela 
iniciativa privada, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
     O evento contou com a participação de todos os presidentes dos Conselhos Regionais 
que por essa ocasião foram representados pela Presidente do CRB-6 Marilia Paiva com 
direito a fala na audiência. 

            

 

Período: OUT-DEZ 2018 

 
 

 

 

 
 



 
         

      
 
 
 

 

 
 

 
 

 

        No dia 06 de dezembro de 2018, às 14 horas teve início mais uma eleição dos novos 
membros que comporão a presidência do Conselho Federal de Biblioteconomia Gestão 
2019-2021.Os presidentes dos Regionais exerceram seu voto e foram eleitos 08 
representantes da categoria Bibliotecário membros efetivos para nova gestão além de 03 
suplentes nesta categoria. Também foram sorteados 07 membros efetivos da categoria 
professores. A posse dos eleitos será no dia 04 de janeiro de 2019. Com a escolha dos 
membros da diretoria, comissões e do presidente. 

 

 
 



 

 
 

  
 

  Biblio News  
Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ENANCIB) 

22 a 26 de Outubro de 2018 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Londrina – PR 

 

VIII Conferência Internacional BIREDIAL-ISTEC 2018 

22 – 25 out 2018 

Pontifícia Universidade Católica do Peru, na cidade de Lima  

 

XVI Conferência Internacional sobre Bibliotecas Universitárias - UNAM DGB México 

24 - 26 de outubro 2018 

Universidad Nacional Autónoma de México, Cidade do México, Distrito Federal, México  

 

Taxonomy Bootcamp the Library Innovation 

5 – 6 nov 2018 

Distrito de Columbia, EUA 

 

Seminário Preservação da Memória Institucional: Perspectivas e Interdisciplinaridades 

19 – 23 de novembro de 2018 

Câmara dos Deputados, Anexo II, 3273, dos - Praça dos Três Poderes - Brasília, DF, 70802-140, 

Brasil 

 

  

 Biblio Dicas  
 

Os 10 principais Blogs de biblioteconomia: 

 
http://bsf.org.br/ 

http://blogbiblioteconomia.blogspot.com/ 

http://bibbabel.blogspot.com/ 

http://extralibris.org/blog 

http://katyushasouza.blogspot.com/ 

http://www.bibliodesign.com.br/ 

http://francisco-chagas-souza.blogspot.com/ 

http://renaland.blog.uol.com.br/ 

http://wl.blog.br/ 
http://bibliotecando.zip.net/ 
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