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Palavra do Presidente
Prezado (a) amigo (a) bibliotecário (a),
Partimos para o início de
uma nova etapa, o segundo
semestre do ano de 2016.
É essencial que saibamos
usar e aplicar toda a
experiência adquirida nesse
primeiro
semestre
com
sabedoria. Trabalhamos de
forma consistente, não só
para a ampliação de nossa
participação no mercado,
mas também para o desenvolvimento de nossa categoria
na região Centro-Oeste.
Acreditamos
que
a
contribuição
mais
importante do CRB-1 está
na vida das pessoas com as
quais estivemos diretamente
ou indiretamente ligados ao
longo dos últimos anos. Nosso

crescimento é consequência
da contribuição dos profissionais
bibliotecários
e do desenvolvimento da
sociedade a que servimos.
Independentemente
do
cenário
socioeconômico
atual, a postura da missão
bibliotecária se mantém
inalterada e torna-se ainda
mais necessária.
Muitos desafios foram
vencidos e outros objetivos
foram
lançados.
Neste
novo momento seguimos
confiantes na concretização do estabelecido na Lei
12.244/2010, que dispõe
sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições
de ensino do País. De nossa
parte, podemos afirmar que
procuramos realizar o melhor

para os nossos companheiros
de profissão e que não
mediremos esforços para que
aperfeiçoemos ainda mais os
nossos serviços.
Reconhecemos a confiança
depositada em nosso trabalho
e é isto que nos motiva no
compromisso de satisfazer
as expectativas projetadas
em nossa instituição. Assim,
toda a equipe do Conselho e
eu, convidamos cada um de
vocês a juntarem-se a nós
rumo ao futuro.
Abraços!

Antônio José Oliveira Silva
Presidente do CRB-1
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Thomson Reuters lança plataforma que
transforma a gestão jurídica no Brasil
Gestão centralizada, escalabilidade, confiabilidade e
segurança são alguns dos benefícios da nova tecnologia
para escritórios e departamentos jurídicos

Antecipando-se
às
tendências
mundiais
de
utilizar a tecnologia aliada
à informação relevante e à
inteligência de dados para
aumentar o dinamismo e a
eficiência no setor jurídico, a
Thomson Reuters, provedor
líder mundial de soluções
e informações inteligentes
para empresas e profissionais, lançou recentemente
sua nova plataforma Legal
One.
Legal One disponibiliza
em um só ambiente gestão
e conteúdo, com mobilidade
e praticidade, contribuindo
para a maximização da
performance de perfis de
usuários – desde escritórios
de advocacia e departamentos
jurídicos
com
estruturas
enxutas,
até
grandes organizações que
gerenciam demandas de alta

complexidade.
“A sólida consistência
da Thomson Reuters no
segmento
jurídico
nos
permitiu lançar Legal One no
mercado brasileiro, visando
oferecer uma nova proposta
de valor aos clientes ao
combinar soluções líderes
de mercado em uma oferta
única”, afirma Pablo Peduzzi,
diretor executivo da área
de negócios de Legal da
Thomson Reuters no Brasil.
Segundo ele, “trata-se de um
novo conceito de solução que
vem revolucionar a forma de
fazer negócios no segmento
jurídico no País”.
A
nova
plataforma
proporciona uma experiência
personalizada em torno
de toda atividade jurídica,
desde a gestão da prática
jurídica,
performance
financeira, clientes, além de

conteúdo jurídico relevante
do selo editorial Revista
dos Tribunais, com escalabilidade,
confiabilidade
e segurança. Legal One
permite reduzir significativamente o tempo dedicado às
pesquisas por fundamentação com buscas automáticas
que utilizam como base a
tabela de controle de assuntos
classificados pelo CNJ. Além
disso, a plataforma permite
criar indicadores a partir
de documentos utilizados
em processos exitosos para
orientar na criação de teses
em processos similares e,
também,
criar
métricas
para estabelecer o melhor
caminho entre manutenção
dos processos versus acordos
entre as partes.
“Até meados da década
de 1990, o computador
servia mais como espécie
6ª Edição | Agosto de 2016
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de substituto da máquina de
escrever para os advogados.
Os novos desafios, contudo,
transformaram esse cenário.
Atualmente,
esses
profissionais utilizam essa e
outras plataformas digitais
disponíveis para agregar

6ª Edição | Agosto de 2016

valor, eficiência e dinamismo
a seu trabalho . E é nesse
cenário que se encaixa o
Legal One, à medida que
permite aos profissionais
acesso a conteúdos integrados
em um ambiente único e
otimizado, de alta capacidade

tecnológica – o que lhes
impacta positivamente em
termos
de
performance
financeira e crescimento do
negócio”, reitera o executivo
da Thomson Reuters.
Equipe Thomson Reuters

CRB-1 em Revista

7

Bibliotecas de Dourados passam por reestruturação
Reestruturação é mais um incentivo à leitura

Biblioteca da Escola Antônia Cândida de Melo, Parque das Nações I, Dourados/MS

As bibliotecas das escolas
da Rede Municipal de Ensino
do Município de Dourados
passaram por uma reestruturação, visando incentivar
e inserir o hábito da leitura.
O procedimento resultou
em inúmeros avanços de
destaque nacional como a
premiação que contemplou
Dourados como um dos 100
melhores Municípios no
âmbito da classe bibliotecária.
O trabalho teve início
quando
a
ex-secretária Marinisa assumiu a

Secretaria de Educação e
logo constatou as condições
precárias dos espaços nas
escolas, pois apresentavam
características
mais
de
depósito que de um espaço
para leitura. Foi em visita
às unidades de ensino que
foram realizados alguns
levantamentos acerca da
problemática e o resultado
desse
levantamento
identificou a necessidade
de reestruturação e aprimoramento na capacitação
dos profissionais que se
encontram
dentro
das

bibliotecas escolares, proporcionando a eles formação
continuada, além de direcionamento para que pudessem
desenvolver
ações
que
auxiliassem os professores.
A principal preocupação
foi tornar a biblioteca escolar
num local de democratização
da leitura e do conhecimento,
visando despertar o amor
à leitura. Por estes motivos
foi primordial a organização
do espaço, e, só foi possível
seu surgimento a partir da
colaboração das pessoas que
acreditam em uma educação
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melhor e na importância da
leitura para os estudantes.
	 As bibliotecas escolares
passaram por reformas
internas, algumas foram
ampliadas e tiveram seus
acervos reestruturados com
a aquisição de livros pelos
diretores e com materiais
recebidos do MEC por
meio do Plano Nacional da
Biblioteca Escolar.
De acordo com a Profª
Rose Liston - Coordenadora
Administrativa e Pedagógica
do Núcleo de Ensino da
SEMED/Dourados e Anos
Finais - a Rede Municipal
de Ensino de Dourados não
contava com bibliotecário
até o ano de 2013, quando
assumiu a Coordenação
das Bibliotecas Públicas e
Escolares da REME, após
essa efetivação, foi realizado
um mapeamento da situação
para que fossem identificadas quais escolas tinham
espaço para biblioteca, sendo
um total de 45 unidades de
ensino. Após esse diagnóstico
observou-se a necessidade
de aprofundar os cursos de
formação de Auxiliares de
Biblioteca com a participação
dos diretores (as) e Coordenadores (as) para que os
mesmo tomassem ciência da
importância desse espaço.
O trabalho que permeou um
ano realizou-se a partir do
2º semestre de 2014 uma

6ª Edição | Agosto de 2016

reestruturação do leiaute
dos espaços e adequação
do acervo, atendendo às
especificidades da Lei nº
12.244/2010. Assim esse
trabalho tem gerado uma
demanda de aprimoramento

Rose Liston - Conselheira do CRB1 e Coordenadora Administrativa e
Pedagógica do Núcleo de Ensino da
SEMED/Dourados e Anos Finais.

desses espaços, atendendo
o proposto no Programa
Escola Leitora publicado no
Diário Oficial ANO XVII - Nº
4.174, de 21 de março de 2016
do Município de Dourados,
que tem como objetivo geral:

“Ampliar o direito ao acesso
à leitura como forma de
superação das situações de
injustiça e de desigualdade”,
e a criação do Núcleo de
Bibliotecas
Municipais,
conforme regimento Interno
da SEMED publicado no
Diário Oficial - ANO XVIII Nº 4.244, do Município de
Dourados em 05/07/2016,
Art. 36.
A Coordenação do Núcleo
de Bibliotecas Municipais
fica vinculada à Secretaria
Municipal de Educação,
subordinada à Coordenação
Administrativa e Pedagógica
dos Núcleos de Educação
Infantil
e
de
Ensino
Fundamental Anos Iniciais e
Finais, no âmbito pedagógico
de suas ações técnico-administrativas e gestão de
pessoas. “A Coordenação
do Núcleo de Bibliotecas
Municipais fica a cargo de
um profissional Bibliotecário, que é responsável
pelas Bibliotecas Públicas
de Dourados e Escolares da
Rede Municipal de Ensino,
sendo um órgão destinado
a
promover,
incentivar,
apoiar, assessorar, divulgar,
fiscalizar,
coordenar,
acompanhar e monitorar
as atividades pedagógicas,
culturais
e
técnicas
realizadas nas Bibliotecas
Públicas e Escolares da
Rede Municipal de Ensino
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de Dourados”, ressalta Rose
- Coordenadora da SEMED e
Conselheira do CRB-1.
Desde 2013, todas as
auxiliares de bibliotecas
recebem formação continuada,
incluindo
atendimento,
curso de Libras, projetos
de leitura em conjunto com
as professores de Língua
Portuguesa, restauração de
obras literárias, adequação
do acervo por faixa etária,
ética no ambiente de
trabalho, além de formar
contadores de história. O que
é um avanço para a nossa
educação.
Em visita às escolas
Laudemira, Sócrates Câmara
e Frei Eucário foi possível
constatar a eficácia do
trabalho.
As
auxiliares
de bibliotecas sentem-se

valorizadas, por garantir
aos alunos um espaço
harmonioso e afirmam que
atualmente a biblioteca é
um espaço em que os alunos
gostam de estar.
Para a professora do
6º ao 9º ano de Língua
Portuguesa, Márcia Devotti
da
Escola
Laudemira,
incentivar a leitura é
diversificar o vocabulário, é
enriquecer o conhecimento
do aluno e não restringi-lo
a uma única opinião, pois o
processo de leitura desperta
o senso crítico do aluno.
Os professores realizam
projetos de leitura concomitantemente com o projeto
de leitura existente dentro
das bibliotecas, trabalhando
temas transversais como
meio
ambiente,
ética,

pluralidade social, entre
outros. Na escola Sócrates
Câmara, o projeto deu tão
certo que uma vez por ano
os alunos escrevem o seu
próprio livro que é trabalhado
ao longo do ano e a escola
promove para eles uma noite
de autógrafos, onde esse
aluno pode distribuir o seu
livro e autografá-lo, assim
é possível constatar que,
além do incentivo a leitura,
a produção textual também
é trabalhada. Na escola Frei
Eucário o trabalho também
é desenvolvido com muito
amor, o espaço da biblioteca
é lúdico e cuidado com amor
pelas auxiliares de biblioteca
e elas afirmam que os alunos
muitas vezes preferem a
biblioteca
ao
intervalo.
Nos Ceims, os professores

6ª Edição | Agosto de 2016
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contam com as Bebetecas,
um espaço com temática
para a idade dessas crianças
e com materiais pedagógicos
que promovem o encanto
pela leitura.
É importante ressaltar
que o espaço da biblioteca
é utilizado por todos os
professores, transformando
o espaço em órgãos vivos
de ação pedagógica, pois, a
proposta é desenvolver ações
específicas e direcionadas
que conduzam o aluno a
se posicionar ativamente
de forma crítica, fazendo

Eunice de Lourdes Franco – Coordenadora
do Núcleo de Bibliotecas Municipais de
Dourados/MS e Conselheira do CRB-1.
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da biblioteca escolar o
local de múltiplas leituras,
descobertas de informações
e formação.
A participação do CRB-1
foi de suma importância
nesse processo, e a Administração municipal entendeu a
necessidade desses espaços,
sabendo-se que a efetivação
da Lei 12.244/2010 deve
ser atendida em todos os
seus aspectos, espaços e a
valorização do profissional
Bibliotecário. “O benefício
em Dourados é visível, uma
vez que o regimento da
SEMED deixa evidente que
a gestão desses espaços
devem ser coordenados por
um profissional da área”,
afirma
a
Bibliotecária
Eunice de Lourdes Franco –
Coordenadora do Núcleo de
Bibliotecas Municipais de
Dourados/MS e Conselheira

do CRB-1.
Podemos constatar que
ações como essas propiciam
o encantamento pelos livros
e o desabrochar do gosto pela
leitura, com isso a equipe
pedagógica e professores
vêm, a cada dia, fortalecendo,
dinamizando e tornando
mais prazerosa a leitura.
Levar os alunos à biblioteca é
uma prática cotidiana entre
eles.

Lyzy Rayla

Assessora de Comunicação
CRB-1
Fonte - SEMED/Dourados
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Um método diferenciado de seleção
bibliográfica
A
Biblioteca
Virtual
em Saúde (BVS) Bioética e
Diplomacia em Saúde iniciou
suas atividades em 2010,
fruto da escassez de fontes de
informação sobre confluência
entre a Bioética, as Relações
Internacionais e a Saúde
Pública. O Núcleo de Estudos
sobre Bioética e Diplomacia
em Saúde (Nethis), da
Fundação Oswaldo Cruz, em

Brasília, é responsável pela
criação e responde como
secretaria executiva da BVS.
O médico sanitarista
José Paranaguá de Santana,
coordenador do Nethis/
Fiocruz Brasília, implantou
uma metodologia inovadora
de seleção dos documentos,
descrita e sistematizada
na “Política de Desenvolvimento de Coleções” da BVS

Bioética e Diplomacia em
Saúde - divulgada em eventos
científicos nacionais e internacionais.
Devido à especificidade
da temática da BVS Bioética
e Diplomacia em Saúde, a
gestão dos documentos do
acervo é realizada por uma
Comissão de Seleção Científica
de caráter interdisciplinar,
conforme a imagem abaixo:

Imagem cedida pelo Nethis/Fiocruz Brasília.
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No processo de seleção, os pesquisadores do
Nethis recebem uma lista com título, autor e resumo
para eles categorizarem dentro das confluências
(encontros temáticos): Bioética e Saúde Pública
e Relações Internacionais (abreviados assim:
B+SP+RI); Bioética e Saúde Pública (B+SP); Saúde
Pública e Relações Internacionais (SP+RI) e
Relações Internacionais e Bioética (RI+B). Esta
classificação temática dos itens é realizada separadamente pelos pesquisadores do Núcleo de
Estudos.
Em seguida, cada pesquisador envia os itens
que categorizou para o bibliotecário que, por sua
vez, elabora uma nova lista com a fusão das classificações e as discrepâncias ressaltadas. Após
esse processo, as discrepâncias identificadas pelo
bibliotecário são encaminhadas novamente para
os pesquisadores que, por meio de discussões
conjuntas, as solucionam.
Uma vez resolvidas as discrepâncias, os itens
categorizados pelos pesquisadores, passam por
uma terceira análise realizada pelos especialistas,
que possuem notória experiência nas respectivas
áreas. Assim, a classificação dos pesquisadores do
Nethis é aprovada ou não. O papel do bibliotecário
neste processo é de viabilizar e organizar as etapas,
além de realizar a indexação e a catalogação dos
itens na base de dados para consulta.
Desse modo, observa-se que a construção da
biblioteca não deve ser responsabilidade apenas
do bibliotecário, mas sim um esforço de todos os
trabalhadores envolvidos e com a contribuição da
comunidade. O sucesso desta BVS é um exemplo que
o trabalho realizado no âmbito de uma biblioteca
é enriquecido quando ocorre a colaboração de
outros agentes, neste caso, atuando diretamente
na seleção e categorização de documentos.
A BVS Bioética e Diplomacia em Saúde é uma
biblioteca inovadora, pois além de disponibilizar
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Conheça mais
A BVS Bioética e Diplomacia em Saúde
adota a metodologia BVS criada pelo
Centro Latino-Americano e do Caribe em
Ciências da Saúde (Bireme/Opas/OMS).
Em 2014, foi designada Centro Cooperante
da Lilacs – o mais importante e abrangente
índice de literatura científica e técnica da
América Latina e Caribe. Além disso, esta
BVS integra a Rede BVS Fiocruz e a Rede
BVS Brasil, parcerias importantes para
a cooperação em informação científica.
Atualmente, reúne 798 documentos em
seu acervo.

Acesse:
www.bioeticaediplomacia.org
www.bvsbioeticaediplomacia.fiocruz.brt
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documentos rigorosamente selecionados, é pioneira neste
assunto e oferece visibilidade para o campo interdisciplinar,
por meio de uma recuperação precisa de informação sobre
essa área do conhecimento em constante crescimento.
Estes resultados positivos são reflexo do empenho de uma
equipe interdisciplinar comprometida com a qualidade e
confiabilidade da informação.
A experiência desta biblioteca inovadora tem sido
propagada no Brasil e no exterior, por meio de trabalhos
publicados pela equipe de pesquisadores do Nethis.
Dentre os trabalhos publicados, destaca-se, a dissertação
da bibliotecária Tyara Kropf intitulada “Oferta e demanda
de informação da Biblioteca Virtual em Saúde: BVS Bioética e
Diplomacia em Saúde”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB, em 2012.
A biblioteca foi tema de vários artigos, apresentados
nos principais eventos de Ciência da Informação, Bioética
e Saúde Pública no Brasil. Bem como, teve publicado na
revista científica História, Ciências, Saúde – Manguinhos o
texto “Biblioteca Virtual sobre Bioética e Diplomacia em
Saúde”, disponível na base de dados Scielo.
Foi apresentada em eventos internacionais, como na
XIV Conferência Nacional de Informação e Documentação
em Ciências da Saúde, Cádiz – Espanha, em 2011 e no 9º
Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde
(CRICS9), Washington – Estados Unidos, em outubro 2012.
Contemplada em 2014, com o patrocínio da Fundação
de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) para a
apresentação do artigo “BVS Bioética e Diplomacia em
Saúde: uma biblioteca inovadora” nas Jornadas APDIS em
Lisboa, Portugal.
Desta forma, observa-se que no âmbito da informação,
não basta fazer e inovar, é necessário divulgar para que
os usuários e profissionais da área tenham conhecimento
das fontes de informação e recorram a elas sempre que
necessário.

Nota: Partes deste texto compõem o artigo ALMEIDA, N. B.F.; CARRILLO ROA, A.; SANTANA,
J. P BVS Bioética e Diplomacia em Saúde: uma biblioteca inovadora. In: APDIS, 11., 2014,
Lisboa. Anais... . Lisboa, 2014. p. 101 – 109.
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Acesse e conheça:

BVS Bioética e Diplomacia em
Saúde:
www.bvsbioeticaediplomacia.fiocruz.br
Nethis/Fiocruz Brasília:
www.bioeticaediplomacia.
org
BVS Brasil:
www.brasil.bvs.br

Neilia Barros Ferreira de
Almeida - CRB 1/2585
Bacharel em Biblioteconomia
Mestre em Ciência da Informação
Bibliotecária do Instituto Federal
de Brasília (IFB)
Colaboração:
Cecília Lopes
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artigo

O Diagnóstico de Adenocarcinoma
do Pâncreas por Tomografia
Computadorizada
A formação do adenocarcinoma do pâncreas constitui
uma
neoplasia
maligna
quase uniformemente fatal,
devido à dificuldade de
diagnóstico precoce. Quando
constatado, geralmente, o
tumor encontra-se em estado
avançado, sendo que mais
de 90% são encontrados
em células ductais. A causa
desses tumores pancreáticos é
desconhecida e o tratamento
cirúrgico é o único potencialmente curativo.
Estudos
epidemiológicos

6ª Edição | Agosto de 2016

sugerem alguns fatores de
risco como: idade avançada,
tabagismo, diabetes mélitos e
algumas formas de pancreatite
crônica, iniciada em um simples
cálculo biliar que se aloja em
ductos pancreáticos, além de
certos hábitos alimentares,
como consumo excessivo de
gordura e proteína de origem
animal. Aparentemente, eles
se apresentam como massas
endurecidas
irregulares,
como areias, que são amarelo-acinzentadas e em geral são
pobremente demarcadas.

As manifestações clínicas
tendem a ser inespecíficas e
quase sempre são de natureza
insidiosa.
Os
sintomas
iniciais
mais comuns incluem: dor
abdominal epigástrica e perda
de peso. Dores no abdome
ou nas costas são comuns no
câncer de pâncreas, uma vez
que o crescimento do tumor
pode comprimir os órgãos
vizinhos. O câncer também
pode se disseminar para os
nervos ao redor do pâncreas,
o que muitas vezes provoca
dores nas costas, chegando aos
rins através de metástases.
Se o tumor bloqueia a
liberação do suco pancreático
para o intestino, a pessoa
pode não ser capaz de digerir
alimentos gordurosos. Essa
gordura não digerida pode
provocar
fezes
pálidas,
volumosas e gordurosas. O
tumor pode também comprimir
a parte distal do estômago
e bloqueá-lo parcialmente,
levando a náuseas, vômitos
e dor que tendem a ser mais
intensas após as refeições. O
câncer de pâncreas costuma
ser raro em jovens com
menos de 30 anos e atinge
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homens e mulheres na mesma
proporção com idade superior
a cinquenta, especialmente
entre os sessenta e os oitenta
anos.
Para
um
diagnóstico
preciso da doença é usado
um estudo de imagem, por
meio de exames que ajudam a
localizar a lesão e determinar
a extensão da doença, o que
se denomina estadiamento
do câncer de pâncreas. A
tomografia computadorizada é
uma técnica de diagnóstico por
imagem que utiliza a radiação
X para visualizar pequenas
fatias de regiões do corpo,
por meio da rotação do tubo
emissor de Raios X ao redor do
paciente. Esses exames de TC
(Tomografia Computadorizada)
são realizados em duas etapas:
sem contraste e com contraste.
A administração intravenosa
de contraste deve ser realizada
quando se deseja delinear
melhor as estruturas do corpo,
tornando o diagnóstico mais
preciso.
Muitas vezes, a tomografia
computadorizada é utilizada
para guiar precisamente o posicionamento de uma agulha de
biópsia em uma área suspeita
de câncer. Entre outros meios
de exames de imagens temos
o
ultrassom
endoscópico
que é mais preciso que o
ultrassom abdominal, sendo
provavelmente
a
melhor
maneira de diagnosticar o

câncer de pâncreas. Este
exame é realizado com uma
sonda de ultrassom junto com
o endoscópio para visualizar
o interior do trato intestinal.
Se um tumor é encontrado, a
biópsia já é realizada durante o
procedimento.
A incidência de adenocarcinoma é bastante séria podendo
levar à morte. Estar bem
alimentado e sem excesso de
gordura e proteína de origem
animal são alguns dos fatores
que contribuem para evitar
esse tipo de complicações. É
necessário um acompanhamento ambulatorial e cirúrgico
para evitar ou amenizar as
consequências do problema.
A base do tratamento são
cirurgia, medicamentos e uma
alimentação diferenciada. Às
vezes, também são necessárias
seções de quimioterapia para o
melhor êxito da cura.

Saiba mais
O Pâncreas é uma glândula
de 15 a 25 cm de extensão,
localizada no abdome, atrás do
estômago e entre o duodeno
e o baço. Integra os sistemas
digestivo e endócrino anatomicamente, dividido em
três regiões: cabeça, corpo e
cauda. Possui duas funções
distintas: a função endócrina
responsável pela produção
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de insulina e função exócrina
responsável pela produção de
enzimas envolvidas na digestão
e absorção dos alimentos.
O presente artigo* foi
desenvolvido pela equipe da
Faculdade Juscelino Kubitschek
– Unidade II – Gama:

Ana Luiza dos Santos Reis
Graduando em Tecnologia em
Radiologia.
Gabriela Meira
Biomédica Mestra em
Engenharia Biomédica pela UNB.
Lia Sant’Ana Soares Alves
Graduando em Tecnologia em
Radiologia.
Rafael Assunção
Coordenador do curso de
tecnologia em radiologia da
Faculdade Jk.
*Texto do artigo com adaptações.
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Eventos
Nacionais
Seminário Produção Científica e
Transversalidade dos Estudos Métricos
Entre os dias 14 a 16 de setembro de 2016 no
Bahia Othon Palace Hotel, Salvador (BA).
Mais informações

XIX Seminário Nacional de Bibliotecas
Universitárias (SNBU)
Tema: A biblioteca universitária como agente
da sustentabilidade institucional. De 15 a 21
de outubro de 2016. Local: Tropical Hotel
Ecoresort, Manaus (AM).
Mais informações
Seminário de Pesquisa em Informação,
Documentação e Sociedade
Dias 14 a 17 de novembro de 2016. O
objetivo do evento é promover e consolidar
o intercâmbio acadêmico e científico entre
a comunidade da Ciência da Informação no
Brasil e Espanha.
Site do evento: http://seminariohispanobrasileiro.org.es/ocs/index.php/shb/2016
XVII Encontro Nacional de Pesquisa em
Pós-Graduação em Ciência da Informação
(XVII ENANCIB)
Tema: Descobrimentos da Ciência da
Informação: desafios da Multi, Inter e
Transdisciplinaridade (MIT). De 21 a 25 de
novembro de 2016. Local: Universidade
Federal da Bahia, Salvador (BA).
Mais informações
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Internacionais
Encontro Internacional sobre Sistemas
de Informação e Documentação
O IBERSID é um fórum internacional
que acontece entre os dias 24 e 26 de
outubro. Confira o site do evento e sua
programação:
http://www.ibersid.net/
14th International ISKO Conference
De 13 a 15 de setembro de 2016. Local:
Rio de Janeiro (RJ).
Mais informações
X Encuentro de la Asociación de
Educación e Investigación en Ciencia
de la Información de Iberoamérica y el
Caribe (X EDICIC)
De 21 a 23 de setembro de 2016.
Local: Escola de Ciência da Informação da
UFMG, Belo Horizonte (MG).
Mais informações
ASIS&T Annual Meeting 2016
De 14 a 18 de outubro de 2016.
Local: Copenhagen (Dinamarca).
Mais informações
12th International Conference on
Webometrics, Informetrics and
Scientometrics (WIS)
De 12 a 15 de dezembro de 2016.
Local: Nancy (França).
Mais informações
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• Concurso Polícia Civil-GO
2016 Tem 500 Vagas
Sendo que para a função de
Escrivão de Polícia Substituto
são 220 vagas e para a função
de Agente de Polícia Substituto
são 280 vagas. Os profissionais
aprovados no concurso terão
remuneração correspondente
a R$ 1.500,00 mensais, em
jornadas semanais de 40
horas. Para se inscrever às
vagas é necessário que o
candidato possua formação
em nível superior em qualquer
área. Para a função de Agente
de Polícia Substituto, ainda é
necessário que o candidato
possua CNH de categoria “B”.

• Concurso Câmara de
Sorriso – MT
Com ganhos de até R$
8.926,36, a Câmara de Sorriso,
no Mato Grosso, abre concurso
com vagas em cargos de vários
níveis de escolaridade.
• MAPA abre seleção para
estagiários
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA) lançou edital n°
01/2016-Estágio de seleção
pública, destinado a selecionar
784
estudantes
para
a
formação de cadastro reserva
de estagiários. São 225 vagas
de nível médio e 559 de

17

nível superior, para diversos
estados, estando o certame
sob a responsabilidade do
Centro de Integração Empresa
Escola – CIEE.
• Procuradoria Geral da
República - DF abre vagas
para estagiários
O valor da bolsa é de R$ 850,00
para jornada de trabalho de 20
horas por semana. Primeiro
Processo Seletivo Público para
contratação de estagiários
que sejam estudantes de nível
superior. São 24 vagas para
contratações imediatas, além
da formação de cadastro de
reserva.
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Museologia | crescimento, visibilidade
e expansão acadêmica

Profissão regulamentada desde 1984
O curso de Museologia
da Universidade de Brasília
- Campus Darcy Ribeiro
foi criado em 2009 e é um
consórcio
dos
departamentos de Antropologia,
Artes Plásticas, História e
da Faculdade de Ciência da
Informação. Este é um dos
cursos de Museologia que
foram provenientes do Plano
de Estruturação e Expansão
das Universidades Federais
Brasileiras (REUNI) que foi
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iniciado em 2007 nas universidades federais e que
incentivou a criação de cursos
de Graduação em Museologia.
Atualmente, de acordo com o
Portal do Instituto Brasileiro
de Museus (IBRAM) existem
16 cursos de graduação,
quatro cursos em nível de
pós-graduação (mestrados e
doutorado), além de cursos
de especialização e técnicos.
A profissão do museólogo
foi regulamentada pela Lei

nº 7.287 de 1984 que aponta
as seguintes competências
profissionais:
coletar,
catalogar,
conservar,
preservar e divulgar o
acervo museológico e os
bens culturais; organizar e
realizar exposições de caráter
educativo e cultural como
também elaborar estudos e
pesquisas a respeito dos bens
culturais.
Ainda que a profissão do
museólogo seja regulamen-
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tada desde 1984 foi com a
criação do Estatuto de Museus
e o Instituto Brasileiro de
Museus, ambos em 2009, que
o curso de Museologia teve
um crescimento exponencial
tanto
em
visibilidade
pública quanto em expansão
acadêmica.
Ademais,
a
criação do Fundo Nacional
Pró-Memória tem aberto
novas oportunidades de
trabalho para profissionais
de museus, sendo importante
destacar
também
como
oportunidade de trabalho a
área acadêmica, que devido
ao seu surgimento recente
no Brasil, é ainda carente em
produção de conhecimento
teórico de cunho acadêmico
quando comparadas a outras
áreas já consolidadas.
O diferencial da profissão é
que por mais que o museólogo
esteja
primordialmente
vinculado
às
atividades
do museu este não é um
requisito básico para que
ele trabalhe com devolutivas
para a sociedade como
também o curso apresenta
um viés interdisciplinar e
faz com que o museólogo
tenha mais facilidade para

transitar entre os conhecimentos que podem ou
não estar dentro da esfera
museal. O que é diferente das
graduações em Arquivologia
e Biblioteconomia que estão
mais conectadas com o
trato da informação e suas
respectivas fontes e como
estas poderão ser resgatadas
de forma eficiente para o
público que utiliza bibliotecas
e arquivos, por exemplo.
Além das competências
dispostas
no
decreto
nº 91.775 de 1985 que
regulamenta a profissão do
museólogo, as oportunidades de trabalho na área vão
além das possibilidades de
atuação dentro dos museus.
É possível, também, a atuação
como
administrador
de
espaços culturais, gestor de
projetos culturais, curador,
restaurador, além de oportunidades diversas na área de
cultura, patrimônio, memória
e educação, entendendo que a
museologia é uma área interdisciplinar.
Atualmente, com a criação
dos cursos de pós-graduação
(mestrado e doutorado) em
Museologia faz com que as
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mudanças acadêmicas na área
estejam em aprimoramento,
pois esses novos profissionais estão se especializando
e modificando como o curso
aborda as diversas questões
que permeiam a sociedade e a
função dos museus.

Ana Ramos Barretto
Graduação em Museologia
UnB
Mônica de Souza Andrade
Graduação em Museologia
UnB

Referências Bibliográficas
TANUS, Gabrielle Francinne de S.C ; A trajetória do ensino da Museologia no Brasil. Revista Museologia & Interdisciplinaridade, v. 2, p. 76-88, 2013.
Disponível em: periodicos.unb. Acesso em: 25 de junho 2016
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Arenas

| Coluna de Cristian Santos

As formigas na Ágora

Estratégias em Defesa da Biblioteca Nacional
Pouca gente está sabendo
que o Brasil pode ganhar
uma nova Presidenta nos
próximos
dias.
Trata-se
da carioca Helena Severo,
escolhida para o mais alto
posto da Fundação Biblioteca
Nacional. Lamento, profundamente, a escolha. Justifico-me,
desde já: não cultivo qualquer
sentimento vil contra a
nomeada. Sua formação
acadêmica nebulosa não me
tira o sono e, tampouco, a
velha amizade que nutre pela
família Garotinho. Acredito,
inclusive, que a indicada
mereça uma ode pelo
sucesso como empresária.
Afinal de contas, carece
coragem enfrentar uma carga
tributária tão opressora,
como é a do Brasil.
De todo modo, estou
convencido de que ela não é
a pessoa mais indicada para
ocupar o gabinete principal
do belo edifício da Avenida
Rio Branco. Como já dizia
Ulpiano, em seu Regularum
in Digesto Liber: além de
vivermos
honestamente,
6ª Edição | Agosto de 2016

evitando
as
ofensas,
precisamos dar a cada um
o que lhe é devido (Suum
Cuique Tribuere). E no caso
em questão, é dever social
garantir que o cargo de gestor
da mais importante biblioteca
do país seja preenchido, obrigatoriamente, por um bibliotecário. Para que o direito
e o bom senso prevaleçam,
carecemos de bravura para
enfrentarmos um jardim
que se bifurca. Pela direita,
nos deparamos com uma
vegetação luxuriante, por
onde transitam kelsenianos
bem vestidos. Pela esquerda,
gramíneas cuidadosamente
aparadas.
O primeiro bioma parece
muito mais assustador. É que
a tendência é concordar com
Balzac, de que “as leis são
teias de aranha pelas quais
as moscas grandes passam
e as pequenas ficam presas.”
Nesse sentido, nossa primeira
vitória é deixar de se intimidar
frente ao palavreado das
crias de Comte. Acho até compreensível que os burocratas

do Ministério da Cultura
entortem o nariz para
quem ousa questionar seu
monopólio no preenchimento
da função mais prestigiosa da
Biblioteca Nacional. Entendo
a razão do discurso – o que
seria das legendas políticas
sem o loteamento de cargos
públicos? –, mas rechaço, energicamente, a argumentação
de que, por se tratar de
cargo comissionado, de livre
nomeação e exoneração,
qualquer profissional pode
ser Presidente da Fundação
da Biblioteca Nacional. A
discricionariedade garantida
ao administrador público
(Constituição Federal, art.
37, II e V) não lhe dá o direito
de ignorar os pressupostos
exigidos por lei. E, felizmente,
há previsão legal expressa
que delimita a titularidade
da função comissionada de
Presidente da Fundação
Biblioteca
Nacional
à
atuação exclusiva do bibliotecário. De fato, o Decreto
8.297/2014 (artigo 16, I)
estabelece como competência
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do Presidente da Fundação
Biblioteca Nacional “planejar,
coordenar e controlar as
ações da Fundação Biblioteca
Nacional”. É sabido que, desde
o século XIX, o planejamento,
coordenação e controle são
funções básicas do administrador, compreendido em
sentido lato.
Resta-nos perguntar: o
comando de uma biblioteca
pode ser entregue a qualquer
profissional? Absolutamente não! A Lei 4.084/1962 é
claríssima a esse respeito: a
administração e direção de
toda e qualquer biblioteca
financiada pelo Estado ou
por empresas particulares,
são atividades do bibliotecário (Lei 4.084/1962, artigo
6º, c). E para que ninguém
se sentisse encorajado a
se autointitular como tal,
o legislador foi incisivo: “A
designação profissional de
Bibliotecário [...] é privativa
dos bacharéis em Biblioteconomia.” (artigo 1º, Lei
4.084/1962). Trocando em
miúdos, a nomeação da
senhora Helena Severo para
ocupar o posto de Presidenta
da Biblioteca Nacional fere
a legislação, sendo passível
de questionamento na esfera
judicial. O que se espera é que
nossos órgãos de classe, por
sua reconhecida legitimidade,
ocupem a linha de frente
do desbravamento do lado

direito do jardim.
O lado esquerdo do
horto, por sua vez, nos é tão
familiar. Lá encontramos um
bom número de formigueiros,
pequenos
e
pasteurizados. É ali que, cabisbaixos,
trabalhamos ligeiros e servis,
mergulhados no mutismo
respeitoso que se espera de
uma formiga. Somos avessos
a barulhos. Fomos ensinados
de que só devemos levantar
a voz quando indagados a
respeito da necessidade dos
formigueiros serem indistinguíveis e tão próximos.
“Sempre
foi
assim”,
respondemos
incisivos,
voltando, ligeiramente, as
antenas para o solo. É curioso
que alguns até enquadrem
a taciturnidade como uma
virtude profissional. “Foge
da minha alçada”, afirma o
silêncio de algumas. Nessa
linha argumentativa, o bom
exercício da Biblioteconomia
passa a ser encarado como
um “não movimento”, uma
“não prática” criativa, um
eterno “não polemizar”. Quem
fez isso com os bibliotecários brasileiros: o estoicismo
ou, simplesmente, a técnica
emburrecida incutida desde
os oitocentos? Não sei ao
certo. O que me parece
evidente é que o silêncio,
como bem definiu Bernard
Shaw, “é a mais perfeita
expressão do desprezo.”
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Desprezo dirigido a quem?
Em último grau, à sociedade
brasileira, que deveria ter
acesso a bibliotecas com
bibliotecários. Portanto, é
imperdoável que, pelo medo
de se perder as migalhas
recolhidas do piquenique, nos
mantenhamos acovardados.
A ideia de pôr em xeque
decisão de gente bem nascida
nos soa, costumeiramente,
como um atentado à ordem
constituída.
E, assim, consumimos
a vida, lunáticos e miúdos.
Raramente, uma formiga
operária alcança o posto de
rainha do jardim. De fato, o
último bacharel em Biblioteconomia a administrar a
Biblioteca Nacional foi a Célia
Zaher, entre 1982 e 1983,
que, diga-se de passagem,
teve uma atuação brilhante:
além de ter reformado o edifício-sede e informatizado
diversos serviços, criou o
Programa de Restauração
de Obras Raras, bem como
um sistema de bibliotecas.
Findada a gestão, voltamos
ao formigueiro, exibindo no
rosto um sorriso largo de
quem se sentiu estimado por
ter sido convidado a jantar na
casa grande, uma vez na vida.
Talvez Vinícius de Moraes
tenha razão. Formiga tem
medo da altivez:
As coisas devem ser bem
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grandes
Pra formiga pequenina
A rosa, um lindo palácio
E o espinho, uma espada fina
A gota d’água, um manso lago
O pingo de chuva, um mar
Onde um pauzinho boiando
É navio a navegar
O bico de pão, o corcovado
O grilo, um rinoceronte
Uns grãos de sal derramados,
Ovelhinhas pelo monte

Contudo, há esperança. Perguntemos
a Gregor, protagonista de A Metamorfose,
e ele nos dirá, afetuosamente: “Ninguém
nasce inseto; torna-se.” Portanto, se fomos
ensinados a sorrir frente à tragédia, à rebelião
é, sem dúvida, uma possibilidade. E, por
mais curioso que possa parecer, o primeiro
passo para a reconfiguração ontológica é o
choro copioso e solitário. Afinal de contas, há
colegas que encaram, com suspeita, bibliotecários ocuparem altos postos de gestão.
É o tal complexo de formiga. Choremos,
operárias! Lamentemos que, nos últimos 33
anos, o posto de Presidente da Biblioteca
Nacional tenha sido ocupado, exclusivamente, por historiadores, jornalistas e juristas, e
lastimemos nossa letargia frente ao ocorrido.
Acabo de me recordar de algo curioso: pesquisadores das Universidades de Oxford e de
Turim constataram que, embora conversem
entre si, as formigas sofrem a invasão da
larva da borboleta Maculinea rebeli, que imita
os sons produzidos da rainha do formigueiro.
Somos iguais em desgraça. Somos bisonhos
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em distinguir vozes.
Após o pranto, ocupemos a praça.
Bobagem consumir energia com fofocas
virulentas pelos corredores. É na ágora que
as mudanças se dão. Semeemos dúvidas,
delatemos mentiras e proponhamos medidas
coletivas, mas sempre do alto da torre. Nada
de se tentar se esconder por trás de perfis
fakes no Facebook, OK? Tive uma ideia: Por
que não indicar ao Presidente da República,
via Conselho Federal, em forma de lista
tríplice, bibliotecários de renome para ocupar
o gabinete principal da Biblioteca Nacional?
Penso que essa medida deva ser precedida
de um convencimento entre os pares de que
o comando da Biblioteca Nacional deve ser
sempre confiado a um bibliotecário. Talvez
tenhamos que tomar uma lição junto aos
empregados do IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) que, corajosamente,
rechaçaram seu novo diretor por sua desqualificação acadêmica. Encararam a nomeação
como um ato de flagrante desrespeito ao
Brasil. Sonho meu! Espero que não caia
sobre as nossas cabeças as duras palavras
de Graciliano Ramos: “Chorou, mas estava
invisível, e ninguém percebeu o choro.”

Dr. Cristian Santos

Bibliotecário da Câmara dos Deputados
CRB1-1812
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Espaço do Leitor
de Dry Neres
Machado de Assis é, sem
dúvida, um dos grandes
nomes da Literatura brasileira.
Quebrando paradigmas da
sociedade de sua época,
escreveu uma de suas principais
obras pela perspectiva de um
marido que se sente traído por
sua esposa. Dom Casmurro
tornou-se um clássico da
literatura nacional não apenas
por se tratar de um caso de
traição, mas por ser uma obra
atemporal e, de certa forma,
interativa. É de se esperar
que uma releitura dela fosse
também interativa a seu modo.
E foi assim que, também
quebrando conceitos, a jovem
escritora e professora Dry Neres
escreveu seu primeiro livro pela
perspectiva de Capitu, dando
voz a uma das mulheres mais
enigmáticas que já passaram
pelo imaginário popular. Daí
então o título: Vozes de Capitu.
Esta releitura não apenas nos faz
observar a história pelos olhos
(de cigana oblíqua e dissimulada)
de sua protagonista, mas
também remete aos dias atuais,
onde as mulheres têm buscado
cada vez mais desempenhar
seu papel em nossa sociedade
de forma digna, mostrando
suas vozes. No livro, Capitu
faz diversos relatos através de

cartas nas quais revela diversos
traços de sua personalidade e
também seus sentimentos e
suas verdadeiras intenções.
Talvez você, leitor, tenha
terminado a leitura de Dom
Casmurro com a pulga atrás da
orelha: afinal, Capitu traiu ou não
traiu Bentinho? Se você espera
encontrar a resposta no livro,
certamente encontrará, porém
não será um julgamento rápido.
Sem spoilers, é preciso refletir
sobre o assunto e ponderar a
situação vivida e descrita pela
personagem para que, enfim,
você possa descobrir a resposta.
Sendo então uma obra contemporânea, Vozes de Capitu
promove a participação do
leitor, onde ele pode também
compartilhar seus pensamentos
e sentimentos, conversando
com a obra através de perguntas
que nos fazem pensar sobre
o que acontece dentro de nós
em determinado momento de
nossas vidas. Essa foi a fórmula
usada pela autora para fazer com
que os leitores se apegassem
não somente ao enredo, mas
também ao livro, propriamente
dizendo, como um objeto
precioso. A estética é bastante
detalhada e bem elaborada, até
mesmo a fonte do texto foge
ao que é convencional. Com

sinceridade, o livro é de uma
delicadeza sem tamanho.
Apegar-se a um objeto que
não possui teclado ou touchscreen, nem recebe sinal wi-fi
é algo que parece cada vez
mais distante da realidade das
pessoas, mas se pretende ler
Vozes de Capitu prepare-se,
porque você irá se apegar ao
seu livro. Mas é possível afirmar
que apesar de lidar com grandes
questões, a obra traz a leveza
do romance, passa por diversas
fases de um relacionamento e
nos leva a pensar sobre o assunto
sob uma nova perspectiva. Sem
dúvida, uma ótima leitura!

Ismália Santos

Estudante de Pedagogia
Instituto de Ciências Sociais e
Humanas - CESB
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Inspiração do Escritor
Agradecimento à Márcia,
fornecedora de ‘causos’
interessantíssimos.

De repente, me sai o técnico
com uma daquelas pérolas:
- Dona Ana, não tem porta!
N.A. Lembrei-me da época
em que ela não dormiu porque a
porta velha da frente fora retirada
e o marceneiro não entregou a
nova... mas essas são ‘portas’
passadas... informe-se o leitor
interessado.
- Como assim, não tem porta?
E ela, na sua santa ignorância,
não entendeu nada, pois, como a
porta – sim, a porta nova já estava
lá há muito – poderia ter alguma
coisa a ver com o telefone?!
- Como assim, rapaz, não tem
porta? To vendo a porta daqui!
- Dona Ana, é outra porta e,
sem ela, o telefone não funciona.
Não tem como ligar.
Ligar, o que tem a ver outra
porta com ligar o telefone,
pensava Dona Ana com um olhar
de paisagem.
- É que o sinal é digital, Dona
Ana, e a operadora não tem mais
porta disponível aqui no bairro.
Será que tá faltando porta
porque não é de madeira, mas
desses materiais mais modernos
tipo touch screen? ...
O ‘bairro’ a que ele se referia
é zona nobre, alto custo de
vida, no mínimo duas vagas na
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garagem e elevador exclusivo
na maioria dos prédios... no dela
por exemplo... mas que não tinha
porta disponível.
Depois de algum pouco
tempo, ainda sem telefone e
sem poder argumentar diante do
simples fato de não haver porta
disponível no bairro, foi embora o
técnico... a visita não foi cobrada
(melhor assim), mas o telefone
também não foi ligado.
- Arf, não tem porta!
Mais à noite, telefonemas aos
filhos distantes dados, finalizado
o programa de entrevistas
(enfadonho, quanta gente sem
graça, sem sal, não são mais os
artistas de antigamente, bons
tempos aqueles etc. e tal) e
diante da página de ‘A Pomba’
em que Jonathan, à porta, não se
movia de pavor, começou a ficar
preocupada:
- E se começarem a faltar
portas para o entregador de
jornal?
Sim, ela ainda assina o jornal,
a despeito das notícias de hoje
estarem desatualizadas.
- Fico eu sem o jornal do dia?
...
- Será que sem as portas do
sacolão as frutas podem estragar,
meu Deus do Céu?!

Dona Ana perdeu o sono
pensando na imensidão de
eventos, recursos, aulas etc. e tal
(a mente humana é campo fértil
nessas horas) e que poderiam
não acontecer por novas faltas de
portas.
Já contavam duas horas
da manhã quando Dona Ana
levantou-se, banhou-se (é claro,
ela não sairia sem se banhar) e
foi até a Delegacia de Polícia para
registrar a falta de portas.
Chegou lá e retornou... a porta
da delegacia estava fechada...
e dormiu aliviada, afinal... nem
todas as portas estavam faltando
no bairro.
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