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1 APRESENTAÇÃO 

 
Fundada em 1975, a Associação Catarinense de Bibliotecários (ACB) tem como 

missão: “congregar a classe bibliotecária, aprimorar competências e fortalecer a 
categoria no Estado de Santa Catarina”. Sua visão: “ter uma atuação ampliada em 
todas as regiões do Estado de Santa Catarina, representando a classe junto à 
sociedade”. 

A valorização da profissão de bibliotecário e seu constante aperfeiçoamento são o 
foco da ACB. Há mais de 30 anos, seus colaboradores promovem o evento Painel: 
Biblioteconomia em Santa Catarina, momento de reunião dos bibliotecários 
catarinenses (com grande participação de profissionais de outros estados) para 
articulação política, aprendizado e ampliação de networking. A ACB já promoveu duas 
vezes do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação em Santa Catarina, em parceria com a FEBAB, a qual é filiada. Além dos 
grandes eventos, dezenas de cursos de curta duração já foram ofertados. A ACB é a 
única associação estadual bibliotecária a editar uma revista. Como se vê, atuar na ACB 
é participar ativamente do movimento associativo e da luta pelo fortalecimento do 
profissional bibliotecário. É um esforço que beneficia toda a sociedade na medida em 
que bibliotecários capazes e conscientes de seu papel cidadão estão em sintonia com 
seu público e oferecem serviços de informação de qualidade. 

O presente relatório resume as ações da diretoria da ACB durante a gestão 2012-
2013. Documentos dessa natureza são importantes porque permitirão aos sócios e às 
futuras diretorias conhecer a história da entidade, o que contribuirá, acreditamos, para 
o acúmulo de experiências e fortalecimento do movimento associativo. 

Desejamos, sinceramente, que as próximas diretorias ampliem a força da ACB e do 
bibliotecário catarinense. 

E a todos, boa leitura! 
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2 DIRETORIA 
 

Diretoria e Conselho fiscal, gestão 2012-2013. A assembleia de eleição ocorreu em 
13 de dezembro de 2011 e a assembleia de posse em 17 de dezembro do mesmo ano. 
 
Quadro 1 – Diretoria, início de 2012 

Nome Cargo Contatos 

José Paulo Speck Pereira Presidente Telefone: 48.9628.3379  
E-mail: passaporteespacial@gmail.com 

Paula Cristina Delfino 
José 

Vice-Presidente Telefone:48. 84579763 
E-mail: paulacristina.dj@gmail.com 

Karla Viviane Garcia 
Moraes 

1º Secretária Telefone: 9602-7217 
Email: karlamoraes@gmail.com 

Arlete F. Silva 2º Secretária Telefone: 84758597 
Email: arlete84@hotmail.com 

Giovanna C. M. dos 
Santos 

1° Tesoureira Telefone: 84133460 
E-mail: gih_lorac@hotmail.com  

Viviane Martins Arruda de 
Oliveira 

2º Tesoureira 
 

Telefone: 30289227 - 99570714 
E-mail: vivi_arruda2009@hotmail.com 

Ana Caroline Remor Diretora Técnica Telefone: 9613-1897 (recado) 
E-mail: rm.anacaroline@gmail.com 

PatriciaKellen Pereira Diretora de 
Marketing e 
Divulgação 

Telefone: 48-84220215 
E-mail: bypatti@gmail.com 

David Matos Milhomens Diretor Financeiro 
e de Captação de 
Recursos 

E-mail: davidmilhomens@gmail.com 

Debora Maria Russiano 
Pereira  

Diretora da Região 
Sul 

Telefone: (48) 9979-5877 / 3524-4337 
(rec.) 
E-mail: deborarussiano@gmail.com 

Irene Albino Diretora da Região 
Norte 

Telefone: (47) 3370-8911 9919-0257 
E-mail: irene.albino@ibest.com.br 

Mirela PatruniGauloski Diretora da Região 
Oeste 

Telefone: (49) 33237680 / 99173564 
E-mail: migauloski@yahoo.com.br 

Camila Koerich Burin Diretora da Região 
Serrana 

Telefone: 49 3224-2559 
E-mail: mila_kb@yahoo.com.br ou 
caburin@gmail.com 

Camila Monteiro de 
Barros 

Assessora dos 
Grupos 
Especializados 

Telefone: 48 84164886 
E-mail: camibarros2010@gmail.com 

Daniella Camara Pizarro Assessora dos 
Grupos 
Especializados 

Telefone: 48 9951-6810 ou 9152-9277 
E-mail: daniellapizarro@hotmail.com 

Fonte: Autoria nossa. 
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Quadro 2 - Conselho Fiscal, início de 2012 

Nome Cargo Contatos 

Luciane Paula Vital Titular Telefone: 37212972 
E-mail: luciane_vital@hotmail.com 

MarilaineHahn Titular Telefone: 48 9143-5323 48 9619-9664 
E-mail: hahnmari@ig.com.br 

Ana Claudia Perpétuo de 
Oliveira da Silva 

Titular Telefone: 99229394 
E-mail: anacpo72@gmail.com 

Mônica Valério Barreto Suplente Telefone: 9918-9331 / 3206-3521 
E-mail: movaba3@yahoo.com.br 

Daniela Spudeit Suplente Telefone 48 99127220 
danielaspudeit@gmail.com 

Fabiane Fuhr Suplente Telefone: (48) 84087551 
E-mail: fabifuhr@gmail.com  

Fonte: Autoria nossa. 

 
 
Ao longo da gestão, alguns integrantes renunciaram aos seus cargos. Em dezembro 

de 2013, a diretoria e conselho fiscal eram compostos por: 
 
Quadro 3 - Diretoria

1
, final de 2013 

Nome Cargo Contatos 

José Paulo Speck Pereira Presidente Telefone: 48.9628.3379 ou 48.3644.1521 
(Laguna) 
E-mail: passaporteespacial@gmail.com 

Karla Viviane Garcia 
Moraes 

1º Secretária Telefone: 9602-7217 
Email: karlamoraes@gmail.com 

Arlete F. Silva 2º Secretária Telefone: 84758597 
Email: arlete84@hotmail.com 

Giovanna C. M. dos 
Santos 

1° Tesoureira Telefone: 84133460 
E-mail: gih_lorac@hotmail.com  

Viviane Martins Arruda de 
Oliveira 

2º Tesoureira 
 

Telefone: 30289227 - 99570714 
E-mail: vivi_arruda2009@hotmail.com 

Daniela F. A. O. Spudeit Diretora Técnica Telefone: 48 99127220  
E-mail: danielaspudeit@gmail.com 

Ana Caroline Remor Diretora de 
Marketing e 
Divulgação 

Telefone: 48-84220215 
E-mail: bypatti@gmail.com 

Mirela Patruni Gauloski Diretora da 
Região Oeste 

Telefone: (49) 33237680 / 99173564 
E-mail: migauloski@yahoo.com.br 

Camila Koerich Burin Diretora da 
Região Serrana 

Telefone: 49 3224-2559 
E-mail: mila_kb@yahoo.com.br ou 
caburin@gmail.com 

Fonte: Autoria nossa. 

 
 

                                                             
1 Daniella Camara Pizarro e David Mattos Milhomens deixaram de ocupar cargos fixos, porém 

colaboraram ativamente até o final da gestão. 
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Quadro 4 - Conselho Fiscal, final de 2013. 

Nome Cargo Contatos 

Luciane Paula Vital Titular Telefone: 37212972 
E-mail: luciane_vital@hotmail.com 

MarilaineHahn Titular Telefone: 48 9143-5323 48 9619-9664 
E-mail: hahnmari@ig.com.br 

Ana Claudia Perpétuo de 
Oliveira da Silva 

Titular Telefone: 99229394 
E-mail: anacpo72@gmail.com 

Mônica Valério Barreto Suplente Telefone: 9918-9331 / 3206-3521 
E-mail: movaba3@yahoo.com.br 

Fabiane Fuhr Suplente Telefone: (48) 84087551 
E-mail: fabifuhr@gmail.com  

Fonte – Autoria nossa. 
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3 PARCERIAS COM OUTRAS ENTIDADES 
 

As ações descritas nas próximas seções relacionam projetos e outras atividades 
realizadas em parceria com outras entidades. São ações de diferentes segmentos, 
como a criação de projeto de lei, reformulação de projetos de distribuição de livros, 
entre outros. Foram diversas, também, as responsabilidades da ACB em cada uma 
dessas situações. 

Eventos organizados em parceria com outras entidades foram descritos na seção 
“Eventos promovidos”. 

 
3.1 Projeto de lei para a criação do cargo de bibliotecário na rede estadual de 

ensino catarinense 

 
Em 11 de maio de 2012, José Paulo Speck Pereira (presidente da ACB), Elize 

Fioravante Garcez (integrante do Grupo de Bibliotecários da Área Escolar de SC – 
GBAE/SC, grupo da ACB), Gyance Carpes (presidente do Conselho Regional de 
Biblioteconomia 14ª Região - CRB-14), Marli Machado (vice-presidente CRB-14), Ana 
Lucia Zaia Costa (presidente do CRB-14 da gestão anterior), Carolina da Rosa Ferreira 
(conselheira do CRB-14), Gisela Eggert Steindel (professora do Departamento de 
Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina) estiveram presentes na 
sede da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Florianópolis, em 
reunião com o Secretário de Educação, Eduardo Deschamps, para tratar sobre a 
criação do cargo de bibliotecário nas escolas da rede estadual de educação. A reunião 
foi organizada pela diretoria do CRB-14 e também contou com a presença de Mauro 
Tessari, Chefe de Gabinete do Secretário de Educação. 

Até 2013, eram pouco mais de mil escolas geridas pelo Estado de Santa Catarina, e 
nenhuma delas possui o profissional bibliotecário atuando em seu corpo de 
funcionários. Na maioria dos casos, são professores readaptados que atuam nas 
bibliotecas escolares. Junto a diversos fatores, como a falta de uma política de estado 
efetiva para a educação, a leitura e a cultura, por exemplo, as bibliotecas escolares 
catarinenses não se desenvolveram ao ponto de atuar em rede e de forma planejada, 
ter seus acervos organizados e prestar serviços de informação especializados para 
professores, alunos e a comunidade em geral. 

As entidades de classe dos bibliotecários, desde a década de 1980, atuam em favor 
de prover as escolas catarinenses com profissionais da informação. A partir da reunião 
com o Secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, os membros 
participantes formaram acordo de elaborar um projeto de lei para a criação do cargo de 
bibliotecário na rede estadual de ensino. Nos meses seguintes, o grupo reuniu-se 
algumas vezes na sede do CRB-14, no Centro de Florianópolis, tendo o auxílio da 
assessoria jurídica do Conselho Regional. E também, inúmeras comunicações foram 
realizadas por troca de mensagens via e-mail. Todos os participantes trabalham com 
afinco para elaborar um projeto de lei possibilitasse a atuação do bibliotecário escolar 
em todas as regiões do estado, tendo como base as 36 Secretarias de 
Desenvolvimento Regional (SDR) e Gerências de Educação (Gered). 

Em 25 de janeiro de 2013, o projeto de lei foi apresentado por José Paulo Speck 
Pereira e Gyance Carpes para a Diretora de Educação Básica e Profissional (DIEB), 
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Sheila Marins, na sede da Secretaria de Estado da Educação. A Sra. Sheila explicou 
que a carreira do magistério estava em processo de reestruturação e que haveria a 
possibilidade de incluir o profissional bibliotecário nas escolas. O Sr. Mauro Tessari 
também participou da reunião. 

No dia 8 de março de 2013, o CRB-14 organizou uma mesa-redonda como parte da 
programação integrada entre as entidades de classe para o dia do bibliotecário. A sra. 
Sheila Marins, representando o Secretário Eduardo Deschamps, participou da mesa e 
afirmou que a inclusão do profissional bibliotecário seria um item no processo de 
reestruturação do sistema educacional do estado catarinense. 

 
3.2 Fórum Catarinense do Livro e da Leitura 
 

O Fórum Catarinense do Livro e da Leitura (FCLL) foi criado em 27 de maio de 2013, 
em evento aberto ao público na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, bairro 
Itacorubi, Florianópolis, e objetiva: 

a) sensibilizar, reunir, representar e mobilizar as pessoas físicas e 
jurídicas, formais ou informais que atuam, direta ou indiretamente nos 
segmentos criativos e produtivos da cadeia do livro, leitura, literatura e 
bibliotecas; 

 
b) debater, diagnosticar, formular e propor políticas, temas, ações, 

parcerias e prioridades para o setor do livro, leitura, literatura e 
bibliotecas; 

 
c) dontribuir e acompanhar a construção do Plano Estadual do Livro e 

Leitura, bem como apoiar a construção dos planos municipais, 
conforme preconiza o PNLL; 

 
d) estimular e promover as iniciativas da sociedade e do poder público 

que visam fomentar a leitura, os leitores, o acesso e fruição ao livro e 
aos espaços de leitura. (FÓRUM CATARINENSE DO LVIRO E DA 
LEITURA, 2013). 

 
Na criação do FCLL estiveram presentes representantes de editoras, escritores, 

bibliotecas, escolas, prefeituras catarinenses e governo estadual, além de cidadãos 
interessados no Fórum. Neste dia, o escritor Affonso Romano de Sant’ Anna, diretor da 
Biblioteca Nacional do Brasil (BN) entre 1990 e 1996, proferiu uma palestra sobre o 
livro, a leitura e situações ocorridas durante sua gestão na BN. 

José Paulo Speck Pereira (presidente da ACB) e Ana Claudia Perpétuo de Oliveira 
da Silva (conselheira fiscal da ACB), outros sócios da ACB e bibliotecários estiveram 
presentes na fundação do Fórum. Neste mesmo dia, a ACB passou a integrar os seus 
Conselho de Representantes e Comitê Gestor, sendo Ana Claudia a titular e José 
Paulo o suplente. 

O site do FCLL é: <http://forumleitura.org.br>.  
O FCLL promoveu uma oficina nos dias 19 e 20 de setembro de 2012, no Centro 

Integrado de Cultura, Florianópolis, que visava o debate sobre a criação do Plano 
Estadual do Livro e da Leitura, agenda de prioridades do Fórum e a formação de 
grupos de trabalho (GT) para a construção desse documento. O evento contou com 
alguns palestrantes: 1) Tatjane Garcia, coordenadora de projetos da Biblioteca Pública 



11 
 

de Curitiba, descreveu a elaboração do Plano Estadual do Livro e da Leitura do 
Paraná; 2) Taiza Mara Rauen, PROLER, descreveu a elaboração do Plano Municipal 
do Livro e da Leitura de Joinville-SC; 3) José Castilho Marques Neto, secretário-
executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, apresentou informações sobre o PNLL, 
seus eixos, os projetos futuros, entre outros. 

Durante a oficina, os seguintes grupos de trabalho (GTs) foram constituídos: 
a) Gestão, bibliotecas públicas, sistema de bibliotecas públicas e profissionais 

das bibliotecas; 
b) Leitura, educação e bibliotecas escolares; 
c) Legislação; 
d) Mercado editorial; 
e) Retratos da leitura em Santa Catarina; 
f) Leitura, projetos e comunidade; 
g) Letras, academias e literatura; 

 
Os integrantes dos GTs tiveram a incumbência elaborar diagnósticos sobre os temas 

dos GT e, a partir da análise do panorama, redigir metas/propostas que serão incluídas 
no PELL. Em sua maior parte, os bibliotecários presentes reuniram-se nos dois 
primeiros GT.  

Em novembro de 2013, José Paulo Speck Pereira passou a auxiliar os trabalhos da 
secretaria executiva do FCLL. 

Espera-se que até maio de 2014 esteja finalizada a minuta do PELL. 
 
 
 

Figura 1 – Criação do FCLL, em 27 de maio de 2013. Florianópolis-SC. 

 
Fonte – Perfil do FCLL no Facebook. Acesso em: 9 nov. 2013. 

 
 



12 
 

3.3 Projeto “Livro amigo”, da Associação Comercial e Industrial de Chapecó 
Seção escrita em colaboração com Mirela Patruni Gauloski Sens 

 
O projeto "Livro Amigo" foi criado pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó 

(ACIC) com o objetivo de estimular o ato da leitura, a circulação de livros e facilitar o 
acesso da população de Chapecó-SC a livros impressos. Segundo a proposta, 
estantes de livros seriam dispostas em locais estratégicos pela cidade de Chapecó e 
qualquer pessoa poderia levar exemplares para casa. 

No entanto, o número de doações foi muito menor que o esperado para que o projeto 
fosse a diante. Diante dessa situação, a ACIC buscou parcerias visando aperfeiçoar o 
projeto. 

A ACB assumiu parceria com a ACIC e o projeto “Livro Amigo” foi reformulado. A nova 
proposta previu: a criação de quiosques melhor estruturados para a distribuição e 
arrecadação dos livros em locais estratégicos da cidade de Chapecó; o trabalho 
voluntário de bibliotecários da região de Chapecó, que farão o tratamento do acervo e a 
distribuição dos exemplares nos quiosques; a parceria com bibliotecas para a doação 
de livros que não se adequam as suas políticas de acervo. 

A primeira estante do projeto foi inaugurada dia 31 de outubro de 2013, às 9h, na 
Agência Desbravador dos Correios, na cidade de Chapecó-SC. 

 
 
Figura 2 – Reunião para desenvolvimento do projeto Livro Amigo na sede da ACIC, 
em 29 de julho de 2013, em Chapecó-SC. 

 
Fonte - Sigrid Karin Weiss Dutra. 
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Figura 3 - Inauguração do projeto Livro Amigo, em Chapecó, dia 31 de outubro de 2013. 

 
Fonte - Perfil do Facebook da ACIC. Acesso em: 9 nov. 2013. 

 
 

Figura 4 - Inauguração do projeto Livro Amigo, em Chapecó,  
dia 31 de outubro de 2013. Em destaque Mirela, diretora da ACB. 

 
Fonte - Perfil do Facebook da ACIC. Acesso em: 9 nov. 2013. 
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Figura 5 - Inauguração do projeto Livro Amigo, em Chapecó, dia 31 de  
outubro de 2013. Em destaque Mara Rosane Dal Vesco, diretora da ACIC. 

 
Fonte - Perfil do Facebook da ACIC. Acesso em: 9 nov. 2013. 
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4 EVENTOS PROMOVIDOS 
 

Nas próximas seções foram descritos os eventos promovidos pela ACB em 2012 e 
2013.  
 
4.1 Dia do bibliotecário 2012 

 
A diretoria da ACB e seu conselho fiscal promoveram uma série de palestras e 

outras ações para comemorar o dia 12 de março, o dia do bibliotecário, em 2012. O 
tema geral da programação foi: “Bibliotecário: ética, perfil e responsabilidade social.” 

No dia 10 de março, como parte da programação em comemoração ao 12 de março, 
ocorreu a II Caminhada da Biblioteconomia, na Beira-Mar de Florianópolis, que contou 
com cerca de 35 pessoas. Na ocasião, os participantes levantaram faixas que 
divulgavam a profissão e distribuíram folders. 

No dia 12 de março, José Paulo Speck Pereira, presidente da ACB, foi entrevistado 
ao vivo para o telejornal Bom dia Santa Catarina, da RBS TV, em um quadro sobre 
profissões. José explicou ao repórter quais atividades o bibliotecário exerce, as 
oportunidades no mercado de trabalho e detalhou os níveis de remuneração. Pela 
manhã, o professor Francisco das Chagas de Souza proferiu uma palestra na UDESC, 
reunindo cerca de 60 pessoas no auditório da Faculdade de Educação (FAED). À 
tarde, no auditório da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, a plateia de 
cerca de 60 pessoas teve a oportunidade de ouvir relatos de bibliotecários de sucesso 
em diferentes ramos de atuação: biblioteca escolar, universitária, pública e no setor 
empresarial. E à noite, Daniela Spudeit proferiu palestra na Universidade Federal de 
Santa Catarina sobre “identidade profissional”, reunindo cerca de 90 pessoas no 
auditório do Centro de Ciências da Educação (CED). 
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Figura 6 – II Caminhada da Biblioteconomia, na Beira-Mar de Florianópolis. 

 
Fonte – Perfil de Hivellyse Rodrigues Quint no Facebook. Acesso em: 9 nov. 2013. 
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Figura 7 – Banner de divulgação das ações da ACB em comemoração ao dia do bibliotecário. 

 
Fonte -  Daniela Spudeit. 
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4.2 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 
 

A 31ª edição do evento mais tradicional no estado para os bibliotecários, o Painel 
Biblioteconomia em Santa Catarina, ocorreu nos dias 7 e 8 de novembro de 2012, no 
auditório da Faculdade SENAC, Rua Silva Jardim, 360, Prainha, Florianópolis – SC, 
CEP: 88020-200. A coordenação geral do evento ficou a cargo de Daniella Camara 
Pizarro. O site do evento é: <http://painelbiblioteconomia2012.wordpress.com>. 

O Painel materializa a missão da ACB, entidade que promove a formação 
continuada e o debate político entre os profissionais bibliotecários catarinenses. O tema 
da 31º edição foi: O bibliotecário e sua ressignificação (necessária?): impactos da 
tecnologia e da inovação no contexto sócio-político. O evento estimulou os 
participantes a analisar a relação entre suas práticas profissionais com a tecnologia, a 
ética, as redes de bibliotecas, a biblioteca pública, o movimento social de classe e a 
formação profissional no contexto sócio-político do bibliotecário. O volume 18, número 
1, da Revista da ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina publicou os seis trabalhos 
apresentados durante o Painel. Os palestrantes convidados que estiveram presentes 
foram: Adriana Cybele Ferrari (Coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura da 
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e Vice-Presidente da Federação de 
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições - FEBAB, SP), 
Elisa Machado (coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, RJ), Esni 
Soares (coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, SC), Sigrid Karin 
Weiss Dutra (Presidente da FEBAB, SC), Maria Lourdes Blatt Ohira (professora e 
diretoria da FEBAB para a Região Sul, SC), Gyance Carpes (presidente do CRB-14, 
SC), Miriam Mattos (presidente do SindBiblio/SC), Adriana Luccisano (representante 

do SciELO, SP) 
Teve o patrocínio das seguintes empresas e entidades: Biccateca, EBSCO, Eficaz 

Tecnologia Informática, Prima Informática (que comercializa o software Sophia),  
SENAC e Sistema CFB/CRB. 

Outras informações sobre o 31º Painel: 
 

Quadro 5 – Informações sobre os dias do evento 

Quantidade de 
participantes 

40 participantes de diferentes cidades de Santa Catarina, 
mas também compareceram bibliotecários de Recife, 
Brasília e João Pessoa. 

Comissão 
organizadora 

06, entre membros da diretoria da ACB e outros 
colaboradores 

Equipe de apoio 
12, todos estudantes de Biblioteconomia da UFSC e 
UDESC 

Palestras 
10, entre palestras individuais e palestras em mesas-
redondas 

Palestrantes 09 
Apresentação de 
trabalhos 

06 

Fonte - Relatório final do evento, 2013. 
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Quadro 6 – Programação do 31º Painel 2012 

Dia 7 de novembro de 2012 

Manhã 

7h30min Inicia o credenciamento 

9h Abertura do evento 

9h45min 
Palestra de abertura “Bibliotecários e bibliotecas do século XXI: 
ressignificações necessárias?”. 
 Palestrante: Adriana Cybele Ferrari (SP) 

10h45min Debate com o público 

11h05min – 11h25min 

Apresentação de trabalhos: “Blogs sobre biblioteconomia ressignificando 
a profissão no brasil: uma análise do blog bibliotecários sem fronteiras”. 
Palestrantes: Elisa Cristina Delfini Correa, Debora Zamban e Viviane 
Martins Arruda de Oliveira. 

11h25min –11h45min 

Apresentação de trabalhos: “Contar, ler e brincar: a importância da 
contação e da leitura de histórias aliadas ao lúdico como agentes 
transformadores da rotina hospitalar”. 
Palestrante: Liège Maria Martins Knoche 
 

11h45min Debate sobre os trabalhos com os autores 

12h Intervalo (almoço) 

Tarde 

14h 

Mesa redonda “Redes de bibliotecas escolares,universitárias e públicas: 
experiências brasileiras”. 
Participantes:  
1) Elisa Machado – das 14h às 14h30min. 
2) Esni Soares – das 14h30min às 15h. 
3) Deputado José Stédile – das 15h às 15h30min. 

15h30min às 16h Debate com o público 

16h às 16h30min Coffee break 

16h30 às 17h. 4) Adriana Cybele Ferrari 

18h às 18h20min Debate com o público 

18h20min Encerramento 

Dia 8 de novembro de 2012 

Manhã 

9h 

Palestra “Debates mundiais sobre bibliotecas e bibliotecários: o 78º 
Congresso da IFLA / Preparativos para o CBBD 2013 em Florianópolis”.   
Palestrantes:  
1) Sigrid Karin Weiss Dutra – 30 minutos 
2) Maria Lourdes Blatt Ohira – 15 minutos 

9h45min Debate com o público 

10h5min –10h25min 
Apresentação de trabalhos: “Práticas de gestão do conhecimento: o caso 
da biblioteca universitária da UFSC”. 
Palestrantes: Roberta De Bem, Narcisa de Fátima Amboni 

10h25min –10h45min 

Apresentação de trabalhos: “Biblioteca sem fronteiras: estratégia de 
marketing para formação integral de usuários universitários”. 
Palestrantes: Lara Batista Botelho, Leila Barros Cardoso Oliveira, Paulo 
José Medeiros Moraes, Suelen Garcia Soares 

10h45min –11h05min 
Apresentação de trabalhos: “Biblioteca municipal de Blumenau: 
experiências no incentivo à leitura e na captação de recursos”. 
Palestrante: Sandra Cristina da Silva 

11h05min –11h25min 

Apresentação de trabalhos: “Biblioteca escolar: instrumento para a 
formação de leitores críticos”. 
Palestrantes: Aureliana Lopes de Lacerda Tavares, Tiago José Silva, 
Erinaldo Dias Valério 

11h25min Debate sobre os trabalhos com os autores 

12h Intervalo (almoço) 

Tarde 

14h às 16h 

Mesa redonda “Bibliotecário em Santa Catarina: caminhos para atuação 
social e política”.  
Participantes: José Paulo Speck Pereira – ACB (SC), Gyance Carpes – 
CRB – 14 (SC), Miriam Mattos – SindBiblio/SC (SC). 
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16h às 16h30min Coffee break 

16h30min 

Palestra “Bibliotecas digitais: o SiELO e os desafios da comunicação 
científica”.  
Palestrante: Adriana Luccisano, representante pela Scientific Eletronic 
Library Online - SciELO (SP). 

17h30min às 18h Debate e encerramento 

 
 

Figura 8 – Credenciamento 

 
Foto - Morena Pereira Porto 
 
 

Figura 9 – Discurso de José Paulo Speck Pereira. 

 
Foto - Morena Pereira Porto. 
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Figura 10 – Participantes do evento 

 
Foto - Morena Pereira Porto. 

 
Figura 11– Palestra de Adriana Cybele Ferrari 

 
Foto - Morena Pereira Porto. 
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Figura 12 – Palestra de Liege Maria Martins Knoche 

 
Foto: Morena Pereira Porto. 

 
Figura 13 – Elisa Machado, Esni Soares, Adriana Ferrari. 

 
Foto: Morena Pereira Porto. 
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Figura 14 – Palestra de Sandra Cristina da Silva. 

 
Foto - Morena Pereira Porto. 

 
 
Figura 15 – Gyance Carpes, Miriam Mattos e José Paulo Speck Pereira 

 
Foto - Priscila Sena.  
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4.3 25º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação 
 

Entre os dias 7 e 10 de julho de 2013 ocorreu em Florianópolis, no Centro de 
Convenções Centro Sul, o 25º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação 
e Ciência da Informação (CBBD), evento co-realizado por FEBAB e ACB. Tal parceria 
firmou-se em assembleia geral da FEBAB, em 2 de junho de 2012, na sede desta 
federação, em São Paulo-SP. 

A diretoria da ACB compôs uma comissão que atuou junto a FEBAB na organização 
do 25º CBBD. Além da coordenação executiva junto à FEBAB, coube especialmente a 
ACB o planejamento e organização das atividades socioculturais. 

O tema geral do evento foi: “Biblioteca, informação, usuários: abordagens de 
transformação para a Biblioteconomia e Ciência da Informação.” A programação oficial 
contou com conferências, mesas-redondas e apresentações de trabalhos que 
permitiram a análise de avanços científicos da área, as práticas profissionais vitoriosas 
e a sustentabilidade das bibliotecas. No quadro 7 é possível conferir dados gerais do 
evento. 

 
Quadro 7 – 25º CBBD, dados gerais. 

Quantidade de participantes Cerca de 1300 

Comissão da ACB para o CBBD 15 

Equipe de apoio para a 
Biblioteca Modelo e estande da 
ACB 

18 

Palestrantes 13, de vários países 

Apresentações orais de 
trabalhos 

Cerca de 393 

Apresentações de posters 69 

Expositores/ 
Patrocinadores 

48 

Fonte: FEBAB, 2013; Programa oficial, 2013. 

 
A programação oficial, com conferências e mesas-redondas, ocorreu em período 

vespertino nos dias 8, 9 e 10 de julho. No domingo, dia 7, e durante a semana pela 
manhã, ocorreram os eventos simultâneos. Palestrantes: Ingrid Parent, presidente da 
IFLA, Stephen Abram, Gil Giardelli, Bruce Crocco, Carlinhos Cecconi, Klaus Ulrich 
Werner, Regina Célia Baptista Belluzzo, Lucy S.Green, Emir José Suaiden, Marta Ligia 
Pomim Valentin, John D. Shank, Celia Regina Simonetti Barbalho, Fernando Gabriel 
Gutierréz. 

 
Quadro 8 – workshops ofertados no 25º CBBD.  

Workshops Ministrante 

Brincando com histórias Felícia Fleck 

Curso Marc 21 – Bibliográfico Socorro Almeida 

Digitalização em Bibliotecas e preservação Digital: As técnicas 
e tecnologias 

Rafael Cobbe Dias 

Representação e metadados em ambientes digitais Zaira Zafalon 

Redes de conhecimentos baseadas na competência em 
informação nas corporações 

Regina Celia Baptista Belluzzo 

Desafios da gestão de acervos bibliográficos especiais e de 
CT&I 

Fabiano Cataldo de Azevedo 
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Lucia Alves da Silva Lino 

Bibliotecas de hoje e do futuro: como entender e vivenciar a 
atual revolução informacional 

Suely de Brito Clemente Soares 

Introdução à Editoração de Revistas Eletrônicas na plataforma 
SEER 

Diego Abadan 

Fonte - Autoria nossa. 
 

 
 

Quadro 9 – Eventos paralelos à programação principal.  

Fóruns e seminários Organizador 

III Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas 

I Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e 
prática 

FEBAB, CBBE, GEBE, IASL 

VIII Seminário Nacional de Avaliação Curricular 
Associação Brasileira de Educação 
em Ciência da Informação 

IV Seminário Nacional de Documentação e Informação 
Jurídicas 

ADBF, GDIJ/SP, GDIJ/SC 

II Seminário de Competência em Informação FEBAB, UNB, UNESP 

Seminário sobre Indicadores para Bibliotecas Universitárias CBBU 

Fonte - Autoria nossa. 
 

 
 

Quadro 10 - Assembleias e reuniões, paralelas à programação principal. 

Reuniões Organizador 

Reunião da diretoria do CFB 
Conselho Federal de Biblioteconomia 
(CFB) 

Plenária do CFB CFB 

Assembléia do Sistema CFB/CRBs CFB 

Assembleia FEBAB FEBAB 

Reunião da CBBI 
Comissão Brasileira de Bibliotecários das 
Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica 

Workshop para as lideranças do Sistema CFB/CRB e 
FEBAB e das associações membro  

FEBAB, CFB, CRBs 

Fonte - Autoria nossa. 
 

 
 

Quadro 11 - Atividades sócio-culturais. 

Dia Hora Atividades sócio-culturais Local 

7 19h30min 
Solenidade de abertura oficial - Hino Nacional 
Banda da Polícia Militar de Santa Catarina 

Salão de conferência 

 
7 

22h Show musical com Wagner Segura e Ney Platt Pavilhão A 

8 15h30min 
Atividade cultural 
Sociedade Folclórica Boi-de-Mamão do Campeche 

Salão de conferência 

9 19h 

Atividade Cultural 
Festa ao modelo Oktoberfest, com a banda 
Humanação, apresentações de danças típicas, 
comidas e bebidas 

Pavilhão B 

 
9 

15h30min 
Atividade Cultural 
Dona Bilica – manezinha da Ilha 

Salão de conferência 

10 15h30min 
Atividade Cultural 
Banda de maracatu Arrasta Ilha 

Pavilhão A 

Fonte - Autoria nossa. 
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Quadro 12 - Visitas técnicas – locais  

Biblioteca Central da UFSC 

Arquivo Público do Estado de Santa Catarina 

Fundação Hassis 

Fonte -Autoria nossa. 

 
 

Figura 16 – Abertura do 25º CBBD em 7 de julho de 2013. Da esquerda para a direita:  
Regina Céli de Sousa, José Paulo Speck Pereira, Sigrid karin Weiss Dutra. 

 
Fonte – FEBAB. 
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Figura 17 – Fala de José Castilho, Plano Nacional do Livro e da Leitura.  

 
Fonte – FEBAB. 

 
Figura 18 – Palestra de Ingrid Parent, presidente da IFLA, em 7 de julho de 2013. 

 
Fonte – FEBAB. 
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Figura 19 – Público durante a cerimônia de abertura do 25º CBBD, dia 7 de julho de 2013. 

 
Fonte – Priscila Sena. 

 
 
Figura 20 – Estande da FEBAB. 

 
Fonte – FEBAB. 
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Figura 21 – Feira comercial do 25º CBBD. 

 
Fonte – FEBAB. 
 
Figura 22 – Estande da ACB. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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Figura 23– Jorge Prado, que atuou no plano de marketing para as mídias digitais. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
 
 
Figura 24 – Comissão Organizadora da ACB e participantes do 25º CBBD. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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Figura 25 – Equipe de apoio da Biblioteca Modelo. 

 
Fonte – Priscila Sena. 

 
Figura 26 – Giovanna, tesoureira da ACB, e Maurizio Di Reda, artista que  
atuou no estande da ACB desenhando caricaturas. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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Figura 27 – Daniela Spudeit e Dilva Fazzioni, que coordenaram diversas ações da 
 comissão da ACB para o CBBD. 

 
Fonte – Priscila Sena. 

 
Figura 28– Daniella Camara Pizarro, Ana Claudia Oliveira e Priscila Sena. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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Figura 29 – Parte da comissão de apoio e comissão organizadora da ACB. 

 
Fonte – Priscila Sena. 

 
Figura 30 – Sigrid K. W. Dutra, presidente da FEBAB, Adriana Cybeli Ferrari,  
vice-presidente da FEBAB, e José Paulo Speck Pereira. 

 
Fonte – Priscila Sena.  
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Figura 31– Conferência com Marta Lígia Pomim Valentim, dia 10 de julho de 2013. 

 
Fonte – FEBAB. 

 
Figura 32 – Banda Humanação, que apresentou-se na festa do dia 9 de julho de 2013,  
dentro do Centro Sul. A festa trouxe ao público uma amostra  das tradições alemãs do estado. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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Figura 33 – Sociedade Folclórica Boi-de-Mamão do Campeche, que apresentou-e  
dia 8 de julho de 2013. 

 
Fonte – Priscila Sena. 

 
Figura 34 – Dona Bilica, que trouxe ao público as tradições do “manezinho” de  
Florianópolis, em 9 de julho de 2013. 

 
Fonte – Priscila Sena. 
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4.4 Dia do bibliotecário 2013 
 

Em 2013, a diretoria da ACB e seu conselho fiscal, em parceria com os conselheiros 
do CRB-14ª Região e professores do curso de Biblioteconomia da UDESC, 
promoveram uma semana de atividades em comemoração ao dia do bibliotecário, 12 
de março. 

No dia 8 de março, o CRB-14 organizou uma mesa-redonda no auditório do 
Fecomercio, Centro de Florianópolis-SC, com o tema: “O bibliotecário e as bibliotecas 
sob a ótica do gestor público”. Participaram da mesa: Bernardo Meyer, Secretário de 
Educação de São José, Scheila Martins, representante de Eduardo Deschamps, 
Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, José Paulo Speck Pereira, 
presidente da ACB, Gyance Carpes, presidente do CRB-14ª Região, Regina Celi de 
Sousa, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, Magda Chagas, 
coordenadora do curso de Biblioteconomia da UFSC, Márcia Silveira, coordenadora do 
curso de Biblioteconomia da UDESC. Os políticos expressaram a importância da 
atividade do bibliotecário na sociedade. A Sra. Scheila comentou, também, sobre a 
reestruturação da Educação estadual catarinense e a inclusão do cargo de bibliotecário 
nas escolas do estado. O evento contou com público de aproximadamente 100 
pessoas, bibliotecários em sua maioria. 

A III Caminhada da Biblioteconomia, que inicialmente ocorreria dia 9 de março, foi 
transferida para dia 16 do mesmo mês devido ao mau tempo. Participaram sete 
bibliotecários, que distribuíram folders e levantaram cartazes divulgando a profissão na 
Avenida Beira-Mar norte de Florianópolis-SC. 

A ACB também promoveu um curso de Biblivre, software de informatização de 
bibliotecas, ministrado pelo mineiro Nelson Ferreira, no dias 14 e 15 de março. Teve 
carga horária de 10h e contou com a presença de 23 bibliotecários e estudantes de 
Biblioteconomia. 

Em Chapecó-SC, no dia 16 de março, a diretora da ACB para a Região Oeste Mirela 
Sens, em parceria com outros bibliotecários, armaram uma tenda no centro da cidade 
de Chapecó-SC. Nesta tenda, doaram livros aos transeuntes, divulgaram a profissão e 
os serviços que as bibliotecas promovem. 

A diretora da ACB para a Região Serrana Camila Burin elaborou um cartaz digital 
congratulando os bibliotecários do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina 
pela data comemorativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
Figura 35– Evento promovido pelo CRB-14 em 8 de março de 2013. 

 
Foto - Perfil do CRB-14 no Facebook. Acesso em: 11 dez. 2013. 
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Figura 36 – Folder promocional do dia do bibliotecário 2013. 

 
Fonte – Daniela Spudeit. 
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5 PALESTRAS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, ASSEMBLEIAS E COLEGIADOS 
 

Diretores da ACB são regularmente convidados a proferir palestras para acadêmicos 
das fases iniciais e finais dos cursos de Biblioteconomia da UFSC e da UDESC. 
Nessas ocasiões, os palestrantes ressaltam: os motivos dos profissionais e estudantes 
se engajarem no movimento associativo, o histórico da ACB, a relevância social e as 
vantagens em participar desta associação. Representantes do CRB-14 também são 
convidados e discursam sobre esta entidade aos acadêmicos. Nos anos de 2012 e 
2013, as palestras ocorreram nas seguintes datas: 

a) 11 de abril de 2012 – para acadêmicos da 8º fase do curso de Biblioteconomia 
da UFSC, disciplina Estágio Supervisionado. Palestrante: José Paulo Speck 
Pereira; 

b) 18 de maio de 2012 - para acadêmicos da 1º fase do curso de Biblioteconomia 
da UDESC, disciplina Introdução a Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Palestrante: José Paulo Speck Pereira; 

c) 2 de outubro de 2012 - para acadêmicos da 8º fase do curso de Biblioteconomia 
da UFSC, disciplina Estágio Supervisionado. Palestrante: José Paulo Speck 
Pereira; 

d) 16 de abril de 2013 - para acadêmicos da 8º fase do curso de Biblioteconomia 
da UFSC, disciplina Estágio Supervisionado. Palestrante: José Paulo Speck 
Pereira; 

e) 6 de junho de 2013 - para acadêmicos da 1º fase do curso de Biblioteconomia 
da UDESC, disciplina Introdução a Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Palestrante: José Paulo Speck Pereira; 

f) 25 de setembro de 2013 - para acadêmicos da 8º fase do curso de 
Biblioteconomia da UFSC, disciplina Estágio Supervisionado. Palestrante: José 
Paulo Speck Pereira. 

 
Palestras em eventos2: 
a) 1 de maio de 2012 – Evento: XVI Encontro Regional dos Estudantes de 

Biblioteconomia, Documentação e Gestão da Informação, no auditório do 
CED/UFSC, bairro Trindade, Florianópolis-SC.  Mesa-redonda intitulada: O 
engajamento político do estudante de Biblioteconomia e suas repercussões na 
vida profissional. Palestrantes: Vinícius Boeno, José Paulo Speck Pereira; 

b) 9 de março de 2013 – Evento: Comemoração do dia do bibliotecário, 12 de 
março, organizado pelo CRB-14ª Região, Casa da Memória, Centro de 
Florianópolis-SC. Palestrantes: Paula Cristina Delfino José (ACB), 
representantes dos cursos de Biblioteconomia da UDESC, UFSC e do CRB-14ª 
Região. 

c) 2 de setembro de 2013 – Evento: II Semana de Interatividade da Biblioteconomia 
na UDESC, no auditório da FAED/UDESC, bairro Itacorubi, Florianópolis-SC.  
Mesa-redonda intitulada: Interação entre os cursos de Biblioteconomia da 
UDESC e UFSC e as ações da ACB . Palestrantes: profa. Gisela Eggert-

                                                             
2 Membros da diretoria da ACB também palestraram em eventos organizados pela própria associação ou em 
conjunto com outras entidades. Tais eventos foram descritos em outros capítulos deste relatório. 
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Steindel, profa. Magda Chagas, José Paulo Speck Pereira (palestra sobre 
mercado de trabalho em Santa Catarina e movimento associativo). 

 
Figura 37 -  II Semana de Interatividade da Biblioteconomia na UDESC, 2013. 

 
Fonte: Perfil do Facebook da Semana de Interatividade da Biblioteconomia.  
Acesso em: 4 mar. 2014. 

 
Representação da ACB em eventos: 

a) 21 de maio de 2012 – Evento: I Semana de Interatividade da Biblioteconomia na 
UDESC, no auditório da FAED/UDESC, Florianópolis-SC. Participante: José 
Paulo Speck Pereira. 

b) 5 de junho de 2012 – Evento: 3º Simpósio de Comunicação Científica, 
promovido pelo CIN/UFSC, no auditório da reitoria da UFSC, Florianópolis-SC.. 
Participante: David Mattos Milhomens. 

c) 5 de junho de 2012 – Evento: Aniversário de 158 anos da Biblioteca Pública do 
Estado de Santa Catarina, na sede da biblioteca, Florianópolis-SC. Participante: 
David Mattos Milhomens. 

d) 4 de setembro de 2012 – Evento: I Seminário de Estudos e Pesquisas em 
Competência Informacional de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis-SC. 
Participante: Daniella Camara Pizarro. 

 
Integrantes da diretoria participaram das seguintes assembleias: 

a) 2 de junho de 2012: 36ª assembleia geral ordinária da FEBAB, na sede desta 
instituição, Rua Avanhandava, 40 - Conj.108/110 – bairro Bela Vista, São Paulo 
–SP. Participante: José Paulo Speck Pereira. 
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b) 20 de agosto de 2012: 37ª assembleia geral ordinária da FEBAB, no Centro de 
Eventos da FAURGS, durante o Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias. Rua São Pedro, 663, Centro, Gramado-RS. Participante: Daniela 
de Oliveira Spudeit. 

 
c) 15 de dezembro de 2012: 38ª assembleia geral ordinária da FEBAB, na sede da 

Associação de Bibliotecários de Minas Gerais, Rua Guajajaras, 410, sala 608, 
belo Horizonte-MG. Participante: José Paulo Speck Pereira. 

 
d) 6 de junho de 2013: 39ª assembleia geral ordinária da FEBAB, no Centro de 

Convenções, durante do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação, Av. Gustavo Richard, 850, Centro, 
Florianópolis-SC. Participante: José Paulo Speck Pereira. 

 
e) 7 de dezembro de 2013: 40ª assembleia geral ordinária da FEBAB, na sede 

desta instituição, Rua Avanhandava, 40 - Conj.108/110 – bairro Bela Vista, São 
Paulo –SP. Participante: José Paulo Speck Pereira. 

 
Participação em colegiado de curso: 
 

a) 2 de junho de 2012: reunião do colegiado do curso de graduação em 
Biblioteconomia da UFSC, Campus Reitor João Davis Ferreira Lima, Trindade, 
Florianópolis-SC. Participante: Karla Moraes. 

b) 25 de outubro de 2012: reunião do colegiado do curso de graduação em 
Biblioteconomia da UFSC, Campus Reitor João Davis Ferreira Lima, Trindade, 
Florianópolis-SC. Participante: Karla Moraes. 
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6 REVISTA ACB 
 

A Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, ISSN 1414-0594, site: 
<http://revista.acbsc.org.br/racb>, é uma publicação semestral, iniciada em 1996, cujo 
escopo são pesquisas inéditas, relatos de experiências e outros trabalhos das áreas de 
Biblioteconomia, Documentação, Arquivologia, Ciência da informação e movimento 
associativo das profissões da informação. 

Ao final de 2013 e equipe editorial é composta por: editor chefe - Evandro Jair 
Duarte (Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, Florianópolis-SC); Comissão 
Editorial - Daniella Camara Pizarro (UFSC), Natali Ilza Vicente (UDESC), Priscila 
Machado Borges Sena (UFSC). Ana Claudia Perpetuo Oliveira (UFSC). 

Em 2012 e 2013 as seguintes edições foram publicadas: 
a) v. 18, n. 2 (2013): 10 artigos publicados. 
b) v. 18, n. 1 (2013). Com trabalhos apresentados no 31º Painel Biblioteconomia 

em Santa Catarina. 17 artigos publicados 
c) v. 17, n. 2 (2012). 15 artigos publicados. 
d) v. 17, n. 1 (2012): Com trabalhos apresentados no 30º Painel Biblioteconomia 

em Santa Catarina de 2011. 12 artigos publicados. 
 

Em fevereiro de 2013 foi contratada a empresa Lépidus Tecnologia, que passou a 
dar suporte técnico permanente ao periódico. 
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7 CONVÊNIOS COM EMPRESAS 
 
Tradicionalmente, a ACB firma convênios com empresas que podem oferecer 

descontos e outros benefícios aos sócios. A partir de 2012, os convênios mantidos na 
época foram revistos e novas parcerias firmaram-se. Estes convênios não possuem 
validade determinada. 

Ao final de 2013, os convênios em vigor são: 
  
Paradigma Cine Arte 
Telefones:(048) 9935 9741ou 3239 7777  
Email: contato@paradigmacinearte.com.br 
Endereço: Centro Empresarial Corporate Park, RodoviaJosé Carlos Daux (SC 401), n° 
8600, sala 2, bloco 8, Santo Antônio de Lisboa, CEP88050 001 - Florianópolis/SC 
Descontos: Sócios da ACB e acompanhantes pagam meia entrada 
 
Cinema do CIC 

Telefones:(048) 3953-2323 
Endereço: Centro Integrado de Cultura – CIC, Avenida Gov. Irineu Bornhausen, nº 
5600, Agronômica, CEP88050 001 - Florianópolis/SC 
Descontos: Sócios da ACB e acompanhantes pagam meia entrada. 
 
ExtraLibris 

Promotora de cursos à distância para profissionais da informação. 
E-mail: caue@extralibris.org ou envie uma mensagem na seção "Contato" do  
Site: http://extralibris.org/ 
Desconto: 15% do valor total de matrícula nos cursos em que o abatimento for liberado 
pelo corpo de gestores da ExtraLibris. É obrigatório estar com a anuidade em dia. 
 
Livraria Educativa 
Site: http://www.livrariaeducativa.com.br 
Telefone: (49) 3323 2029 
E-mail: leandra@livrariaeducativa.com.br 
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 220, Centro - CEP: 89802-100, Chapecó-SC 
Descontos: 10% na compra de qualquer produto a todos os sócios da ACB com 
anuidade em dia. 
 
Academia Companhia do Corpo 
Telefone: (48) 3028-3505 
E-mail: cia.corpo@gmail.com 
Endereço: Rua Fritz Muller, n. 50, loja 5, Coqueiros, Florianópolis/SC, CEP: 88080-720 
Descontos: 20% nos serviços ou produtos. 
 
Aparelhos Auditivos Ltda 
Site: http://www.acustikaauditiva.com.br 
Telefone: (48) 3247 9000 (São José-SC) ou (11) 3895 3000 (São Paulo-SP) 
E-mail: juliana@acustikaauditiva.com.br 



44 
 

Endereço: Rua Koesa, nº 305, Kobrasol, São José-SC, CEP88102-310 ou Av. Nazaré, 
nº 1139 Loja 2, Ipiranga, São Paulo-SP, CEP04263-100 
Descontos: para os aparelhos auditivos e seus acessórios, 20% de desconto em cada 
venda concretizada à vista, ou 15% no caso de venda parcelada em até 48 vezes 
(sujeita à aprovação de crédito junto à instituição financeira). 
  
Orthoflex Odontologia 
Telefone: (48) 3304-1854 / 8470-5525 
E-mail: ortho.flex@hotmail.com 
Endereço: Rua Deodoro 226, sala 102, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010020 
Descontos: vantagens de ser atendido com uma tabela de preços com descontos que 
variam de 30% a 50% nas especialidades odontológicas. 
 
Integral Assessoria Esportiva 

Site: www.integralae.com.br 
Telefone: (48) 9914-3515 (Florianópolis-SC) 
E-mail: integral@integralae.com.br 
Descontos: 20% nos serviços “Grupos de corrida e caminhada” e “Treinamento On-
line”. Além dos descontos, terá  direito aos benefícios que os alunos da Integral têm 
com seus parceiros, que podem variar de acordo com o serviço. Este desconto não é 
cumulativo com outros descontos, no entanto, o associado da ACB está dentro das 
condições para participar do Plano Amigo  para o acompanhante. 
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8 DIRETORIAS REGIONAIS 
Seção escrita em colaboração com Mirela Patruni Gauloski Sens e Camila Koerich 
Burin 

 
A diretoria da ACB possui diretores atuando em diferentes regiões de Santa 

Catarina. No período 2012-2013, mantiveram suas atividades as diretorias das regiões 
Oeste – Mirela Patruni Gauloski Sens -  e Serrana - Camila Koerich Burin. 

A diretora Camila Koerich Burin realizou encontros mensais em Lages com 
bibliotecários que atuam nesta cidade e no seu entorno. Em tais ocasiões, os 
participantes debatiam sobre os avanços da Biblioteconomia, problemas do dia a dia no 
ambiente de trabalho, entre outros temas.  

Foram parceiros nesses momentos os bibliotecários das instituições: Biblioteca 
Pública Municipal Carlos Dorval Macedo (Biblioteca Pública de Lages); Centro 
Universitário Unifacvest; Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Câmpus Lages; 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV); Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC); Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de Lages. 
 

Figura 38 -  Dia do bibliotecário em Lages, 2012. 

 
Fonte - Camila Burin. 
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Figura 39  -  Dia do bibliotecário em Lages, 2013. 

 
Fonte - Camila Burin. 

 
Figura 40  - Confraternização, agosto de 2013. 

 
Fonte - Camila Burin. 
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Mirela Sens, por sua vez, atuou na integração dos bibliotecários que trabalham no 
Oeste Catarinense. Promoveu reuniões periódicas ao longo de 2012 e 2013 e 
fortaleceu o vínculo entre estes profissionais.  

Vale ressaltar que, para a comemoração do dia do bibliotecário em 2013, montou 
uma tenda no dia 23 de março, no centro da cidade de Chapecó, dentro da qual livros, 
doados pelo SENAC, foram distribuídos aos transeuntes. Na ocasião, tanto Mirela 
quando seus colegas voluntários aproveitaram a oportunidade para divulgar a profissão 
de bibliotecário. 

Outra ação de destaque da diretora oeste foi a gestão do processo de parceria com 
a Associação Comercial e Industrial de Chapecó, que resultou na implantação do 
projeto Livro Amigo, descrito no capítulo 3.3 deste relatório. 

 
 
Figura 41 - Comemoração do dia do bibliotecário, 2012. 

 
Fonte - Mirela Sens. 
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Figura 42 - Distribuição de livro em comemoração ao dia do bibliotecário, 2013. 

 
Fonte - Mirela Sens. 
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9 CARTEIRA DE SÓCIO 
 

Em 2012 foi adotado pela diretoria da ACB um novo modelo de carteira de sócio, 
plastificada. Foi entregue a todos os sócios com anuidade em dia, por correio, junto 
com uma declaração confirmando seu vínculo com a associação e uma carta de 
congratulações pela integração ao movimento associativo. Modelo de carteira: 
 

Figura 43 -  Anverso da carteira. 

 
Fonte: Autoria nossa. 

 
 

Figura 44 - Verso da carteira. 

 
Fonte: Autoria nossa. 
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10 COMUNICAÇÃO: USO DAS MÍDIAS SOCIAIS, TELEFONE E NOVO SITE 
 

Antes restrito aos círculos militares, a partir da década de 1990 a web revolucionou a 
comunicação humana, criando novos espaços de interação e troca de informações. A 
evolução dos softwares no início do século XXI possibilitou, de forma simples e rápida, 
que pessoas e empresas promovam seus serviços e produtos por meios de sites e 
mídias sociais. 

A ACB utilizou regularmente a mídia social Facebook para divulgar: 
a) eventos: 31º Painel, 25º CBBD, semana do bibliotecário, além de eventos de 

outras entidades, 

b) cursos: software Biblivre, cursos das empresas parceiras da ACB, 

c) homenagens aos bibliotecários no dia 12 de março de 2012 e 2013, 

d) concurso “Curtição da “Biblio”, que premiou e foto mais curtida até 12 de março 
de 2013 com uma inscrição para o 25º CBBD, 

e) campanha nacional “Eu amo biblioteca, Eu quero”, criada pela FEBAB para 
revitalizar a imagem da instituição biblioteca, bem como esclarecer a população 
e os governantes sobre os benefícios e serviços prestados pelas unidades de 
informação, 

f) informes diversos da diretoria. 

O perfil do Facebook também permitiu a comunicação com seus sócios e o público 
em geral. Realizou-se trocas de informação de forma síncrona (em chats) e assíncrona 
com seus “seguidores” (comunidade vinculada ao perfil da ACB no Facebook).  

Em fevereiro de 2014, constatou-se que o perfil da ACB no Facebook pertencia à 
categoria “pessoa física”. Assim, tal perfil foi alterado para “pessoa jurídica”. Como 
resultado, todos os seus “amigos” (1.988 no total) transformaram-se em “curtidas” e 
suas fotos, publicações e postarem antigos foram apagados. 

A conversa direta pelo Facebook não foi incentivada. O canal oficial para 
comunicação virtual com o público foi o e-mail: secretaria@acbsc.org.br. 
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Figura 45 – Perfil da ACB no Facebook.  

 
Fonte: Perfil ACB no Facebook. Acesso em: 9 mar. 2014. 

 
A diretoria da ACB também utilizou seu perfil no Twitter para divulgar suas 

atividades. Mas ao contrário do Facebook, de uso regular, o perfil do Twiiter teve sua 
última atualização em 26 de agosto de 2012, uma postagem para divulgar o evento 31º 
Painel. 

 
Figura 46 – Perfil da ACB no Twitter. 

 
Fonte - Perfil ACB no Twitter. Acesso em: 9 mar. 2014. 
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Se a comunicação virtual assumiu proporções cada vez maiores no dia a dia da 
entidade, o uso do telefone diminuiu em importância. O telefone da sede da ACB foi 
desativado. No início de 2012, a diretoria decidiu cancelar a linha telefônica por não 
haver secretário atuando na sede. Nesse período, foram disponibilizados ao público os 
celulares de Daniella Camara Pizarro e José Paulo Speck Pereira. 

E o site da ACB, <www.acbsc.org.br>, seu principal canal de divulgação, foi 
reformulado em março de 2014. O novo site possui tecnologia que adapta seu layout 
às telas de computadores de celulares. O antigo site foi arquitetado na plataforma 
”Joomla”, já o novo baseia-se na plataforma “Wordpress”. A empresa Lépidus 
Tecnologia dará suporte técnico ao site. 

A história da associação ficou mais acessível ao grande público, pois foram 
disponibilizados diversos novos conteúdos:  

a) relatórios dos eventos Painel e CBBD; 

b) relação de todas as diretorias da ACB, 

c) artigos e TCC sobre a história da Biblioteconomia em Santa Catarina. 

Outra novidade foi a inclusão de Coleções com a legislação da profissão de 
bibliotecário, links para catálogos de bibliotecas catarinenses e uma relação de fontes 
de pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação em meio virtual. 

 

Figura 47 – Site da ACB a partir de março de 2014. 

 

 
 

Fonte: Autoria nossa. Acesso em: 9 mar. 2014 
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Figura 48 – Antigo site da ACB. 

 
Fonte - Site da ACB: www.acbsc.org.br. Acesso em: 9 mar. 2014 
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11 ACB E SEUS DESAFIOS FUTUROS 
 

Nesta seção estão elencados projetos que a diretoria 2012-2013 considera 
necessários ao desenvolvimento e crescimento da ACB, mas que não puderam ser 
finalizados ou mesmo iniciados, por diversos fatores. São orientações às próximas 
diretorias e objetivam: 

a) dar prosseguimento à profissionalização das ações da ACB, 
b) manter as boas e consolidadas práticas, 
c) promover o fortalecimento da classe bibliotecária, 
d) promover o desenvolvimento das bibliotecas e serviços de informação 

catarinenses. 
 
 
11. 1 Mobilização da classe bibliotecária 

 
a) Análise do documento "Cenário da Biblioteconomia em SC 2005-2015", e os 

"Resultados alcançados até 2008", procurando identificar quais metas foram 
alcançadas e quais metas continuam pendentes. Tais documentos estão 
disponíveis para download no site da ACB. 

 
b) Mobilização dos bibliotecários e estudantes para elaboração dos “Cenários da 

Biblioteconomia 2015-2025”, documento que orientará politicamente as ações 
das entidades de classe bibliotecária e seus atores nos próximos 10 anos. 

 
c) Promoção de novas edições o evento Painel: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, que congrega os bibliotecários catarinenses e contribui para a 
manutenção econômica da ACB. 

 
d) Promoção de novas edições regulares da Revista ACB: Biblioteconomia em 

Santa Catarina. 
 

e) Criação de parcerias com entidades de outras áreas, com o governo estadual e 
governos municipais, visando promover: o fortalecimento do profissional 
bibliotecário, a criação novas bibliotecas e manutenção das já existentes. 
 

f) Atuação política para criação de uma rede de bibliotecas públicas em 
Florianópolis e em outras cidades de Santa Catarina. 
 

g) Participação ativa em fóruns, universidades e outras instâncias que interferem 
nas bibliotecas, nas ações de leitura e da educação bibliotecária: Exemplos: 
colegiado do Curso de graduação em Biblioteconomia da UFSC e da UDESC; 
conselhos de cultura estadual e municipais; Fórum Catarinense do Livro e da 
Leitura; Planos Municipais do Livro e da Leitura. 
 

h) Ampliação do número de empresas conveniadas. 
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i) Promoção de eventos e cursos em cidades do interior de Santa Catarina. 
 
11. 2 Administração da ACB 
 

a) Adoção de software que permita o cadastramento virtual dos novos sócios e 
gerenciamento das informações dos associados, agregando valor à tomada de 
decisão da diretoria. 
 

b) Impressão de boleto bancário ou débito na conta corrente da ACB para 
pagamento da anuidade do sócio. 
 

c) Novos usos para a sede da ACB, que poderia se transformar em uma sala de aula 
para os cursos que promove, com armários embutidos para armazenar sua 
biblioteca e seu arquivo. 
 

d) Criação de uma comissão para analisar alterações no estatuto, como, por 
exemplo: redução do número de membros da diretoria, editor-chefe da Revista da 
ACB como membro da diretoria, revisão as atribuições de cada cargo. 
 

 
11. 3 História da ACB 
 

a) Digitalização dos antigos anais do Painel e demais eventos já produzidos pela 
ACB e posterior disponibilização dos arquivos no site da entidade. 
 

b) Digitalização do Informativo da ACB (periódico anterior a Revista da ACB) e 
posterior disponibilização dos arquivos no site da entidade. 
 

c) Revitalização da biblioteca e arquivo da sede. 
 

d) Pesquisa nos arquivos da ACB para localizar informações sobre os Painéis 
antigos, visando inserir tais informações no site da entidade. 
 

e) Pesquisa nos arquivos da ACB para localizar os relatórios de atividades das 
gestões anteriores, visando inserir tais informações no site da entidade. 
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