ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO

V SEMINARIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

Durante o referido Seminário realizado na cidade de Porto Alegre,
RS, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2000, estiveram reunidos os diretores e
representantes de 22 escolas de graduação em Biblioteconomia e Ciência da
Informação do país.

A Presidente da ABEBD Profa. Dra. Vera Silvia Marão Beraquet,
abriu o evento e falou sobre a importância do tema do evento, por ser um
momento de mudança curricular para a área, assim como a necessidade do
desenvolvimento de pesquisa pelos docentes de instituições de ensino da área de
Ciência da Informação.

O objetivo deste Seminário foi discutir questões relativas à
realidade de pesquisa, ensino e extensão nos cursos de Biblioteconomia do
Brasil, visando o intercâmbio de experiências e o delineamento de perspectivas
de ações integradas. Foram assim feitas duas propostas para discussão -- a
pesquisa docente nos cursos de Biblioteconomia do Brasil com vistas ao
desenvolvimento de políticas integradas e os impactos das políticas educacionais
na área de ciência da informação na realidade social e na identidade do
profissional bibliotecário.

Estiveram presentes no evento representantes de 22 cursos
brasileiros de graduação, 2 cursos estrangeiros Uruguai e Espanha, docentes e
discentes de graduação e pós-graduação.

A conferência de abertura foi realizada pela representante do
CNPq, Sra. Cristina Maria Menezes dos Reis com o tema “O Financiamento da
Pesquisa e a Área de Ciência da Informação no CNPq”. A palestrante falou sobre
as perspectivas de mudança da área, chamando a atenção sobre a pouca
demanda de bolsas recebidas pelo CNPq e a necessidade de reforçar e estimular
as pesquisas nas escolas de biblioteconomia e ciência da informação.

Dando continuidade ao evento a Profa. Dra. Vera S. M. Beraquet,
Presidente da ABEBD, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas na
gestão 1998-2000.

Muito importante a contribuição do Prof. Dr. José Augusto Chaves
Guimarães, ex-Presidente da ABEBD que apresentou aos presentes o histórico
das posses de diretorias da ABEBD, detalhando desde a primeira até a última
posse, a questão legal e situação atual da ABEBD.

Em seguida a Profa. Marisa M. Zanatta, tesoureira da ABEBD,
apresentou o balancete anual da ABEBD, distribuindo aos presentes, uma cópia
do referido documento, de forma que todos pudessem acompanhar suas
explicações. Além disso, disponibilizou àqueles que desejassem, todos os
comprovantes e outros tipos de documentos para consulta.
A

mesa

redonda

intitulada

“A

Pesquisa

Docente

de

Biblioteconomia no Brasil", coordenada pelo Prof. Dr. José Augusto C.
Guimarães, contou com a participação anterior dos Coordenadores Regionais da
ABEBD, no que tange a coleta de informações, são eles: César Augusto de
Castro – Regional ABEBD Norte; Elisabeth Márcia Martucci – Regional ABEBD
São Paulo; Mara Eliane Fonseca Rodrigues – Regional ABEBD Sudeste; Oswaldo
Francisco de Almeida Junior – Regional ABEBD Sul; Vera Lúcia Fürst Gonçalves
de Abreu – Regional ABEBD Centro-Oeste e Marilene Lobo Abreu Barbosa –
Regional ABEBD Nordeste. Os Coordenadores presentes apresentaram os dados
levantados na pesquisa com 31 escolas das regiões brasileiras e em seguida
abriram aos presentes para debate.

No último dia a sessão foi aberta com 34 presentes e foram feitas
as apresentações das escolas, de seus currículos e eventuais mudanças.

Em seguida outra mesa redonda foi realizada, com o tema:
“Biblioteconomia: o processo de reconstrução da área e da identidade
profissional”. A mesa redonda coordenada pela Profa. Marta Lígia Pomim
Valentim, contou com a participação dos seguintes profissionais: Profa. Dra.
Miriam F. Vieira da Cunha (UFSC), Prof. Dr. Waldomiro de C. dos Santos
Vergueiro (USP) e da Profa. Plácida L. A. da Costa Santos (UNESP/Marília).

Finalizando o evento, foi realizada a Reunião do Conselho Diretor
da ABEBD. Encaminhou-se proposta de prorrogação da atual Diretoria por um
ano, em virtude da modificação do Estatuto da ABEBD. Para isso, foi acordado a
realização de um evento em maio de 2001, na cidade de Campinas, para tratar da
situação legal da ABEBD; eleições da próxima Diretoria da ABEBD; discussões
sobre o currículo da área; situação da pesquisa docente no país, visando o evento
que se realizará no Paraguai em junho de 2001. Colocada em votação foi
aprovada com 28 votos a favor e 1 voto de abstenção.

A Profa. Dra. Plácida Leopoldina A. da Costa Santos UNESP
falou sobre a situação do Programa Sociedade da Informação e apresentou as
exigências da LDB e a avaliação do MEC.

Como recomendações e sugestões, foram apresentadas:
1. Que as publicações da área sejam periodicamente divulgadas
na lista de discussão da ABEBD;
2. Que seja criada uma base dados de teses e dissertações
geradas pelos cursos da área;
3. Que seja incentivado a criação de mestrados profissionais na
área.
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