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1 INTRODUÇÃO3 

A Diretoria da Associação dos Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação 

do Distrito Federal (ABDF), eleita em 30 de novembro de 2017 (Anexo A), para o triênio 2018-

2020, tem como Presidente: Luciana Oliveira, Vice-presidente: Raphael da Silva Cavalcante, 

Secretária-geral: Judite Martins, Diretora financeira: Lorena Nelza Ferreira Silva, Diretora de 

cursos e eventos: Ariadne Armani Tobias e Diretora de divulgação e marketing: Fabíola Lima 

Madeira. São membros do Conselho Fiscal:  Adelaide Ramos e Côrte, Kátia Soares Braga e 

Jefferson Higino Dantas e os membros suplentes são: Antonia Souza, Glenda Máximo e Patrícia 

Coelho.  

Imagem 1- Integrantes da Chapa 

 
  Fonte: Ao Autores 

 A Diretoria eleita definiu como objetivo principal de sua gestão promover a classe 

profissional. A proposta foi realizar o trabalho por meio de ações concretas e transparentes, 

                                                           
3 NA: Elaborado com a colaboração de Adelaide Ramos e Corte, bibliotecária, Conselho Fiscal da ABDF, 

Gestão 2018/2020. 
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com a participação ativa dos associados, garantir maior visibilidade às Bibliotecas e 

proporcionar, aos bibliotecários e profissionais da Ciência da Informação, o reconhecimento e 

o destaque merecidos no contexto do DF e do Brasil, acreditando que #juntossomosmaisfortes. 

No dia 2 de janeiro de 2018 a diretoria tomou posse (Anexo A), com solenidade na sede 

da ABDF no dia 17/01/2018. Presentes, os membros da diretoria anterior, dirigentes de 

bibliotecas, associados e membros da chapa recém-eleita. Na ocasião, foram recebidas do então 

presidente da ABDF, Ricardo Rodrigues, informações sobre a situação financeira da ABDF e 

os programas em andamento. 

 

Imagem 2 – Solenidade de Posse da 

Gestão 2018-2020 

 Fonte: Os Autores 

 

Imagem 3 - Solenidade de Posse da Gestão 

2018-2020 

 Fonte: Os Autores. 
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Imagem 4 - Solenidade de Posse da Gestão 

2018-2020 

 
 Fonte: Os Autores.  

 

Imagem 5 - Solenidade de Posse da Gestão 

2018-2020 

 
 Fonte: Os Autores. 

Na ocasião, a Presidente eleita, Luciana Oliveira, apresentou aos participantes a 

proposta de trabalho, elaborada pelos membros da chapa, com ações que refletem o 

compromisso com o objetivo principal, anteriormente descrito, de promover a classe 

profissional e as premissas expressas na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 
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Imagem 6 - Banner Febab 

    Fonte: Febab.  

 

 

Imagem 7- Logo Chapa ABDF Gestão 2018-2020 

Fonte: Os Autores. 

 

As primeiras ações da nova diretoria estiveram voltadas para a posse propriamente dita. 

Acesso às contas e saldos bancários, à metodologia de desenvolvimento e atualização do site 

da ABDF, à compreensão da prestação de contas do exercício anterior e identificação dos 

compromissos assumidos pela gestão anterior, que a presente gestão deveria responsabilizar-

se.  

Importante, também, foi entender o novo Estatuto da ABDF, aprovado em Assembleia 

dos Associados, no final de 2017, cujas propostas apresentadas pela diretoria anterior, 

resultaram em ampliar a abrangência da Associação, que deixa de ser uma instituição voltada 

para o bibliotecário, para incluir os demais profissionais que atuam na área da Ciência da 

Informação.  

Assumir a ABDF no início do ano é sempre um desafio, por ser próximo ao dia do 

Bibliotecário, sendo essa data, sem sombra de dúvidas, imprescindível para a divulgação da 

profissão, valorização e integração dos profissionais. Com esta premissa, foi possível, em 

parceria com outras bibliotecas, como as da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Bibliotecas do Executivo Federal 
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e Judiciário, Bibliotecas de Instituições Privadas, dentre outras, realizar várias atividades em 

comemoração ao Dia do Bibliotecário.  

 

Imagem 8 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

 
 Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 9 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

 
 Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 11 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

 Fonte: Os Autores 

 

 

 

 

Imagem 10 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

Fonte: Os Autores. 
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Imagem 12 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 13 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 14 – Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades 

Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 15- Semana do Bibliotecário 

2018: transformando bibliotecas, 

transformando sociedades  

 Fonte: Os Autores. 
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A gestão #juntossomomaisfortes deu continuidade às Menções Honrosas criadas na 

gestão anterior, premiando Instituições que trabalham em prol das bibliotecas e da leitura. Em 

2018, foram premiados o Projeto Roedores de Livros e a Biblioteca Pública de Taguatinga4. 

 

 

Imagem 16 - Premiação e incentivo a 

trabalhos desenvolvidos em prol das 

Bibliotecas e Leitura no Distrito Federal 

 

   
Fonte: Os Autores. 

Imagem 17 - Premiação e incentivo a 

trabalhos desenvolvidos em prol das 

Bibliotecas e Leitura no Distrito Federal 

 

 
  Fonte: Os Autores 

 

 

Durante o “Seminário Transformando Bibliotecas, transformando Sociedades”, que 

abriu as comemorações da Semana do Bibliotecário 2018 em Brasília, aconteceu a entrega da 

premiação do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região. Conforme Portaria CRB 1 

n. 4 de 2018,  a indicação dos nomes é feita em parceria com a ABDF, que indicou três nomes. 

Houve empate na votação da comunidade bibliotecária de Brasília e as ganhadoras de 2018 

foram: Edilenice Passos e Sely Costa. 

 

 

                                                           
4 Disponível em: http://www.abdf.org.br/index.php/institucional/noticias1/item/1101-abdf-

homanagem.html?fbclid=IwAR1avu6SP0zvgG1IROEBsBbI_zPbis_6zUR9JYZECMTEXyQ3Yar9MeyR_qQ. 

Acesso em: 8 ago. 2019. 

http://www.abdf.org.br/
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Imagem 18: Sely Costa e Edilenice Passos – ganhadoras da Medalha Rubens Borba de 

Moraes em 2018 

 
    Fonte: Os Autores. 

 

 

Ainda sobre a Semana do Bibliotecário 2018, a ABDF, em parceria com diversas 

instituições públicas e privadas, e com o trabalho voluntário de diversos bibliotecários, 

bibliotecárias e estagiários de Biblioteconomia, encabeçou a realização do evento da primeira 

edição do BiblioFest em Brasília no Centro Cultural Banco do Brasil. É possível conferir a 

programação e fotos do evento em: 

http://abdf.org.br/index.php/institucional/noticias1/item/1143-bibliofest-2018.html. 
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Imagem 19 - Programação em ventarola 

 
                                               Fonte: Os Autores. 

 

 

 

No rol de ações executadas em 2018, encontram-se, ainda, a formação de grupos de 

trabalho para temas na área da Ciência da Informação e atuação profissional, estabelecimento 

de parcerias para a renovação da sede da ABDF, oferecimento de cursos visando a capacitação 

e o aprimoramento profissional e ações para integração social da classe de bibliotecários e 

profissionais da Ciência da Informação do DF. Destacam-se, a seguir, essas ações e seus 

resultados, em consonância com as propostas da Diretoria.  
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2 PROPOSTAS X ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Das ações previstas no plano de trabalho da Diretoria empossada, executadas no ano de 

2018, destaca-se que a Proposta 1, de “Tornar a ABDF uma instituição que represente e 

defenda os interesses dos seus associados junto às organizações políticas, conselhos e entidades 

governamentais”, em relação às Ações previstas/realizadas, esclarece-se que todas ações 

propostas por esta gestão, e em andamento, culminam na realização dessa proposta. 

Com relação às demais: 

Proposta 2: Contribuir para o reconhecimento e valorização da profissão. 

Ações previstas:  

a) Realizar marketing da profissão e das bibliotecas. 

Realizado:  

a) Primeira edição do BiblioFest em 2018 para divulgar a profissão e as bibliotecas. 

 

Proposta 3: Ser referência para a consulta de gestão, procedimentos técnicos e piso salarial. 

Ações previstas:  

a) Elaborar estudo sobre o Mercado de Trabalho do Bibliotecário no Distrito Federal, tanto 

no setor público quanto no privado; 

b) Atualizar a Resolução sobre a remuneração de serviços prestados; 

c) Definir ou adotar padrões para os diversos tipos de bibliotecas; 

d) Acompanhar e contribuir para fazer cumprir a legislação na área. 
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Realizado:  

a) Atualização monetária da Portaria de Piso salarial5; 

b) Acompanhamento de reuniões agendadas pelo CRB-1 em visitas ao Secretário de 

Estado de Educação do Governo do Distrito Federal do governo Rollemberg e do 

Governo eleito para 2019/2022, Ibaneis, no sentido de registrar a necessidade de 

cumprimento da legislação no que diz respeito ao conceito de Biblioteca escolar adotado 

pelo Governo do GDF e a necessidade da presença do bibliotecário nas mesmas; 

c) Atendimento à demanda de vários bibliotecários sobre consultas referentes ao processo 

de gestão e funcionamento de bibliotecas e problemas vivenciados como, por exemplo, 

o apoio para a nomeação dos bibliotecários aprovados no último concurso da Secretaria 

de Cultura do Distrito Federal6 

d) Criação e estruturação, em andamento, do Grupo de Trabalho sobre Mercado de 

Trabalho. 

Proposta 4: Tornar a sede da ABDF um local aprazível e que possa ser utilizado por todos os 

associados. 

Ações previstas: 

a) Rever o layout da sede com vistas a melhorar o ambiente para cursos e treinamentos; 

b) Preparar o espaço para sala de estudo ou Co-working; 

c) Manter a limpeza adequada; 

d) Rever o estoque de livros e encaminhar para doação ou venda. 

 

Realizado: 

                                                           
5 Disponível em: http://abdf.org.br/index.php/institucional/legislacao/item/1132-resolucao-salarial-2018.html. 

Acesso em: 8 de ago. 2019. 

 
6 Disponível em: http://crb1.org.br/crb-1-participou-de-reuniao-com-aprovados-da-secult/. Acesso em: 8 de ago. 

2019. 
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a) Revisão do layout movendo a divisória de separação da sala, aumentando o espaço para 

ministração de cursos; 

b) Parceria com a empresa Santa Biblioteconomia7, o que permitiu a instalação de novo 

aparelho de ar condicionado; 

c) Melhoria do espaço físico com a retirada de arquivos antigos, adequando o espaço para 

os cursos e ambiente para recepção de associados e realização de reuniões; 

d) Troca do bebedouro, propiciando um aparelho com maiores condições higiênicas; 

e) Reavaliação do estoque de livros publicados pela ABDF, descartando os exemplares 

estragados e enviando para doação os exemplares em excesso. 

Imagem 20 – Revitalização da sede da 

ABDF 

   Fonte: Os Autores. 

Imagem 21 – Revitalização da sede da 

ABDF 

    Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Disponível em: https://santabiblioteconomia.com.br/. Acesso em: 8 ago. 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://www.abdf.org.br/
https://santabiblioteconomia.com.br/


 

 
 
 

SHCGN 702/703, Bl. G, Ed. Coencisa, nº 49, salas 101/102 – Site: www.abdf.org.br 

 

Imagem 22 – Revitalização da sede da 

ABDF 

Fonte: Os Autores. 

Imagem 23 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 24 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 25 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 
Fonte: Os Autores. 
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Imagem 26 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 Fonte: Os Autores. 

Imagem 27 – Revitalização da sede da 

ABDF 

  Fonte: Os Autores. 

Imagem 28 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 
     Fonte: Os Autores. 

Imagem 29 – Revitalização da sede da 

ABDF 

 
        Fonte: Os Autores. 

Proposta 5: Desenvolver ações para apresentar e divulgar a atuação da ABDF visando sua 

transparência e fortalecimento institucional. 

Ações previstas:  

a) Realizar, mensalmente e de forma presencial, as reuniões de diretoria; 

b) Realizar reunião semanal, on-line; 
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c) Divulgar as ações da ABDF (reuniões, encontros, decisões importantes, calendário de 

eventos) no site; 

d) Realizar, a cada semestre, a reunião do Conselho Fiscal para aprovação dos balancetes 

e da prestação de contas; 

e) Verificar situação da ABDF para participar de licitações; 

f) Aperfeiçoar o plano de telefonia da ABDF; 

g) Tornar a internet mais rápida; 

h) Elaborar um plano para a gestão do site e das redes sociais; 

i) Garantir a alimentação do site; 

j) Definir programação de eventos; 

k) Regularizar a situação com a Febab;  

l) Atualizar o Guia de Bibliotecas, salas e Projetos de Leitura. 

Realizado:  

a) Reuniões estão sendo realizadas, não com a frequência desejada, mas de acordo com a 

disponibilidade dos diretores; 

b) As atividades da ABDF têm sido divulgadas periodicamente nas mídias sociais, site e nos 

grupos BiblioDF, tanto no WhatsApp quanto no Telegram; 

c) O site está sendo alimentado regularmente e encontra-se em fase de reformulação; 

d)  Problemas relativos à telefonia e internet foram resolvidos com a adesão a um Plano da OI 

telefonia. A ABDF agora tem telefone celular e WhatsApp para atendimento aos 

associados; 

e) Resolvidas, também, as pendências com o registro da ABDF em órgãos públicos, 

habilitando a ABDF a participar de licitações públicas.   

f) O Conselho Fiscal, em exercício, analisa as despesas realizadas pela Diretoria; 

g) Foi contratado um contador para a ABDF e a Diretora Financeira acompanha a tramitação 

da documentação ao Conselho Fiscal. 
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Imagem 30 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais - Outubro Rosa 

 

 
          Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 31 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais - Novembro azul 

 

 
           Fonte: Os Autores. 

 

 

 

Imagem 32 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais - Feliz Natal 2018 

 
             Fonte: Os Autores. 

 

 

 

Imagem 33 – Divulgações da ABDF 

pelas mídias sociais - Feliz Ano Novo 

 
          Fonte: Os Autores. 
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Imagem 34 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais  

 

 
             Fonte: Os Autores. 

Imagem 35 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais 

 
             Fonte: Os Autores. 

 

 

 

Imagem 36 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais -  

 
             Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 37 – Divulgações da ABDF pelas 

mídias sociais -  

 
             Fonte: Os Autores. 
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Proposta 6: Reforçar parcerias com órgãos regionais, nacionais e internacionais 

Ações previstas:  

a) Reforçar a parceria com a Febab e, em Brasília, com o CRB-1; 

b) Reforçar parcerias com instituições públicas e privadas.  

 

Realizado: 

a) Estreitamento de parceria com CRB-1, de modo a acompanhar e participar de reuniões 

que sejam de interesse aos bibliotecários do DF, como as que ocorrem com o GDF;  

b) Foram realizadas parcerias com a Febab para divulgação da mesma e da ABDF, a 

exemplo da participação do desconto nacional da Febab, concedido aos novos 

associados; 

c) Os laços com instituições públicas e privadas foram estreitados, a exemplo da Semana 

do Bibliotecário e BiblioFest realizados no ano de 2018; 

d) A ABDF participou das Reuniões do Comitê Interinstitucional de Cooperação 

Informacional e Bibliotecária-CICIB, promovida pelo IBICT. 

Proposta 7: Aproximar-se dos estudantes universitários a fim de incitá-los a participar nos 

movimentos associativos 

Ações previstas:  

a) Aproximar a ABDF dos estudantes da Faculdade de Ciência da Informação (FCI) da 

Universidade de Brasília (UnB); 

b) Participar da Semana dos Calouros; 

c) Realizar reuniões com os estudantes; 

d) Contato com os formandos. 
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Realizado: 

a) Foi criado um grupo no WhatsApp para comunicação com alunos e houve uma interação 

com a Presidente do Centro Acadêmico; 

b) Alguns estudantes e estagiários de Biblioteconomia foram voluntários no BiblioFest 

2018, auxiliando de forma significativa para o sucesso da festa; 

Essa é uma proposta que ainda precisa ser melhorada e pretende-se trabalhar melhor nisso 

em 2019. 

Imagem 38 - Estudante de Biblioteconomia Lucas Alves Duque voluntário no BiblioFest 

  
Fonte: Os Autores. 
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Proposta 8: Integrar profissionais dos setores privado e público para fortalecimento da classe. 

Ações previstas:  

a) Realizar atividades de integração dos bibliotecários; 

b) Reforçar parcerias com os profissionais de diversos tipos de bibliotecas. 

 

Realizado: 

a) Para a concepção da Semana do Bibliotecário e BiblioFest 2018 foram realizadas 

integração e parcerias com diversos profissionais e instituições; 

b) Ainda em 2018 a ABDF realizou a festa junina, Biblioarraiá, em conjunto com o CRB-

1, propiciando um ambiente para interação entre os bibliotecários e seus pares; 

c) Foi realizada a chamada para o BibliOculto visando a integração e confraternização 

entre os bibliotecários.  

Imagem 39 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto 

 
Fonte: Os Autores. 

Imagem 40 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto 

 
Fonte: Os Autores. 
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Imagem 41 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 42 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 43 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 44 - 

Divulgação/Confraternização 

Biblioarraiá e Biblioculto

 
Fonte: Os Autores. 
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Proposta 9: Criar benefícios para os associados tais como: descontos em estabelecimentos 

comerciais; criar um banco de talentos, um guia dos profissionais e das instituições e ser um 

canal de divulgação das práticas na área. 

Ações previstas:  

a) Parcerias com instituições e estabelecimentos; 

b) Criar Banco de Talentos; 

c) Guia de profissionais e Instituições; 

d) Divulgar boas práticas. 

Realizado: 

a) Foi realizada parceria com a empresa Santa Biblioteconomia, que promove cursos na 

área de Biblioteconomia. Na parceria, a empresa concede desconto nos cursos para 

associados da ABDF e reserva uma vaga gratuita para sorteio entre eles; 

b) Foi realizada parceria com Bibliotecários para a realização de cursos na sede, onde é 

concedido desconto nos cursos para associados da ABDF e reserva uma vaga gratuita 

para sorteio entre eles; 

c) Foram sorteadas inscrições gratuitas em cursos como os da Santa Biblioteconomia, e 

curso de Requisitos de Bibliotecas para Avaliação do MEC/Inep; 

d) Foi realizada parceria com a Faculdade Mackenzie para desconto no curso de 

especialização em Gestão do Conhecimento aplicado a bibliotecas, arquivos e museus; 

e) Os currículos recebidos no e-mail da ABDF estão sendo armazenados para envio a 

Instituições mediante pedido e para futura criação de um banco de dados; 

f) O grupo BiblioDF no WhatsApp e no Telegram tem sido um canal de divulgação de 

boas práticas realizadas pelos profissionais de Brasília, que são replicadas nos canais de 

divulgação da ABDF: site e redes sociais; 

g) Foi criado uma conta da ABDF na rede social Instagram. 

http://www.abdf.org.br/
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Imagem 45 – Parcerias para cursos 

 
Fonte: Os Autores. 

 

 

 

Imagem 46 – Parcerias para cursos 

Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 47 – Parcerias para cursos 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 48 – Parcerias para cursos 

 
Fonte: Os Autores. 
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Proposta 10: Promover e apoiar iniciativa de formação profissional complementar e 

continuada. 

Ações previstas:  

a) Consulta técnica ao Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) indagando se a ABDF 

deve continuar com os cursos de Auxiliar ou não em função da carreira do Técnico; 

b) Oferecer cursos como: escrita criativa; planejamento estratégico para bibliotecas; 

restauração e conservação de livros; arquitetura da informação; curadoria da informação; 

contação de história; políticas públicas; história da arte; redes sociais; história da literatura 

brasiliense; 

c) Oferecer opções de cursos gratuitos e on-line; 

d) Realizar pesquisa sobre demanda de cursos entre os associados; 

e) Estreitar parcerias com instituições para ofertar cursos. 

 

Realizado: 

a) A Diretoria da ABDF, manteve contato com o CFB, quando foi informada que após a 

regulamentação da profissão do Técnico em Biblioteconomia, não há mais razão em 

manter o curso de Auxiliar de Bibliotecas; 

b) A ABDF manteve contato com a Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal 

e com o Instituto Federal de Educação com o objetivo de implantar o Curso formação 

do Técnico em Biblioteconomia, porém nenhuma ação nesse sentido foi concretizada; 

c) A Diretoria realizou pesquisa entre os associados para levantar o interesse em cursos. A 

adesão à pesquisa foi baixa, contudo gerou-se uma lista de cursos para balizar a ABDF 

na realização daqueles de maior interesse dos profissionais; 

d) Os cursos ofertados em 2018 foram: Pesquisa avançada na web para bibliotecários, 

Requisitos de Bibliotecas para Avaliação do MEC/Inep, Biblioteconomia aplicada para 

http://www.abdf.org.br/
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concursos; Curso de normalização de trabalhos acadêmicos; Oficina de editoração de 

periódicos científicos; Curso de gestão de riscos em unidades de informação;  

e) Foram divulgados, por meio das redes sociais, cursos gratuitos para aprimoramento 

profissional; Curso de desenvolvimento de repositórios institucionais e bibliotecas 

digitais utilizando DSpace. 

f) Foram realizados sorteios, entre os associados, para vagas gratuitas nos cursos em 

parceria/ofertados pela ABDF. 

 

Imagem 49 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

 

    Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 50 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

 
    Fonte: Os Autores. 
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Imagem 51 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

 
 Fonte: Os Autores. 

Imagem 52 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

 
 Fonte: Os Autores. 

 

Imagem 53 – Cursos oferecidos em pareceria/pela ABDF 

 
                               Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abdf.org.br/


 

 
 
 

SHCGN 702/703, Bl. G, Ed. Coencisa, nº 49, salas 101/102 – Site: www.abdf.org.br 

 

Imagem 54 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

Fonte: Os Autores. 

Imagem 55 – Cursos oferecidos em 

pareceria/pela ABDF 

           Fonte: Os Autores. 

 

Proposta 11: Promover concursos culturais e premiações para os profissionais da Ciência da 

Informação. 

 

Ações previstas 

a) Promover concursos e premiações. 

 

Realizado 

a) Foi realizado concurso cultural em parceria com a Empresa InnovaGestão para escolha 

de uma frase sobre a profissão de bibliotecário8; 

b) Na Semana do Bibliotecário 2018 foram premiadas duas iniciativas relacionadas a 

leitura, livro e biblioteca: Projeto Roedores de Livros e a Biblioteca Pública de 

Taguatinga. 

                                                           
8 Disponível em: https://www.innovagestao.com.br/concurso-cultural/. Acesso em: 8 ago. 2019. 
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Proposta 12: Realizar seminários, painéis, encontros, oficinas, workshops técnico-cultural em 

parceria com entidades públicas e privadas. 

Ações previstas 

a) Elaborar calendário do Dia do Bibliotecário; 

b) Planejar palestras a serem promovidas pela ABDF no Dia do Bibliotecário; 

c) Planejar Festa junina da ABDF; 

d) Planejar Festa de final de ano. 

 

Realizado 

a) O calendário da Semana do Bibliotecário9 foi elaborado e executado com sucesso 

contando com palestras, oficinas, workshops com temas atuais e de interesse para a 

comunidade de bibliotecários como: curadoria digital de dados de pesquisa; design 

thinking; mercado de trabalho; tecnologias para bibliotecas; Seminário transformando 

bibliotecas, transformando sociedades; Workshop bibliotecas do século XXI; 

preservação do patrimônio documental e cultural; Agenda 2030, entre outros; 

b) Ainda em 2018, a ABDF realizou a festa junina, Biblioarraiá, em conjunto com o CRB-

1, propiciando um ambiente para interação entre os bibliotecários e seus pares. 

 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em: http://abdf.org.br/index.php/2013-02-25-19-48-05/publicacoes-da-abdf/item/1100-semana-

bibliotecario-slides.html. Acesso em: 8 ago. 2019. 
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Imagem 56 – Eventos da Semana do Bibliotecário 2018 

 
                                                      Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 57 – Eventos da Semana do 

Bibliotecário 2018 

 
          Fonte: Os Autores. 

Imagem 58 – Eventos da Semana do 

Bibliotecário 2018 

 
           Fonte: Os Autores. 
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Proposta 13: Propiciar maior espaço para a Biblioteconomia social. 

Ações previstas 

a) Promover a Biblioteconomia Social com parceiros no DF; 

b) Apoiar projetos de incentivo à leitura. 

Realizado:  

a) Participação da ABDF na festa junina solidária realizada na comunidade do Núcleo 

Rural Casa Grande10.  

b) Espera-se, em 2019, realizar mais projetos voltados para a Biblioteconomia Social com 

as ações do grupo de Bibliotecas Públicas e integrações com as Comissões da Febab, 

como a de Bibliotecas Prisionais11 entre outras ações. 

Proposta 14: Retomar a publicação da Revista de Biblioteconomia de Brasília - RBB e dar 

continuidade à Revista Eletrônica da ABDF. 

Ações previstas 

a) Retorno da Revista de Biblioteconomia de Brasília; 

b) Retorno da Revista Eletrônica da ABDF. 

Realizado:  

a) Foram realizadas reuniões com a Faculdade de Ciência da Informação da UnB sobre a 

Revista de Biblioteconomia de Brasília (RBB), sendo identificada a impossibilidade de 

                                                           
10 Disponível em: http://crb1.org.br/crb-1-convida-bibliotecarios-para-a-festa-junina-na-casa-grande-canto-do-

cisne/. Acesso em: 8 ago. 2019. 

 
11 Disponível em: http://www.febab.org.br/cbbp/. Acesso em: 8 ago. 2019. 
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sua continuidade por razões diversas, incluindo a existência de outros periódicos na área 

e a dificuldade para obter artigos, além dos custos para a impressão. Estão em 

negociação os procedimentos para que a ABDF obtenha a base de dados da Revista de 

Biblioteconomia de Brasília, que foi digitalizada pela FCI/UnB.  

b) Foram realizadas diversas reuniões para dar andamento à Revista Eletrônica da ABDF. 

Após algumas tentativas de continuidade com a Coordenação da Gestão anterior, a 

Conselheira Fiscal Adelaide Ramos e Corte teve a iniciativa de convidar a bibliotecária 

Maria Tereza Walter para ser a Editora. No entanto, devido a questões de agenda e 

tratativas operacionais, a continuidade ficou prevista para o ano de 2019. 

Proposta 15: Criar grupos de trabalho e comissões especiais tais como recuperação da memória 

da ABDF, comissão editorial da Revista, comissão de representatividade política, comissão de 

Biblioteconomia social e outras relacionadas à Ciência da Informação. 

Ações propostas: 

a) Elaborar diretrizes para a criação dos grupos; 

b) Apoiar a criação do Grupo de Documentação e Informação Jurídicas do DF - GIDJ/DF; 

c) Criar Grupo de Bibliotecas Públicas do DF; 

d) Criar Grupo sobre Mercado de Trabalho; 

e) Criar Grupo de Estudo do Terceiro Setor. 

Realizado: 

a) Reuniões para efetivação do Grupo de Bibliotecas Públicas do DF; 

b) Instituído o Grupo de Trabalho de Informação e Documentação Jurídica do Distrito 

Federal12. 

 

 

                                                           
12 Disponível em: http://abdf.org.br/index.php/2013-02-25-19-40-51/oportunidades/item/1102-inscricoes-gidj-

df.html. Acesso em: 8 ago. 2019. 

http://www.abdf.org.br/
http://abdf.org.br/index.php/2013-02-25-19-40-51/oportunidades/item/1102-inscricoes-gidj-df.html
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Imagem 59 - Reunião para criação do Grupo de Trabalho de Bibliotecas Públicas do Distrito 

Federal na sede da ABDF 

 
                                       Fonte: Os Autores. 

 

 

 

 

Imagem 60 - Diretoria do Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Distrito Federal 

– 2018/2020 

   
                                           Fonte: Os Autores. 
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Proposta 16: Promover e participar de programas de incentivo ao livro e à leitura. 

Ações propostas: 

a) Apoiar projetos de incentivo à leitura já existentes, como o Parada Cultural, Casa do 

Saber, entre outros;  

b) Voltar a ser membro da organização da Feira do Livro e eventos de livro e leitura 

existentes no DF; 

c) Fomentar a devida implementação do Plano do Distrital Federal do Livro e da Leitura, 

criado em 2014; 

d) Descentralizar ações do Plano Piloto e percorrer todo o Distrito Federal, conhecendo 

bibliotecas, salas e projetos de leitura; 

e) Desenvolver projetos para a área de cultura, leitura e biblioteca. 

 

Realizado: 

a) O BiblioFest 2018 propôs diversas atividades durante o dia de promoção da cultura, 

leitura e áreas afins tanto para adultos quanto para crianças; 

b) Reuniões com os membros da Secretaria de Cultura para integração com atividades 

relacionadas ao livro e à leitura; 

c) Tentativa da indicação da Presidente da ABDF como participante do Conselho de 

Cultura do Distrito Federal; 

d) Atualização de cadastro junto ao Fundo de Apoio à Cultura para participação em editais 

da Secretaria de Cultura; 

e) Propostas ainda em andamento que precisam ser desenvolvidas no ano de 2019. 
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Proposta 17: Fomentar a participação dos profissionais da informação na execução da Agenda 

2030 e seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Ações propostas: 

a) Realizar ações, em consonância com a Febab, para integrar as bibliotecas e 

bibliotecários do DF com a Agenda 2030, especialmente o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16).  

 

Realizado: 

a) Palestra Agenda 2030 das Nações Unidas e sua Integração com IFLA, Febab e as 

Bibliotecas e Bibliotecários do DF no dia 15 de março no Auditório da Biblioteca 

Central da UnB13; 

b) Apoio na divulgação e distribuição do folheto traduzido pela Febab: “As Bibliotecas 

podem promover a implementação da Agenda 2030”14; 

c) Todas as propostas e ações realizadas culminam para a realização desta proposta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Disponível em: http://abdf.org.br/images/Diretoria_2018-

2020/semana/slides/Agenda_2030_Bibliotec%C3%A1rioP1.pdf.. Acesso em: 8 ago. 2019. 

 
14 Disponível em: http://www.febab.org.br/febab201603/wp-content/uploads/2017/02/IFLA-Objetivos-do-

Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel..pdf. Acesso em: 8 ago. 2019. 

http://www.abdf.org.br/
http://abdf.org.br/images/Diretoria_2018-2020/semana/slides/Agenda_2030_Bibliotec%C3%A1rioP1.pdf
http://abdf.org.br/images/Diretoria_2018-2020/semana/slides/Agenda_2030_Bibliotec%C3%A1rioP1.pdf
http://www.febab.org.br/febab201603/wp-content/uploads/2017/02/IFLA-Objetivos-do-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel..pdf
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3. ASSOCIADOS – DADOS QUANTITATIVOS 

 

A Gestão #juntosomosmaisfortes assumiu a ABDF com 34 associados pagantes e 

finalizou o ano de 2018 com 63 associados pagantes: 

Quadro 1 – Associados da ABDF 

CATEGORIA DE ASSOCIADO 

REMIDO 44 

EFETIVO PAGANTE 63 

EFETIVO 241 

ESTUDANTE 2 

                       Fonte: Os Autores. 

 

Para incentivar a adesão dos bibliotecários à ABDF foram realizadas duas campanhas 

durante o ano de 2018: 

1) a adesão nacional ao desconto de 50% oferecido pela Febab no mês de junho; 

2) O Blackfriday, concedendo 40% de desconto no mês de novembro. 

 

Ainda visando à associação à ABDF foram realizadas divulgações de cursos e descontos 

para inscrição e sorteios de vagas gratuitas nos mesmos.  
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Imagem 61 – Descontos oferecidos pela ABDF para angariar associados 

 

 
Fonte: Os Autores. 

 

 

Imagem 62 – Descontos oferecidos pela 

ABDF para angariar associados 

 
Fonte: Os Autores. 

 

 

 

Imagem 63 – Descontos oferecidos pela 

ABDF para angariar associados

 
            Fonte: Os Autores. 
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4 CONCLUSÃO 

Todo início de gestão tem grandes desafios e barreiras a serem ultrapassados. Há que 

ser considerado que a Diretoria é composta de voluntários, que têm seus próprios trabalhos e 

atividades.  

Neste primeiro ano, optou-se por não contratar um funcionário para não aumentar os 

gastos da ABDF, tendo em vista a quantidade de associados pagantes ser pequena e para 

preservar o saldo em caixa. Apesar da vantagem da economia financeira, isso é um fator 

limitante, por não haver uma pessoa dedicada para as atividades operacionais como pagamento 

de contas, controle de associados, respostas aos e-mails, telefonemas, mensagens de WhatsApp, 

emissões de segundas vias de certificados de cursos de auxiliar de biblioteca, administração da 

limpeza e manutenção da sala, dentre outras. 

As atividades mais desenvolvidas no ano de 2018, após as relacionadas ao Dia do 

Bibliotecário, foram o atendimento de demandas, ajustes administrativos, melhoria e 

organização da sede. Destaca-se que foram feitos importantes avanços na parte contábil, de 

controle e comunicação com os associados e marketing das atividades realizadas.  

No entanto, reconhece-se que é necessário dedicação na execução das propostas 

relacionadas à Biblioteconomia Social, integração com os estudantes, capacitação e 

qualificação de profissionais. Para isso, sempre será preciso o apoio da classe, não somente no 

sentido de associar-se, mas principalmente com o envolvimento nas atividades, sugestões para 

melhoria e com o despertar para o ser “parte de”. A ABDF não é simplesmente uma sede ou 

mais uma anuidade a ser paga. A ABDF é de todos que se envolvem, contribuem e a utilizam 

em seu benefício e para benefício do todo. 

Há relatos, em atas anteriores de reuniões de Diretoria, onde é citado que é necessário 

o apelo para mais associados. Fica claro que a falta de envolvimento da classe não é algo 

recente. Mas o trabalho desta gestão tem sido no sentido de fazer algo juntos, que seja vantajoso 

e prazeroso para todos. Por isso, a campanha de marketing em 2019 tem a seguinte mensagem: 

http://www.abdf.org.br/
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Imagem 64 – Campanha de marketing 2019 

                                
                                   Fonte: Os Autores. 

 

 Só se cumprirá com êxito as 17 propostas com o envolvimento de mais pessoas, 

aplicando seus conhecimentos e expertises. Será feito o que é possível, acreditando sempre que: 

#juntosomosmaisfortes! 

Ainda são dois anos pela frente e a vontade é que ao final dessa gestão, tenha-se 

cumprido com êxito essas propostas e, com isso, seja possível contribuir para bibliotecas 

melhores, profissionais realizados em seus ambientes de trabalho, uma classe mais unida e 

participativa e, consequentemente, para uma sociedade melhor e que reconheça cada vez mais 

a importância e papel do profissional da informação. 

http://www.abdf.org.br/

