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EDUCAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
A educação na modalidade a distância é uma opção para a formação de pessoas
que, por diferentes motivos, optam por frequentar cursos que não exijam
sistemáticos deslocamentos físicos ou exigências de horários rígidos, possibilitando
a quem vive geograficamente distante dos grandes centros frequentar cursos de
graduação de qualidade, transcendendo os limites de tempo e espaço. Nesse
contexto, é necessário um novo modo de pensar a interação professor-aluno, uma
vez que a mediação ocorre por meio de plataformas e sistemas tecnológicos que
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subsidiam todo o processo de ensino-aprendizagem, influindo no modo de ensinar
e de aprender.
Evidentemente, a educação neste tipo de modalidade requer uma atenção
especial, visando manter a qualidade do processo, de maneira a não perder de vista
o perfil que se quer formar e, para tanto, as estratégias formativas devem atender às
diretrizes da área de conhecimento, neste caso, a Biblioteconomia. Além disso, os
materiais didáticos-pedagógicos necessitam ser desenvolvidos especificamente
para este fim, subsidiando a aprendizagem do aluno durante o curso, propiciando as
informações e os conhecimentos necessários para a sua formação.
Outro elemento determinante para a qualidade desta modalidade de educação
refere-se aos recursos tecnológicos que envolvem o ensino-aprendizagem, podendo
ser um fator facilitador ou dificultador do processo. Nesta perspectiva, evidencia-se
que as redes, as plataformas, os repositórios, os sistemas e outros recursos
tecnológicos que possibilitam a interação entre professores, tutores e monitores
com os alunos são essenciais para a efetividade do processo.
A estrutura didático-pedagógica também precisa estar alinhada a este tipo de
formação. Para tanto, é necessário capacitar todos os atores envolvidos
(professores, tutores e monitores), pois se trata de uma nova maneira de ensinar.
Assim, esses atores necessitam aprender sobre esse novo contexto, inovando suas
práticas didático-pedagógicas. Por outro lado, o aluno deve estar preparado para
estudar com maior autonomia, sendo a proatividade fundamental para o êxito da
formação.
O uso de recursos midiáticos é fundamental para a apropriação de informações
e conhecimentos nesta modalidade de educação. Além de textos didáticos, o uso de
filmes, vídeos, áudios, softwares específicos, mídias sociais, plataformas virtuais de
aprendizagem, entre outros recursos, possibilitam a consolidação dos conteúdos
formadores, por parte dos alunos.
As competências e habilidades estabelecidas como norteadoras para qualquer
curso na modalidade a distância devem atender às demandas sociais, observando o
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que a sociedade de fato necessita. Esta questão aparentemente simples, mas em
realidade complexa, deve embasar os eixos formativos, cujos conteúdos precisam
estar distribuídos de maneira lógica, no intuito de possibilitar ao aluno as condições
mínimas necessárias para atuar no mundo do trabalho.
Vale destacar que a educação na modalidade a distância é uma opção
formativa. O País necessita formar bibliotecários para que estes possam atuar em
diferentes tipos de bibliotecas de distintas regiões e municípios. Atualmente, a
formação presencial em Biblioteconomia não atende à demanda existente, pois, em
geral, os profissionais formados conseguem apenas atuar nos grandes centros
urbanos, ficando o interior do País desprovido da efetiva prestação de serviços de
informação. Por essa razão, a formação nesta modalidade propiciará que pessoas
que tenham interesse em estudar e se graduar em suas regiões e municípios, o
façam, justamente, para atender as demandas locais, contribuindo para a formação
de leitores, propiciando a democratização do acesso à informação, a preservação da
memória e a formação de cidadãos conscientes de seus direitos. Em suma,
fortalecendo a educação e a democracia.
A formação em nível superior na modalidade a distância já se constituiu em
uma realidade em outros países. No Brasil, algumas iniciativas no âmbito da
Biblioteconomia foram inicialmente implementadas por instituições de ensino
superior privadas, sendo a oferta pelas Instituições Públicas de Ensino Superior
(IPES) conduzida pela Universidade Aberta do Brasil (UAB)/Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com o Conselho
Federal de Biblioteconomia (CFB) consistindo em um marco na busca de assegurar
a expansão qualitativa desta formação.

Revista Eletrônica da ABDF, v.5, n.1, p. 68-104, jan./jun. 2021.
70

BREVE HISTÓRICO
O ensino da Biblioteconomia na modalidade presencial, no Brasil, foi iniciado
em 1915 sob a influência francesa, constituindo-se, segundo Fonseca5 (apud
OLIVEIRA; CARVALHO; SOUZA, 2009), como o terceiro curso criado no mundo e o
primeiro da América Latina. Atualmente, de acordo com o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2017), o Brasil oferta
3.247 vagas para formação de bacharéis em Biblioteconomia, no âmbito do ensino
presencial e a distância.
Figura 1 – Distribuição de vagas por Região

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do INEP (2021).

O Curso Nacional de Bacharelado em Biblioteconomia, na modalidade a
distância (BIBEaD), visa contribuir com a formação de um bibliotecário que atenda
às demandas da sociedade brasileira. Nessa perspectiva, o Curso pretende que seu
egresso atue como mediador da informação, do conhecimento e da cultura,
promovendo a democratização do acesso e da produção de saberes no seu contexto
social.

5

FONSECA, Edson Nery da. Desenvolvimento da Biblioteconomia e da bibliografia no Brasil. Revista
do Livro, Rio de Janeiro, n.5, p.95-124, mar. 1957.
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A finalidade do Curso é fomentar e expandir a formação de profissionais
bibliotecários no País, bem como garantir um padrão nacional de qualidade à sua
formação, assegurando, ao mesmo tempo, sua excelência quanto ao domínio dos
fundamentos e conhecimentos da Biblioteconomia e a articulação destes aos de
outros domínios do conhecimento, visando o bom desenvolvimento do trabalho com
a informação, o livro e a leitura.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca que o País
possui atualmente 5.568 municípios. O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP) (2015) informa que o País conta com 6.057 bibliotecas públicas. Nesse
contexto, verifica-se que o País carece de profissionais formados para atuarem nas
bibliotecas públicas de suas regiões, ainda mais se considerarmos o Projeto de Lei
(PL) nº 28 de 2015, em tramitação no Senado Federal, que institui a Política Nacional
de Bibliotecas, que em seu Art. 3º estabelece que,
[...] é dever da administração pública, em todas as suas instâncias:
I. garantir a construção, a preservação e a difusão pluralista das
culturas, dos saberes, das artes e das ciências;
II. favorecer a construção da identidade social dos cidadãos;
III. gerir e colocar à disposição dos cidadãos os bens simbólicos de
que trata esta Lei. (BRASIL, 2015, p. 2).
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Gráfico 1 – Bibliotecas públicas por Região no País
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Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do SNBP (2021).

Pode-se observar que há carência de bibliotecas públicas nas Regiões Norte e
Centro-Oeste. Destaca-se, também, que o referido PL, em seu Art. 18, atribui a
obrigatoriedade “[...] à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal
consignarem em seus orçamentos verbas destinadas à criação, à manutenção e à
expansão dos programas de acesso ao livro, de incentivo à leitura e das coleções do
acervo das bibliotecas sob as suas responsabilidades.” (BRASIL, 2015, p. 6).
O PL supracitado vai ao encontro do Manifesto da International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA)/United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO) sobre bibliotecas públicas, que destaca:
A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e
dos indivíduos são valores humanos fundamentais. Só serão
atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação
que lhes permita exercer os seus direitos democráticos e ter um
papel ativo na sociedade.
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A participação construtiva e o desenvolvimento da democracia
dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso
livre e sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à
informação. (IFLA; UNESCO, 1994, p.1).

O marco reivindicatório apresentado pelo Manifesto induz a compreensão da
centralidade do livro e da leitura para a concretização da produção e acesso à
informação e à cultura, estimulando o poder público a estabelecer políticas que
cumpram essas diretrizes. Nessa perspectiva, no Brasil, o Plano Nacional do Livro e
Leitura (PNLL), instituído pela Portaria Interministerial nº 1.442, de 10 de agosto
de 2006, define quatro eixos que orientam sua organização: a) democratização do
acesso ao livro; b) formação de mediadores para o incentivo à leitura; c) valorização
institucional da leitura e o incremento de seu valor simbólico; d) desenvolvimento
da economia do livro como estímulo à produção intelectual e ao desenvolvimento
da economia nacional (CADERNO..., 2014). O PNLL evidencia a importância das
bibliotecas públicas para a democratização do acesso ao livro e à leitura pelo
cidadão brasileiro.
No âmbito das bibliotecas escolares há um manifesto específico da IFLA e
UNESCO (2000, p. 2) que enfatiza:
A biblioteca escolar é essencial a qualquer tipo de estratégia de
longo prazo no que respeita a competências à leitura e escrita, à
educação e informação e ao desenvolvimento econômico, social e
cultural. A responsabilidade sobre a biblioteca escolar cabe às
autoridades locais, regionais e nacionais, portanto, deve essa
agência ser apoiada por política e legislação específicas.

Entendendo a importância da biblioteca escolar para o desenvolvimento do
País, e que nela se enseja a formação do cidadão leitor, o Sistema CFB/Conselhos
Regionais de Biblioteconomia (CRB) estabeleceu o Programa Mobilizador
‘Biblioteca Escolar: construção de uma rede de informação para o ensino público’
com o objetivo de promover maior qualidade no ensino fundamental e médio, por
meio da implantação de bibliotecas nas escolas.
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Uma das estratégias deste Programa consistiu no monitoramento de projetos
de lei que se relacionassem ao seu objetivo, o que possibilitou a identificação do PL
nº 1.831 de 2003, de autoria do Deputado Federal Antônio Adolpho Lobbe Neto,
apresentado inicialmente em 2000 pela Deputada Federal Esther Pillar Grossi, ao
qual foi apensado o PL nº 3.230 de 2004, de autoria da Deputada Federal Vanessa
Grazziotin.
Este PL transformou-se na Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe
sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País (BRASIL,
2010), tendo sido assegurado a partir da atuação do CFB junto ao Congresso
Nacional, a obrigatoriedade do bibliotecário em cada biblioteca, elevando assim a
demanda do número de profissionais necessários para atuar nesse nicho de
mercado.
Outra estratégia do Programa Mobilizador se referia a fomentar a formação de
bibliotecários para uma atuação qualificada no âmbito das bibliotecas escolares.
Considerando a interligação entre as estratégias propostas, e alinhando-as à análise
do cenário nacional, realizada pelo Sistema CFB/Conselhos Regionais de
Biblioteconomia (CRB), evidenciou a tendência de ampliação da demanda pela
formação.
No decorrer da efetivação deste Programa ocorreu, em 21 de novembro de
2008, junto ao CFB, o primeiro contato da UAB/CAPES, por meio da Coordenadora
de Articulação Acadêmica, Professora Doutora Nara Maria Pimentel, que buscava a
formação de auxiliares de bibliotecas, para atender as demandas das bibliotecas
instaladas nos polos do Sistema UAB. Este contato propiciou ao CFB a oportunidade
para a concretização das estratégias do Programa Mobilizador, no sentido de formar
graduados em Biblioteconomia, uma vez que auxiliares de bibliotecas não poderiam
assumir as bibliotecas dos polos sem a supervisão de profissionais. Sensibilizada
pelos argumentos apresentados pelo CFB, a UAB propôs a elaboração de um projeto
de curso de graduação em Biblioteconomia, na modalidade a distância. A proposta
foi submetida e apreciada pela Plenária do CFB que a aprovou nesse mesmo ano,
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motivando a indicação dos primeiros membros para compor a Comissão de
Elaboração do Projeto Pedagógico Nacional (PPN) do Curso.
Nesse intuito, para elaborar a primeira versão do PPN do Curso constitui-se
uma Comissão específica para esse fim, com a seguinte composição: Fundamentos
Teóricos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, Professora Henriette
Ferreira Gomes da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Gestão da Informação,
Professora Marta Lígia Pomim Valentim da Universidade Estadual Paulista (Unesp);
Organização e Representação da Informação, Professora Lídia Alvarenga da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e, posteriormente, Professor José
Augusto Chaves Guimarães (Unesp); Políticas e Gestão de Unidades, Sistemas e
Serviços de Informação, Professora Célia Regina Simonetti Barbalho da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Recursos e Serviços de Informação,
Professora Helen Beatriz Frota Rozados da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS); Tecnologias de Informação e Comunicação, Professora Sely Maria de
Souza Costa da Universidade de Brasília (UnB). Em 2009, passou a integrar a
Coordenadora da Comissão de Ensino da décima quinta gestão do CFB, Professora
Rosane Suely Álvares Lunardelli da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
A primeira reunião dos membros indicados pelo CFB, realizada na CAPES,
ocorreu em julho de 2009, na cidade de Brasília. As tratativas do CFB com a CAPES
resultaram no Acordo de Cooperação Técnica, no qual o CFB comprometeu-se a
conduzir e garantir, com qualidade, a criação e implantação do BibEaD. A assinatura
do Acordo de Cooperação Técnica ocorreu em 29 de outubro de 2009, tendo sido
publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, em 23 de dezembro de 2009. Em 11
de março de 2010 a Comissão Técnica apresentou a UAB/CAPES a minuta do PPN.
O Acordo resultou na publicação da Portaria CAPES nº 117/2010, no Diário
Oficial da União, de 10 de junho de 2010, que oficializava a Comissão Técnica (CT)
de Biblioteconomia para o acompanhamento e a avaliação das ações de implantação
do BibEaD, ratificando os nomes indicados pelo CFB que, por sua vez, entregou a
primeira versão do PPN ao CFB e à CAPES em agosto de 2010, na cidade de Brasília.
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Em vista de diversas mudanças ocorridas na CAPES, de 2010 a 2012, somado
ao delineamento das políticas do Ministério da Educação (MEC) para a oferta de
cursos nacionais na modalidade a distância, a qual privilegiava a formação de
professores, o PPN não se constituiu como uma ação prioritária da UAB/CAPES no
referido período, sendo necessária a constante articulação política por parte do CFB,
visando promover a retomada do processo.
No intento de dar prosseguimento às ações para a implantação futura do
Curso, foi publicado o Edital CAPES nº 12/2012 que objetivou selecionar uma IPES
que se responsabilizasse pelo gerenciamento da elaboração do material didático do
Curso. A CT participou do processo de seleção da referida instituição, cuja vencedora
foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No intuito de formalizar as
equipes de trabalho, foram constituídas duas comissões: ‘Avaliação da Produção de
Material Didático para o Curso de Biblioteconomia em EaD’ (Portaria UFRJ nº
13.194, de 31 de outubro de 2013), e ‘Gerenciamento de Produção de Material
Didático do Curso de Biblioteconomia em EaD’ (Portaria UFRJ nº 15.234, de 9 de
dezembro de 2013). Integraram a primeira Comissão as professoras Célia Regina
Simonetti Barbalho e Helen Beatriz Frota Rozados, como representantes da CT.
Nessa perspectiva, a CT acompanhou o processo de seleção de autores
(conteudistas) e leitores, objeto do Edital nº 01/2014 da Fundação Universitária
José Bonifácio (FUJB)/UFRJ. Foram inscritos 834 candidatos no total, sendo destes
396 autores e 438 leitores. As análises dos currículos foram realizadas em março de
2014, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido selecionados 78 candidatos, sendo
destes 37 autores (conteudistas) e 41 leitores (Quadro 1). Vale destacar que dos
autores (conteudistas) selecionados 53,30% eram da Região Sudeste; 24% da
Região Nordeste; 13,4% da Região Sul; 8% da Região Centro-Oeste; e 1,3% da Região
Norte. Após a seleção, a UFRJ organizou em agosto de 2014 a I Oficina de Capacitação
de Autores e Leitores do Curso, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação da
CT.
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Quadro 1 – Candidatos selecionados para a produção do material didático
Candidatos
Selecionados

Titulação

Produção
Científica

65%
Autores
(Conteudistas)

doutores

Experiência em EaD

68% tinham publicado
86% tinham

material didático em EaD

publicado de
35%

6 a 10 artigos

37
57% tinham revisado

mestres

material em EaD

83%

71% tinham publicado

doutores
Leitores

83% tinham

material didático em EaD

publicado de
17%
mestres

Total

6 a 10 artigos

41
46% tinham revisado
material em EaD

Fonte: Elaborado a partir dos dados da UFRJ (2021)6.

Em 2014, a CT foi recomposta com os seguintes membros: Professora Célia
Regina Simonetti Barbalho da Universidade Federal do Amazonas (UFAM);
Professora Helen Beatriz Frota Rozados da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS); Professora Henriette Ferreira Gomes da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e Professora Marta Lígia Pomim Valentim da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), cuja Portaria CAPES nº 181/2016, somente foi publicada no Diário Oficial
da União em 24 de outubro de 2016. Em novembro de 2014, ocorreu a primeira
reunião da nova Comissão que deliberou, dentre outras coisas, sobre a seleção de
materiais didáticos existentes no âmbito do Sistema UAB para compor o Eixo ‘0’ do
Curso.
Em abril de 2015, por meio do Edital nº 02/2015, da FUJB/UFRJ foram
selecionados os designers instrucionais e gráficos, além dos revisores, que passaram

6

Fonte: UFRJ. BibEaD. Desenvolvimento dos materiais didáticos e de apoio para o Curso de
Bacharelado em Biblioteconomia na modalidade a distância. Brasília, 2018.
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a atuar no processo de editoração e diagramação dos materiais didáticos.
Para uma melhor compreensão da abrangência e do público-alvo do projeto, a CT
reuniu-se em maio de 2015, no Rio de Janeiro, com os candidatos selecionados.
A partir de junho de 2015 e até o momento atual, a CT tem realizado
sistematicamente a avaliação do conteúdo do material produzido pelos autores e
avaliados pelos leitores, objetivando averiguar se foi observado o fiel atendimento
ao disposto na ementa da disciplina constante do PPN, a inter-relação de disciplinas,
a sobreposição de conteúdos e se o teor exposto possibilita a formação desejada. As
análises realizadas evidenciaram a necessidade de um efetivo trabalho de
normalização do material produzido, objeto da Licitação na modalidade Pregão
Presencial PP FUJB/UFRJ nº 05/2018, uma vez que se trata de um Curso de
Biblioteconomia.
Em paralelo a avaliação do material, a CT promoveu a atualização do PPN,
apresentado às IPES que integram o Sistema UAB e possuem cursos presenciais de
Bacharelado em Biblioteconomia, em setembro de 2017. Em novembro do mesmo
ano, a UAB/CAPES disponibilizou a versão eletrônica atualizada do PPN para as
universidades que participaram da reunião, cujo intuito foi proporcionar
conhecimento aprofundado sobre o PPN. Durante os três meses seguintes, em
agendas pré-definidas, dirimiram-se as dúvidas das IPES, acataram-se sugestões e
críticas pertinentes, fator que resultou em alterações na proposta pedagógica a
partir desses momentos de interlocução.
Por meio do Ofício Circular de Adesão nº 7/2018 - CPCF/CGPC/DED/CAPES, a
UAB/CAPES iniciou o processo de aderência das instituições interessadas em
oferecer o Curso, as quais submeteram suas propostas no período de abril a junho
de 2018.
Em 23 de março de 2018 ocorreu, em ato solene no Auditório Anísio Teixeira,
na CAPES, o lançamento oficial do BibEaD, com a presença de representantes do
Sistema CFB/Conselhos Regionais, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT) e demais entidades e profissionais da área.

Revista Eletrônica da ABDF, v.5, n.1, p. 68-104, jan./jun. 2021.
79

Em agosto do mesmo ano, após a análise da CT, a UAB/CAPES publicou o
resultado oficial do processo de Adesão, resultando em 14 IPES distribuídas
nacionalmente. É importante mencionar que a oferta do Curso pelas IPES abrangem
polos não apenas do Estado a qual pertencem, mas também outros estados da região
(Figura 2).
Figura 2 – Distribuição nacional da oferta do Curso

Fonte: Elaboração própria (2021).

Em dezembro de 2018, foi realizado o I Encontro de Coordenadores do
BibEaD, reunindo os Coordenadores dos Cursos das IPES que aderiram ao PPN, com
a participação da Diretoria de Educação a Distância (DED), a CT e a UFRJ,
oportunidade em que os Coordenadores foram informados de todas as etapas do
processo até este momento e puderam expor suas dúvidas. Para tanto, conheceram
o Sistema UAB por meio da Coordenação de Programas, Cursos e Formação em EaD
(CPCF), receberam orientações sobre financiamento do curso pela Coordenação
Geral de Supervisão e Fomento (CGFO), ajustaram as informações sobre os polos em
que o Curso será ofertado através da Coordenação de Articulação Acadêmica
(CAAC), tiraram as dúvidas sobre o Projeto Pedagógico e sua trajetória por meio da
CT, e conheceram o Repositório dos Materiais Didáticos do BibEaD apresentado pela
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Comissão de Gerenciamento da UFRJ. O Encontro propiciou aos participantes a
oportunidade de apresentarem algumas propostas e recomendações, visando a
eficiência e eficácia da implantação do Curso, com previsão de início para o segundo
semestre de 2019, mas concretizado efetivamente em 2020.
No intuito de favorecer a visualização da cronologia anteriormente descrita, a
Figura 3 apresenta de forma condensada a trajetória do projeto.
Figura 3 – Cronologia dos fatos

Fonte: Elaboração própria (2021).
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Pelo exposto é possível observar o comprometimento e a responsabilidade dos
atores envolvidos, demonstrando que o Sistema UAB/CAPES funciona como
articulador entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e os governos estaduais e
municipais, visando atender às demandas locais por formação de pessoal em nível
superior. Por outro lado, as IPES são as responsáveis pela implantação do PPN em
Biblioteconomia, na modalidade a distância, por meio de seus polos, atualmente em
número de 562 unidades operacionais, nos quais são desenvolvidas as atividades
pedagógicas e administrativas relativas ao Curso ofertado nacionalmente. Os polos
oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos
possam acompanhar os cursos nesta modalidade de ensino.

PROJETO PEDAGÓGICO NACIONAL
O PPN abrangeu quatro distintas dimensões: Situacional, Conceitual,
Operacional e Institucional, baseado nas diretrizes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) que estabeleceu três
“atos”, quais sejam: o Ato Situacional que descreve a realidade na qual desenvolvese a ação, é o desvelamento da realidade sociopolítica, econômica, educacional e
ocupacional; o Ato Conceitual que atua como elo necessário, elemento de coerência
no processo de construção de um projeto pedagógico; e o Ato Operacional que
determina como realizar a ação, ou seja, é o momento de se posicionar em relação
às atividades a serem assumidas para materializar a formação na realidade local
(ABECIN/FORGARD, 2001). Para o contexto do PPN, introduziu-se o Ato
Institucional, no qual se apresentam as características específicas das IPES,
delineando os contornos locais do Projeto.
O PPN (UAB/CAPES, 2018, p.16) enfoca os seguintes princípios:
a. o reconhecimento do cunho humanista da área como

subsídio ao desenvolvimento cultural;
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b. a necessidade de geração de conhecimento – mormente

teórico – na área, por meio da criação e manutenção de
espaços

e

iniciativas

de

investigação

científica

sistematizada;
c. o duplo compromisso da área com o desenvolvimento

científico, tecnológico, cultural e com a cidadania;
d. o dever de socializar o saber produzido por meio da

comunicação científica e cultural;
e. o reconhecimento de que a atuação profissional na área

ocorre em diferentes níveis de complexidade, exigindo,
para tanto, distintas instâncias formadoras;
f. a criação de mecanismos de efetivo diálogo entre a

universidade e a sociedade, de modo a que ambas se
alimentem reciprocamente;
g. a formação de diferentes perfis profissionais como

decorrência das distintas vocações de cada IPES;
h. o oferecimento ao educando de espaços éticos de vivência

na área, por meio de atividades de ensino (incluindo-se os
estágios), de pesquisa, de extensão e de inovação;
i. a

conscientização

de

que

o

profissional

está

inexoravelmente exposto a um constante processo de
atualização, devendo, portanto, ser objeto de investimento
conjunto das IPES e dos organismos de classe, de modo que
a sociedade tenha efetivamente garantido o seu direito à
informação.
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O PPN foi composto por 7 (sete) eixos, baseados nos documentos da ABECIN
para a área de Biblioteconomia, incluindo-se o Eixo ‘0’, com o intuito de preparar o
aluno com conteúdos introdutórios e o aparelhar no uso dos recursos tecnológicos:
Eixo 0 - Módulo Básico: abarca conteúdos introdutórios que, embora não
circunscritos às especialidades da Biblioteconomia, propiciarão ao
estudante a aquisição de conhecimentos e competências que
subsidiarão a aprendizagem dos conteúdos específicos presentes nos
demais eixos.
Eixo 1 - Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e da Ciência da
Informação: visa identificar as bases históricas e epistemológicas da
Biblioteconomia no campo científico da Ciência da Informação.
Eixo 2 - Organização e Representação da Informação: objetiva articular
conceitos, métodos, técnicas e instrumentos para análise, síntese,
condensação e representação da informação, em suas vertentes
temática e descritiva.
Eixo 3 - Recursos e Serviços de Informação: contempla os fundamentos,
métodos, técnicas, instrumentos e recursos no desenvolvimento de
serviços de informação e ação cultural.
Eixo 4 - Políticas e Gestão de Ambientes de Informação: enfoca conceitos,
métodos, técnicas, instrumentos e recursos para a coordenação,
direção, gerenciamento, planejamento, controle e avaliação de
ambientes informacionais.
Eixo 5 - Tecnologias de Informação e Comunicação: abrange conceitos,
métodos, instrumentos e recursos de tecnologia da informação e
comunicação para o desenvolvimento, a implantação e a avaliação de
recursos tecnológicos como repositórios, bases de dados, bibliotecas
digitais, publicações eletrônicas, OPAC.
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Eixo 6 - Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação: articula os
fundamentos teóricos e

metodológicos para construção de

conhecimento no âmbito da Biblioteconomia.
Eixo 7 - Estágio e Atividades Complementares: práticas profissionais.
Figura 4 – Eixos formativos PPN

Fonte: Elaboração própria (2021).

O PPN foi elaborado de modo a proporcionar uma formação que efetivamente
possa cumprir o que a sociedade espera. Nessa perspectiva, os conteúdos formativos
vão ao encontro de um perfil profissional que possibilite ao bibliotecário atuar
como: intérprete de distintos cenários de informação, disseminador de serviços de
informação, gestor de informação, provedor/facilitador do acesso e transferência
da informação, mediador da informação, promotor da cultura, tomador de decisões,
produtor, processador e organizador de informação, além disso, valorizador das
raízes históricas da própria profissão e atuante na preservação da memória e do
patrimônio cultural e científico da humanidade (UAB/CAPES, 2018).
O perfil do egresso abrange as seguintes competências e habilidades
profissionais: a) autônomo e apto para o desempenho das atividades do ciclo
informacional (produção, organização, gestão, mediação, acesso, uso e apropriação
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da informação); b) autônomo e apto para desenvolver na sociedade a competência
em informação e propiciar a democratização da informação em suas múltiplas
dimensões; c) capaz de atuar nos processos de construção e reconstrução da
realidade social de modo crítico e reflexivo; d) capaz de agir com proficiência,
criatividade e ética no enfrentamento dos problemas em suas práticas profissionais;
e) capaz de empenhar-se no processo contínuo de seu aprimoramento profissional;
f) capaz de comprometer-se com o desenvolvimento científico e tecnológico de seu
campo de atuação.

MATERIAL DIDÁTICO DO CURSO
O ensino na modalidade a distância pressupõe a elaboração de material
didático de qualidade, de modo que o aluno possa ser apoiado pedagogicamente e
didaticamente durante todo o processo formativo. O BibEaD atende esta
prerrogativa, a partir das disciplinas a serem ministradas, tanto em relação às
disciplinas obrigatórias, quanto em relação às disciplinas optativas (Quadro 2).
Quadro 2 – Disciplinas do Curso de Biblioteconomia UAB/CAPES

Eixos

Disciplinas

Eixo 0:
Módulo Básico

Eixo 1:
Fundamentos
Teóricos da
Biblioteconomia e
da Ciência da
Informação

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Estatística
Inglês Instrumental
Introdução à Educação a Distância
Introdução à Filosofia
Língua Portuguesa
Sociologia Geral
Libras (Optativa)
Ambientes, Serviços e Sistemas
Informacionais
2. Bibliotecário: formação e campo de atuação
profissional
3. Biblioteconomia e Interdisciplinaridade
4. Biblioteconomia e Sociedade

Carga
Horári
a

225

300
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Eixo 2:
Organização e
Representação da
Informação

Eixo 3:
Recursos e Serviços
de Informação

Eixo 4:
Políticas e Gestão
de Ambientes de
Informação

5. Informação, Comunicação e Documento
6. Comunicação do Conhecimento Científico
(Optativa)
1. Análise da Informação
2. Instrumentos de Representação Descritiva
da Informação
3. Instrumentos de Representação Temática
da Informação I
4. Instrumentos de Representação Temática
da Informação II
5. Normalização Documental
6. Organização do Conhecimento e da
Informação
7. Políticas de Organização e Representação
da Informação
8. Processos e Produtos de Representação
Descritiva da Informação
9. Processos e Produtos de Representação
Temática da Informação
10. Recuperação da Informação
11. Análise de Imagens (Optativa)
12. Elementos Lógicos e Linguísticos na
Organização e Representação da
Informação (Optativa)
1. Educação de Usuários
2. Fontes de Informação I
3. Fontes de Informação II
4. Leitura e Ação Cultural
5. Serviço de Referência e Informação
6. Serviços de Informação em Rede
7. Informação em Mídias Digitais (Optativa)
8. Literatura e Leitura Infantil e Juvenil
(Optativa)
1. Bases Teóricas da Administração de
Ambientes de Informação
2. Dinâmica Organizacional
3. Formação e Desenvolvimento de Coleções
4. Gestão da Informação e do Conhecimento
5. Marketing em Ambientes de Informação
6. Organização, Sistemas e Métodos Aplicados
a Ambientes de Informação
7. Planejamento de Ambientes de Informação
8. Políticas de Informação

540

365

405
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Eixo 5:
Tecnologias de
Informação e
Comunicação

Eixo 6:
Pesquisa em
Biblioteconomia e
Ciência da
Informação

9. Conservação, Preservação e Restauro
(Optativa)
10. Economia da Informação (Optativa)
1. Bibliotecas Digitais
2. Editoração Eletrônica
3. Informatização de Ambientes de
Informação
4. Introdução às Tecnologias de Informação e
de Comunicação
5. Planejamento e Elaboração de Bases de
Dados
6. Redes de Computadores
7. Publicações Digitais (Optativa)
8. Tecnologias de Informação Livres
(Optativa)
1. Metodologia da Pesquisa Científica I
2. Metodologia da Pesquisa Científica II
3. Métodos Quantitativos, Qualitativos e
Mistos de Pesquisa
4. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I
5. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II
6. Propriedade Intelectual (Optativa)

Eixo 7:
Estágios e
1. Estágio Supervisionado
Atividades
2. Atividades Complementares
Complementares
TOTAL GERAL DE HORAS

360

330

360
120
2.715

Fonte: UAB/CAPES - Projeto Pedagógico Nacional (2018).

Os Eixos em que as disciplinas estão distribuídas seguem as diretrizes da
ABECIN, conforme mencionado anteriormente, sendo: Eixo 0: 7 disciplinas; Eixo 1:
6 disciplinas; Eixo 2: 12 disciplinas; Eixo 3: 8 disciplinas; Eixo 4: 10 disciplinas; Eixo
5: 8 disciplinas; Eixo 6: 6 disciplinas; e Eixo 7: 2 (estágio e atividades
complementares).
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Quadro 3 – Carga horária das disciplinas obrigatórias por eixos
EIXO

Carga Horária

Eixo 0

225h

Eixo 1

300h

Eixo 2

540h

Eixo 3

365h

Eixo 4

405h

Eixo 5

360h

Eixo 6

330h

Eixo 7

480h

TOTAL GERAL

2.715h

Fonte: UAB/CAPES - Projeto Pedagógico Nacional (2018).

A partir do Gráfico 2 pode-se observar de que maneira a carga horária foi
distribuída por Eixo, sendo que o maior percentual foi dedicado às disciplinas do
Eixo 2 Organização e Representação da Informação.
Gráfico 2 – Distribuição da carga horária por eixo temático
Estágios e
Atividades
Complementares
18%

Módulo Básico
8%

Tecnologias de
Informação e
Comunicação
14%

Políticas e Gestão
de Ambientes de
Informação
15%

Fundamentos
Teóricos da
Biblioteconomia e
da Ciência da
Informação
11%

Organização e
Representação da
Informação
20%

Recursos e Serviços
de Informação 14%

Fonte: Elaboração própria (2021).
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A produção dos materiais didáticos do Curso contempla diferentes atores no
processo, a saber os autores (conteudistas), que foram os responsáveis pela
elaboração do conteúdo de cada disciplina do Curso. Os autores foram selecionados
por meio de Edital, conforme anteriormente mencionado, a partir do atendimento a
determinados requisitos como, por exemplo, titulação, expertise na área de
Biblioteconomia, bem como em relação à experiência neste tipo de modalidade de
ensino.
As disciplinas têm três distintas categorizações: 60 horas/aula cujo texto
didático deve ter entre 90 a 120 páginas; 45 horas/aula entre 70 a 110 páginas; 30
horas/aula entre 60 a 100 páginas. Os leitores são responsáveis pela leitura do
material didático elaborado pelos autores, no intuito de verificar a pertinência do
conteúdo à ementa da disciplina, bem como de sugerir ajustes e/ou acréscimos
quando necessário. Estes também foram selecionados por meio de Edital, conforme
mencionado anteriormente, atendendo aos mesmos quesitos supracitados. Além
dos autores e leitores, há o designer instrucional, responsável por adequar o
material didático ao contexto do ensino na modalidade a distância. O designer
gráfico, que tem como tarefa a diagramação do material didático e o ajuste de
imagens, ilustrações, gráficos, entre outros elementos. O normalizador cuja
incumbência reside na conferência das citações e referências utilizadas pelos
autores, bem como pelas fontes citadas. O revisor de português é o responsável pela
revisão gramatical do texto didático.
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Figura 5 – Processo de elaboração do material didático

Fonte: Elaboração própria (2021).

Os materiais didáticos do BibEaD ficarão disponíveis no Repositório da
UAB/CAPES, cujo acesso é totalmente gratuito à toda a sociedade brasileira. As IPES
que ofertarão o Curso poderão desenvolver novos materiais didáticos: textuais,
visuais e/ou sonoros para seus alunos, contudo, destaca-se que os Cursos receberão
todo o material didático básico para a formação dos alunos.
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Figura 6 – Modelo da capa e miolo do material didático

Fonte: UAB/CAPES; UFRJ (2018).

A UAB/CAPES entende que o Curso contribuirá para: fortalecer o desempenho
do ensino público no País; atender às demandas dos polos de educação a distância
do Sistema UAB no que se refere a sua função de espaço educativo para o
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas
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relativas aos cursos e programas ofertados na modalidade a distância por IPES; e
formar profissionais no campo da Biblioteconomia, sobretudo para atuar no interior
do País, onde há maior carência deste profissional. Além disso, articula esta ação a
outras políticas nacionais, entre elas a política de incentivo à instalação de
bibliotecas públicas em todos os municípios brasileiros e o fortalecimento da
educação básica.

IMPLANTAÇÃO DO CURSO
Em 2018, a UAB/CAPES publicou Ofício Circular de Adesão nº 7/2018 CPCF/CGPC/DED/CAPES ao Curso Nacional de Bacharelado em Biblioteconomia, na
modalidade a distância, no intuito de selecionar propostas de IPES integrantes do
Sistema UAB para oferta do BibEaD, nos polos de apoio presencial do Sistema UAB.
A Adesão exigia a assinatura do ‘Formulário de Proposição’ pelo dirigente
máximo da IPES, implicando nos seguintes compromissos: pleno conhecimento e
irrestrita concordância com os termos e as condições do documento de Adesão;
adesão integral ao Projeto Pedagógico Nacional e ao material didático do BibEaD; no
ateste da existência e do funcionamento regular de curso presencial de bacharelado
em Biblioteconomia; na ciência da adequação da infraestrutura no(s) polo(s)
pleiteado(s), tendo em vista a execução do projeto pedagógico do curso proposto;
na comprovação da existência de material informacional para atender
especificamente as aulas práticas presenciais nas bibliotecas dos polos em que o
BibEaD será ofertado (livros, bases de dados, códigos de classificação e de
catalogação, normas técnicas nacionais e internacionais da área de documentação e
informação, tecnologias assistivas, e licenças de acesso a este tipo de material). Para
a execução das propostas selecionadas, a CAPES investirá recursos relacionados a
custeio, capital e bolsas.
Para a análise técnica foram consideradas aptas as propostas que respeitaram,
independentemente da quantidade de polos, o mínimo de cem vagas para o Curso.
A avaliação de mérito foi realizada segundo o julgamento dos seguintes critérios:
Revista Eletrônica da ABDF, v.5, n.1, p. 68-104, jan./jun. 2021.
93

adesão integral ao PNN do BibEaD; formação acadêmica do corpo docente que
atuará no Curso na modalidade a distância.
Figura 7 - Implantação do Curso Nacional de Bacharelado em
Biblioteconomia

Nota: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Fonte: UAB/CAPES - Projeto Pedagógico Nacional (2018).

Os esforços do CFB, da UAB/CAPES e da UFRJ, no intuito de planejar e
gerenciar da melhor maneira possível a implementação do referido Curso é
relevante para a área, principalmente, frente a alta demanda existente para ocupar
postos de trabalho nos polos da UAB/CAPES, e nas bibliotecas públicas e escolares
do País. A seriedade do processo chancela um curso de qualidade que, certamente,
oferecerá a sociedade e ao mercado de trabalho um profissional capaz de atender
aos desafios impostos no contexto e no qual a biblioteca está inserida.
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A efetiva implantação do Curso, realizada por meio da oferta de vagas e da
matrícula dos alunos aprovados no processo seletivo realizado por cada uma das
IPES, está sendo feita de modo gradual (Quadro 4).
Quadro 4 - Situação da oferta do BibEaD em âmbito nacional
Sigla da IES

UF

Situação da
Oferta

Início do
Curso

Alunos
matriculados

Alunos
cursando

UFS

SE

Ativa

01/08/2020

119

113

UFBA

BA

Ativa

01/10/2020

233

189

FURG

RS

Ativa

01/12/2020

119

118

UFRGS

RS

Ativa

01/12/2020

201

105

UDESC

SC

Ativa

01/01/2021

184

184

UNIRIO

RJ

Ativa

01/03/2021

29

29

UFF

RJ

Ativa

02/03/2021

114

114

UFES

ES

Ativa

01/04/2021

349

349

UFG

GO

Ativa

01/05/2021

115

115

UFPA

PA

UFAM

AM

UFMG

MG

Cancelada

UFMT

MT

Cancelada

UFPB

PB

Cancelada

A ser
iniciada
A ser
iniciada

Fonte: UAB/CAPES (2021).

O Quadro 4 destaca que nove instituições implantaram o Curso no segundo
semestre de 2020 e no primeiro de 2021, conforme demonstra a Figura 8.
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Figura 8 - Distribuição de alunos cursando por Estado no âmbito do BibEaD

Fonte: UAB/CAPES (2021).

As universidades informaram os polos onde o Curso está sendo ofertado,
evidenciando equilíbrio na distribuição geográfica, fator essencial para atingir um
dos objetivos do Projeto BibEaD que se refere a possibilidade de formar pessoas em
distintas regiões do interior do País.
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Figura 9 - Polos em que o BibEaD está sendo ofertado

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2021).

O disposto na Figura 9 possibilita compreender por meio da Figura 10, com
está distribuída no Brasil, a oferta de vagas dos cursos implantados até o primeiro
semestre de 2021.
Figura 10 – Distribuição de polos por Estado

Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo (2021).
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Com a implantação de nove cursos, é importante observar a relação entre
alunos matriculados e alunos cursando visando acompanhar o desenvolvimento da
formação, especialmente considerando que se trata de uma formação na
modalidade a distância, cujos níveis de evasão podem ser elevados.
Gráfico 3 - Alunos matriculados x alunos cursando no âmbito do BibEaD

400
300
200
100
0

Alunos matriculados

Alunos cursando

Fonte: UAB/CAPES (2021)

Constata-se por meio do Quadro 4 que, das 14 (quatorze) IPES autorizadas a
implementar o BibEaD, 4 (quatro) delas iniciaram em 2020, sendo a Universidade
Federal de Sergipe (UFS) a primeira, seguida pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA), a Fundação Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 2021 há a previsão de que outras 5
(cinco) universidades poderão ofertar o Curso: Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em
parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Em conjunto estas
Universidades matricularam 1.463 (um mil quatrocentos e sessenta e três alunos),
sendo que em junho de 2021, 1.316 (um mil trezentos e dezesseis) alunos estão
cursando.
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Para ampliar esta avaliação inicial acerca da implantação do BibEaD no Brasil,
formulou-se um questionário que foi aplicado junto aos nove Coordenadores que já
o implantaram nas IPES informadas neste texto, com o objetivo de conhecer suas
percepções iniciais dessa experiência pioneira. Contudo, dos nove Coordenadores
consultados, apenas cinco responderam em tempo hábil de terem suas percepções
inseridas neste texto (FURG, UFRGS, UFS, UNIRIO/UFF e UFES).
Em relação a percepção das coordenações do Curso em andamento, evidenciase que há um sentimento de que o Curso está atendendo as expectativas dos alunos
(Quadro 5).
Quadro 5 - Percepção da coordenação sobre o BibEaD
Instituiçã
o

Depoimentos

FURG

Existe uma interação muito grande.
Nossa organização com monitores, tutores e docentes buscam dar todo
apoio aos discentes.

UFRGS

Ainda não realizamos avaliação

UFS

Os alunos, de maneira geral, estão animados e gostando do curso. Têm
participado de lives e demonstrado que a escolha foi acertada, criando
perspectivas.
Entretanto, demonstraram receio em relação ao uso das tecnologias,
pois nem todos têm domínio. Informaram, também, que a disciplina
que abordou essa temática não foi suficiente.
Explicamos a eles que terão que se capacitar, pois o EaD requer
conhecimentos básicos para uso de recursos online. Atrelado a isso
alguns têm, ainda, dificuldade com o próprio uso do Office.
Estamos pensando em criar alguma ação de extensão para ajudá-los
nesse sentido.

UFF (em
parceria
com a
UNIRIO)

Alunos mais maduros, 50% já possuem uma graduação. Com alguma
dificuldade com a tecnologia. Boa expectativa sobre o curso. Os que
não possuem graduação, estão muito felizes em poder se graduar
numa área que tem mercado de trabalho no interior.

UFES

Devido a quantidade de polos atendidas, verificamos realidades
distintas entre os estudantes do curso, entre os mesmos é possível
identificar entusiasmos e muita vontade para realizar o curso, visto
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que, sentem-se privilegiados por serem alunos UFES. Como problema
enfrentados verificamos que a falta de rotina de estudo, de disciplina,
as fragilidades de conexão e o compartilhamento de equipamentos,
foram amplificadas com o contexto da pandemia, assim, a adaptação
está sendo gradual. Alguns estudantes já estão amadurecendo quanto
ao processo proposto pelo curso, outros que estão na segunda
formação a adaptação ocorre de forma mais rápida. Identificamos que
a desistência de alguns estudantes foi devido a não adaptação ao
estudo a distância, somado as fragilidades da conexão, falta de
equipamentos e formação no ensino médio, tornando esses estudantes
muito vulneráveis.
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo (2021).
No que se refere a percepção inicial dos alunos, destaca-se que alguns ainda
não realizaram uma avaliação formal, mas de modo geral apontam que têm
dificuldade no uso dos recursos tecnológicos (Quadro 6). Outro aspecto interessante
se refere a que alguns alunos já possuem outra graduação, portanto, estão buscando
uma segunda formação.
Quadro 6 – Percepção da coordenação sobre os alunos matriculados
Instituição Percepções
FURG
UFRGS

Verificamos que muitos alunos apresentaram dificuldade com o
sistema AVA7 FURG bem como compreender os trâmites do EAD.
Ainda não realizamos avaliação.
De maneira geral estão entusiasmados com as possibilidades que a
profissão oferece. Como eles já têm participado de lives, sob vários

UFS

enfoques de ramos do conhecimento, a visão da profissão se amplia.
Além disso, os professores sempre estimulam a escolha e ampliam o
conhecimento sobre a atuação profissional.

UFF (em

Alunos mais maduros, 50% já possuem uma graduação. Com alguma

parceria

dificuldade com a tecnologia. Boa expectativa sobre o curso. Os que

com a

não possuem graduação, estão muito felizes em poder se graduar

UNIRIO)

numa área que tem mercado de trabalho no interior.

7

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
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A percepção inicial dos alunos está sendo positiva, visualizam boas
perspectivas profissionais, pontuam que o curso está atendendo a
UFES

expectativa e que estão gostando muito, também valorizam a
oportunidade de estudar em uma instituição conceituada, buscam se
organizar, ficando claro a vontade de superar as dificuldades para se
manter no curso.
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo (2021).

Destaca-se nesse cenário que 5 (cinco) universidades ainda não se
manifestaram sobre o início da oferta do curso. No entanto, a Universidade Federal
do Amazonas (UFAM) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) informam que
pretendem iniciá-lo, e no caso da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) consta o status de ‘cancelada’, apoiadas nos seguintes motivos:
impossibilidade de início no prazo limite (UFMG e UFPB) e, no caso da UFMT, o fato
de a instituição ter sofrido desmembramento com a criação da Universidade Federal
de Rondonópolis (UFR), tendo ficado o BibEaD vinculado à nova instituição, o que
impossibilitou a sua oferta neste momento.
Vale ressaltar a abrangência geográfica que o Curso proporcionou, no que se
refere a formação em Biblioteconomia no País, uma vez que as 9 (nove)
universidades com status ativo, já abrangem todas as regiões brasileiras, ou seja, as
vagas foram ofertadas de norte a sul atingido o interior do País, conforme um dos
objetivos do projeto.
Por outro lado, é importante destacar que a oferta deste novo Curso em todo o
território brasileiro e por várias universidades em períodos muito próximos, ocorre
em um momento atípico pelo qual nosso país e o resto do mundo estão passando –
a pandemia gerada pelo vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, que exigiu uma
adaptação intensa das pessoas e atividades desenvolvidas, alterando suas rotinas e,
consequentemente, as rotinas das Universidades, o que implicou em um maior grau
de complexidade em todas as áreas, bem como forçou a busca de novas estratégias
que possibilitassem o oferecimento do Curso nessa situação ímpar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O BibEaD possibilita a quem não tem disponibilidade de cursar uma graduação
presencial, acessar um curso de qualidade, com material didático de excelência. O
acesso descentralizado ao conhecimento é fundamental para desenvolver
competências e habilidades profissionais às pessoas de regiões geográficas
distantes dos centros urbanos, locais onde a presença do bibliotecário é essencial,
não só para dar apoio ao ensino básico e fundamental, como para prover informação
ao cidadão, democratizando o acesso e empoderando esse indivíduo sobre seus
direitos na sociedade.
Este Curso está alinhado às políticas públicas nacionais de acesso à
informação, de implementação de bibliotecas públicas e escolares nos municípios e
escolas, bem como às políticas voltadas à melhoria da educação básica que abrange
a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, visando assegurar a
formação necessária ao exercício da cidadania, contribuindo para a redução das
desigualdades sociais. Não há desenvolvimento social e econômico sem educação, e
a biblioteca é um dos elementos essenciais para que isso ocorra.
A formação nesta modalidade possibilita que, independentemente do espaço e
do tempo, pessoas com compromissos familiares ou de outra natureza tenham
acesso ao professor que, por sua vez, é responsável pela interlocução de conteúdos
especializados que serão apropriados por alunos de diferentes espaços geográficos,
por meio de recursos de comunicação síncronos e assíncronos. O aluno, ao ter
contato com recursos tecnológicos, plataformas e suportes digitais desenvolvem
competências midiáticas que não possuíam. As plataformas de aprendizagem
possibilitam a formação de redes colaborativas entre os próprios alunos e também
entre alunos, professores, monitores, tutores, possibilitando a troca de informação
e conhecimento, independente do ambiente físico ou da questão tempo.
O Curso será ofertado por IPES e, por essa razão, será gratuito, fator
determinante para motivar pessoas de norte a sul do País que não possuem recursos
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financeiros para se matricularem em cursos neste tipo de modalidade, facilitando o
acesso à formação de qualidade.
Por último, mas não menos importante, vale destacar que a UAB/CAPES
estabelecerá critérios de avaliação que possibilitem verificar a qualidade da
implantação e o acompanhamento do desenvolvimento do Curso, buscando garantir
que esta formação atenda, integralmente, o Projeto Pedagógico Nacional
estabelecido na parceria CFB/UAB.
O desafio foi lançado, caberá a todos os envolvidos: coordenadores de curso,
coordenadores UAB, coordenadores de polos, professores, tutores, monitores,
alunos e instituições envolvidas fazerem com que este projeto tenha êxito. É um
trabalho coletivo em que a UAB, o CFB, a ABECIN e as IPES que ofertarão o Curso
estarão unidos para prover a qualidade que se espera e deseja.
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