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Roteiro de Apresentação

1. Vocação da FaBCI
2. Cenário atual
3. Qual é o profissional e a pessoa que 

almejamos formar
4. Propostas
5. Palavras finais



Vocação

Formar profissionais competentes que deverão 
atender à demanda de informação da 

sociedade brasileira, incentivar a pesquisa e 
a produção acadêmicas, assim como 

preservar a memória e o conhecimento 
humano, sempre pautados pela ética



Cenário Atual

1. Aceleração da produção de conhecimento
2. Aceleração tecnológica
3. Mercado de trabalho exige maior qualificação
4. Educação continuada
5. Serviços sociais demandam cada vez mais 

profissionais
6. Profissionais gestores de atividades 

complexas: pessoas, processos e produtos



Fatos portadores de futuro

1. Globalização do mercado de trabalho
2. Os cursos tornam-se internacionais: estudantes 

em intercâmbio
3. Universidades virtuais e cursos à distância
4. Diploma é fator de corte nas seleções de emprego
5. Trabalhar em equipe, ser educado e flexível
6. Novas competências são requeridas



Profissionais da Informação



Profissionais da Informação

•Documentalista• Bibliotecário

•Analista de Informações



Competências profissionais
Competências requeridas: 
• Conhecimentos técnicos
• Raciocínio lógico e abstrato
• Habilidades sócio-comunicativas
• Relacionamento com superiores e subordinados
• Responsabilidade
• Liderança
Competências complementares: 
• Domínio de um idioma  
• Conhecimentos de informática



Profissionais formados pela FaBCI

Atender à demanda

Incentivar a pesquisa

Incentivar a produção 
acadêmica

Preservar a memória

Preservar o 
conhecimento

Pautar-se pela ética

Competência técnica

Competência 
acadêmica

Desafios
Competência 

empreendedora

Competência 
profissional



Nível 4 – Domínio da metodologia
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Nível 3 – Domínio das ferramentas

Nível 2 – Conhecimento das práticas

Nível 1 – Sensibilização



Níveis de Competência
Nível 1 – Sensibilização - Profissional que utiliza os instrumentos à sua disposição e 

possui uma cultura de base na matéria (conhecimento do vocabulário essencial e 
capacidade de realizar atividades de baixa complexidade)

Nível 2 – Conhecimento das práticas - Profissional que domina as ferramentas 
básicas, efetua tarefas especializadas ou repetitivas, é capaz de colaborar com 
outros especialistas da área, recorrendo ao saber-fazer. Consegue interpretar e 
manifestar necessidades e pode propor mudanças

Nível 3 – Domínio das ferramentas - Profissional que conhece todas as técnicas da 
profissão, sabe falar delas e utilizá-las. E capaz de interpretar uma situação e 
emitir opiniões que impliquem em a adaptação à situação ou criação de novas 
ferramentas de trabalho

Nível 4 – Domínio da metodologia - Profissional que domina a metodologia, o que 
lhe permite conceber novos sistemas, fazer auditorias, gerir a informação em sua 
empresa ou rede. Utiliza uma determinada técnica mas pode utilizá-la em outras 
circunstâncias. 



Pirâmide de Competência

Doutorado

Mestrado

Especialização

Nível 4 – bibliotecário perito

Nível 3 – bibliotecário gestor

Nível 2 – bibliotecário técnico

Nível 1 – bibliotecário auxiliar
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Domínios de Competência

Grupo I Grupo T

TecnologiasInformação

Grupo C
Grupo S

Profissional Comunicação
Outros saberes

Grupo G

Gestão



Formação e gestão 
pedagógica

Concepção de 
produtos e serviços

Gestão de recursos 
humanos

Comunicação 
institucional

Gestão de coleções 
e fundos

Diagnóstico e avaliaçãoComunicação 
interpessoal

Habilidades digitaisPesquisa 
informacional

Gestão de projeto e 
planejamento

Prática de uma 
língua estrangeira

Tecnologias da 
informação e 
comunicação

Análise e represent. 
da informação

Gestão orçamentalComunicação pela 
informática

Tecnologias da 
internet

Identif. e validação 
de fontes de inform.

Venda e difusãoComunicação 
audiovisual

Publicação e ediçãoGestão de 
conteúdos e 
conhecimento

MarketingComunicação 
escrita

Aplicações 
informáticas

Direito da 
informação

Específicos 
de áreas de 
conhec.

Gestão global da 
informação

Comunicação oralConcepção 
informática de sist. 
Inform. documental

Compreensão do 
meio profissional

Grupo 
outros 
saberes

Grupo GestãoGrupo 
Comunicação

Grupo 
Tecnologias

Grupo Informação



Alunos

Docentes
Política Institucional

Infra-estrutura
Institucional

Políticas Públicas



Profissionais e pessoas que a 
FaBCI quer formar

• Líderes

• Empreendedores, profissionais batalhadores

• Pessoas autônomas, que sabem “se virar”

• Gente que resolve ! Agentes de transformação 
social

• Cidadãos atuantes



Desafios para a FESPSP 2008
• Integração maior com a FAD e a ESP (Regimentos, regulamentos, 

manuais, atividades – TCC e estágios, PDI )

• Constituição de Comissões FESP 
– Comissão de Biblioteca, 
– Comissão de Pesquisa e Ética 
– Comissão de Inclusão e Acessibilidade

• Re-design do web site da FESPSP segundo critérios de acessibilidade e 
organização de conteúdos/metadados

• Aquisição de equipamento servidor para serviços de secretaria/alunos

• Internet sem fio – wireless

• Repositório Institucional e Biblioteca Digital – TCCs, portfólios de alunos, 
trabalhos de docentes, aulas, textos, etc.



Apoio ao desenvolvimento da Biblioteca da 
FESPSP

• Comissão de Biblioteca – reativação
• Aquisição de Equipamento Servidor exclusivo 

para a Biblioteca
• Instalação de Sistema de Segurança nas 

Bibliotecas
• Organização de setores, cargos e planejamento de 

atividades e orçamento
• Biblioteca Digital
• Remodelação dos espaços de permanência e 

leitura



Apoio ao Desenvolvimento do CEDOC

• Re-estruturação e maior divulgação do setor
• Planejamento e gestão de acervos
• Novas atividades e projetos propostos, 

integrados às atividades discentes
• Exposições temáticas



Propostas para a FaBCI 2008
• Elaboração de novo Projeto Pedagógico 

– Revisão Curricular

• Constituição de Núcleos e Grupos de Pesquisa FaBCI – com projetos e bolsas 
CNPq / Fapesp

• Reativação do Grêmio Estudantil

• Reativação do Conselho Acadêmico 

• Integração à FESPSP Junior (FaBCI Junior)

• Introdução das atividades de Educação a Distância (EaD)

• Sistematização das atividades de Iniciação Científica na Instituição

• Melhoria da infra-estrutura e espaços de aula e convivência

• Plano de carreira para docentes



TCC
• Revisão do Regulamento do TCC abrindo a 

possibilidade de realização de trabalhos individuais.

• Estruturação do Manual de Processo do TCC, com 
formulários novos, calendário de entregas, critérios de 
avaliação, lista de orientadores, manual do orientador, 
manual do avaliador em banca.

• Revisão do Manual de Redação e Formatação do TCC, 
com formato e exemplos seguindo as normas da ABNT.

• Modelo único: ESP, FaBCI e FAD (que ainda não tem TCC)



Atividades Docentes 
Metas para 2008

• Aprimoramento das aptidões docentes (relacionamento e 
comunicação) e práticas pedagógicas (reflexão, estudo e leitura,
capacidade de resposta, diálogo) – cursos, workshops, aconselhamento

• Diversificação de atividades em aula (novas atividades, novos 
locais, trabalho conjunto entre docentes e alunos)

• Equilíbrio entre os conteúdos: cognitivos, procedimentais e 
atitudinais (teoria + prática)

• Ênfase na elaboração de projetos e resolução de problemas

• Professores tutores: um por turma



Atividades Docentes 
Metas para 2008

• Aspectos que devem ser priorizados

– Inovação nas práticas em aula
– Incentivo às atividades de investigação e pesquisa
– Exemplos práticos, estudos de caso
– Motivação dos alunos
– Retorno aos alunos das avaliações



Atividades Discentes 
Metas para 2008 - incentivar

• Relacionamento (autonomia, empatia e negociação) – elaboração de 
projetos, eventos, grupos e resolução de problemas práticos.

• Análise (análise, crítica e síntese) e Comunicação (capacidade de 
resposta) – situações problema, realização de entrevistas e notícias 
para o Boletim e o site, organização de palestras e debates. 

• Perseverança e rigor no fazer – acompanhamento de um docente-
tutor por turma.

• Espírito de decisão, iniciativa e organização – organização do 
Grêmio estudantil da FaBCI, constituição da empresa junior, 
grupos de estudos, iniciação científica.



Atendimento

Atendimento à distância

– Por e-mail: elisabeth.dudziak@fespsp.org.br

– Por telefone: 3091-9024 (comercial)

– Horário de atendimento presencial

– 2a. Feiras – 11:30 às 13:30
– 3a. Feiras – 18:00 – 20:00

• Agendar com Camila



Biblioteca de Alexandria no Egito
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