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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO AO CARGO DE COORDENADOR/A E 

SUBCOORDENADOR/A DE BIBLIOTECONOMIA (2022-2024)
Nº da chapa (espaço para Comissão): ________

CANDIDATOS (AS)
Nome candidato/a a Coordenador/a:
Camila Monteiro Barros

Vínculo/Dep.:
Docente/CIN

Siape:
2930014

Nome candidato/a a Subcoordenador/a:
Patrícia da Silva Neubert

Vínculo/Dep.:
Docente/CIN

Siape:
3253854 

Proposta de Gestão (até 500 palavras):

A  chapa  inscrita  à  Coordenação  do  Curso  Graduação  em  Biblioteconomia, 
formada  pelas  Professoras  Camila  Monteiro  Barros  e  Patrícia  da  Silva  Neubert, 
ambas bacharéis em biblioteconomia com mestrado e doutorado na área de Ciência da 
Informação, tem como proposta de gestão uma atuação transparente e participativa, 
com vistas  à  integração  e  fortalecimento  do  curso.  Apresenta  como  princípios  a 
primazia pelo ensino público, gratuito e de qualidade, o incentivo ao desenvolvimento 
e  à  atuação  docente  e  estudantil  nos  pilares  da universidade  -  ensino,  pesquisa  e 
extensão - e no exercício da função social da biblioteconomia.

Como objetivos de gestão estão:
a) Trabalhar na modernização do currículo, implementando a curricularização da 

extensão  e  novos  conteúdos,  ajustando  a  formação  dos/as  futuros 
bibliotecários/as às demandas da contemporaneidade;

b) Implementar  agenda de atividades  e eventos para promover o engajamento 
positivo dos estudantes com sua formação;

c) Desenvolver ações integradas com a Biblioteca Universitária (BU), o Centro 
de Ciências da Educação (CED) e as entidades profissionais;

d) Oportunizar  espaços  de  acolhimento,  integração,  debate  e  participação 
estudantil  incluindo  ações  que  auxiliem na  promoção  da  saúde  mental  no 
ambiente  acadêmico  e  no  combate  ao  assédio,  ao  racismo  e  outros  atos 
discriminatórios;

e) Divulgar  o  curso  e  a  profissão,  auxiliando  na  promoção  e  ampliação  de 
espaços de inserção do estudante e em sua futura atuação profissional;

f) Dispor de atendimento técnico e pedagógico (TAE e coordenação) no período 
de oferta do curso;

A proposta apresentada foi construída a partir da atuação docente, inclusive na 
participação  no  colegiado  do  curso,  pautada  na  observação  de  demandas 
administrativas e pedagógicas, nas manifestações docentes e discentes, das quais se 
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inclui a discussão da necessidade de ajustes curriculares associados à curricularização 
da  extensão  e  a  garantia  de  condições  estruturais  para  oferta  de  um  curso  de 
graduação  noturno.  Ciente  dos  desafios  associados  à  coordenação  do  curso  nos 
próximos semestres,  dentre as quais se incluem: a avaliação pelo MEC, a revisão 
curricular e implementação da curricularização da extensão.
Por  meio  deste  instrumento,  declaramos  expressamente  que,  se  escolhidos/as, 
aceitamos a investidura aos cargos de Coordenador/a e Subcoordenador/a do curso de 
graduação em Biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação.   
Assinaturas:
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