HISTÓRICO

O Projeto de criação de um Curso de Biblioteconomia, na UFRJ, remonta à
década de 1950, quando da inauguração da Biblioteca Central da
Universidade, ao se pensar na construção de um prédio de oito andares - que
abrigasse esta Biblioteca – cujo último piso seria dedicado ao Curso de
Biblioteconomia.

Este Projeto baseava-se na visão vanguardista da primeira Diretora da
Biblioteca Central – a bibliotecária Lydia de Queiroz Sambaqui – que
vislumbrava a importância de uma grande proximidade entre as bibliotecas
da Universidade e o curso de formação em Biblioteconomia, a qual
permitiria uma troca de experiências que beneficiaria as duas instâncias.

Ao longo dos anos, esta idéia foi se sedimentando, culminando com a
criação de um grupo de trabalho, constituído por bibliotecários da
Universidade, que em 2000 retomaram essa discussão, com vistas a atender
– com a implementação de um novo curso – às demandas atuais da
Sociedade.

Em outubro de 2001, por iniciativa da então Coordenação do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SiBI), foi formada uma comissão de trabalho –
composta por doze bibliotecários, mestres e especialistas na área, para
desenvolver a proposta político-pedagógica do Curso.
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novo Curso. A Portaria do Magnífico Reitor, no 2325, de 07 de outubro de
2003, designou, oficialmente, esta Comissão.

Com a finalidade de aprimoramento da equipe de bibliotecários que
compõem a Comissão, foram realizadas gestões que envolveram atividades
de capacitação, palestras, cursos e outros eventos, permitindo, dessa forma, a
consolidação da Proposta.

Fundamentando-se na experiência dos integrantes da Comissão, como
diretores de bibliotecas, a grade curricular do Curso foi planejada com um
enfoque diferencial das demais oferecidas pelos 38 cursos existentes no país,
contemplando igualmente as áreas de Biblioteconomia e de Gestão, na
medida em que os bibliotecários do Ambiente 21 precisam estar capacitados
para administrar todos os recursos que integram as Unidades de Informação
– quer financeiros, materiais, tecnológicos, informacionais, bem como as
pessoas, que constituem seu o principal ativo.

Todas essas ações resultaram na Proposta Pedagógica para o Curso de
Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, encaminhada em
novembro de 2003, às instâncias competentes da UFRJ, para fins de análise
e aprovação.

O incentivo institucional ao Curso começou a ser expresso na Reitoria do
Prof. Carlos Lessa, tendo o Projeto recebido toda a acolhida na gestão do
Prof. Aloísio Teixeira, que não mediu esforços para garantir as condições
para sua efetivação.
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A Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) foi escolhida
para abrigar o Curso, em virtude do seu foco na área de gestão.

Também devem ser enfatizadas as parcerias realizadas com a Escola de
Belas Artes (EBA), com a Escola de Comunicação (ECO), com a Escola
Politécnica (POLI), com a Faculdade de Letras (FL), com o Instituto de
Economia (IE), com o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS), com
o Instituto de Matemática (IM), com o Instituto de Psicologia (IP) e com o
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES), os quais
participarão de disciplinas curriculares.

Um grande destaque deve ser dado à colaboração do NUTES, na medida em
que foram oferecidas, por docentes desta Unidade, duas disciplinas, na área
de Educação, customizadas para ampliar a formação dos bibliotecários
integrantes da Comissão.

Contou-se, também, com o apoio da atual Coordenação do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SiBI), do Decano do Centro de Ciências Jurídicas
e Econômicas (CCJE), da Diretora da FACC, da Pró-reitoria de Graduação
(PR-1), para levar a termo o empreendimento.

Em 29 de junho de 2005, o Curso foi aprovado pelo Conselho de Ensino de
Graduação (CEG) e, em 14 de julho pelo Conselho Universitário
(CONSUNI), para ser incorporado ao rol de cursos de Graduação oferecidos
pela UFRJ.
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A primeira turma do Curso ingressou em agosto de 2006, prestando
concurso vestibular, conforme edital no
35, de 15 de julho de 2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de
19 de julho de 205, seção 3, p. 35-37.

Uma linha do tempo foi elaborada, com a finalidade de ressaltar os fatos
mais relevantes relativos à criação do CBG.

Comissão de Implantação do Curso, designada pela Portaria do
Magnífico Reitor, no 2325, de 07 de outubro de 2003
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