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Apresentação 

 

A informação se encontra no centro das tomadas de decisões em qualquer aspecto da 

vida humana, dada a sua relevância ela precisa ser organizada e disponibilizada, pois 

corrobora para o desenvolvimento sócio, político, econômico e cultural de um país. O 

profissional da informação, o bibliotecário, está à frente dessa tarefa, deste modo, 

busca-se refletir sobre a atuação deste profissional que quase sempre encontra-se 

invisível na sociedade. Neste sentido, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

de Sergipe (SIBIUFS), em alusão ao Dia do Bibliotecário, convida a todos integrantes 

da categoria profissional, bem como interessados na temática, para participarem do 

evento “O Bibliotecário na promoção do acesso público á informação”, e refletir 

sobre a atuação desse profissional e sua contribuição na transformação social. 

 

 

Programação 

 

 

14:00 – 15:00 

 

Mesa de Abertura  
 

- Magnífico Reitor da UFS, Angelo Antoniolli  

- Vice-reitora da UFS, Iara Maria Campelo 

- Diretora do SIBIUFS, Selma Santos 

- Diretora do Campus de Lagarto, Adriana Carvalho 

- Diretor do DCI/UFS, Edilberto Santiago 

- Bibliotecária do SIBIUFS, Cristina Carvalho  

- Representante do CABED/UFS, Paulo Fernandes 



15:00-16:20 

 

Mesa redonda 1 - Desafios e perspectivas no gerenciamento de um sistema de 

bibliotecas. 

Palestrantes: Edma Santos (Pio Décimo) e Ilmária Carvalho (Centro Universitário 

Uninassau). 

Mediador: Nairson Oliveira (SIBIUFS/UFS) 

 

16:20 – 17:40 

 

Mesa redonda 2 – O bibliotecário e suas vivências: o que eu já vi e fiz.  

Palestrantes: Maria Gomes (UFS), Rosa Vieira (UFS) e Edina Andrade (UFS) 

Mediadora: Ma. Jandira Vasconcelos (SIBIUFS/UFS) 

 

18:00 – 18:20 

 

Coffee break 

 

 

18:20 – 19:50 

 

Mesa redonda 3 – A promoção do acesso público à informação nos espaços de 

acessibilidade. 

Palestrantes: Ma Melânia Santos (Biblioteca Pública Epifânio Dória) e Edvaldo Serafim 

(SIBIUFS/UFS) 

Mediadora: Ma. Cristina Carvalho (SIBIUFS/UFS) 

 

19:50 – 21:00 

 

Mesa redonda 4 – Ensino e pesquisa  

Palestrantes: Profa. Dra. Janaína Fialho (DCI/UFS) e Profa. Dra. Telma de Carvalho 

(DCI/UFS) 

Mediadora: Mestranda Carolina Fernandes (SIBIUFS/UFS) 

 

21:00 – Encerramento com sorteio de livros e de brindes. 

 


