
Bem Vindos Feras de Biblioteconomia 2009.2
O Curso de Biblioteconomia junto ao Centro
Acadêmico Tavares Bastos Tigre e os alunos estão
de parabéns pela recepção dos calouros do
segundo semestre, inédito para o curso de
bíblioteconomia da UFAL, que pela primeira vez
conta com uma segunda turma de alunos,
contando que anteriormente eram disponibilizadas
apenas 30 vagas para o curso sendo ampliadas
para 50, divididas em dois periodos.
Os feras foram recebidos com grande
contentamento pelo corpo docente, discente,
coordenadores e funcionários. Dando inicio a
semana do fera, assistiu-se uma pequena
apresentação de boas vindas pelo vice-
coordenador do curso Prof.° Marcos Gomes,
seguido por uma construtiva palestra ministrada
pela Pror Dalgiza, que abordou temas chaves
para uma maior compreensão e melhor
esclarecimento do curso e do profissional da
informação citando fatos históricos e técnicos.
No segundo dia dando continuidade as boas
vindas dos novatos tivemos a apresentação do
CA (Centro Acadêmico) do curso, comandada
pelo presidente Zayr Claúdio, que aprésentou os
membros que compõem o CA seguido de uma
breve discussão sobre as obrigações e deveres do
CA para com os alunos e assuntos acadêmicos.
Como desfecho da apresentação assistiu-se uma
palestra com a Prof. • Adriana, Coordenadora do
curso de biblioteconomia da UFAL, que
transpassou informações básicas e
indispensáveis para os alunos quanto a
universidade, assuntos entre matérias a serem
lecionadas ate sistema acadêmicos dentre outros
assuntos.
Fechando o dia houve uma pequena
apresentação do novíssimo site do curso, que está
quentinho recém saido do fomo, disponível no
e n d e r e ç o
www.ichca.ufal.br/grad uacao/bilioteconomia,
apresentado pelo Assistente Técnico
Administrativo do Curso lzaac, que com muito bom
humor conduziu a palestra encerrando a semana
do fera que já de cara contaram com três dias de
folga para se preparar para o terá de vir.

OqueéoC.A

Objetivo dessa entrevista é esclarecer e incentiva os
alunos do curso a participarem dos futuros projetos e
reuniões do c.a. Foi feitas perguntas diretas ao
presidente do c.a layr Claudio 6° período. Mas
espero que vocês procurem conhecer o c.a, mas
afundo, e o procurem para tirar futuras duvidas.
Leandro: O que é o C.A?
layr: O CA é uma entidade que representa os
decentes perante a universidade e o curso. É o elo de
comunicação entre os estudantes e toda estrutura
acadêmica.
Leandro: Qual a função do C.A ?

layr: é sobre tudo a representação dos decentes
para com a universidade e o curso. Tem direito a voto
no CEB ( conselho de entidades de base ) que
determina as políticas e diretrizes estudantis a serem
tomadas pelo DCE (Diretório Central dos
Estudantes), e viabiliza a participação dos decentes
em eventos relativos ao curso.
Leandro: Quem São os membros do CA e como
conseguir falar com eles ?

layr: o corpo do CAe formado por 9 membros sendo
que tem uma vaga disponível. Podemos ser
encontrados formalmente todas as quarta-feira as
1a:OOhoras, todos os alunos são bem vindos as
reuniões. basta avisar-nos com antecedência.
Fazem parte do CA os alunos:
Presidente: Zayr Claudio - 6° período
Vice presidente: Macio ferreira - ao período
1° secretario: Mona Cleide - ao período
2° secretario:Anna Karolina ao período

Coordenador de assuntos culturas:Daniel Samento-
4° período
Vice coordenador de assuntos culturas: Francisco
José - ao período
Coordenador de assuntos acadêmícos: Bruno Filipe-
ao período

1° tesoureiro: José Díógenes - 6° período

2° tesoureiro: Naiara Bemardes - 4° período
Leandro: O CAtem algum projeto em pauta?

layr: Sim! Realizaremos a terceira semana do
bibliotecário no mês de outubro. O CA para ser útil
precisa da participação dos alunos para dar idéias e
fazer reclamações sobre o curso para que nós
possamos formalizar e tomar as medidas cabíveis.

Entrevista com o presidente do C.A por Leandro
Silva More/ra

Evento:

11 Seminário de Pesquisa em Ontologia no Brasil
- 21 e 22 de Setembro de 2009, Rio de Janeiro.
Mais Informações:
http://ontobra.comp.ime.eb.brflndex.html

Livro Indicado: O BIBLIÓFILO APRENDIZ.
Moraes, Rubens Borba de.
4.ed. 2005. 207 páginas.

Nas palavras do autor, aqui se tem a 'prosa de
um velho colecionador para ser lida por quem
gosta de livros. mas pode também servir de
pequeno guia aos que desejam formar uma
coleção de obras raras, antigas ou modernas'.
Este pequeno grande dássico da bibliofilia
brasileira. esgotado há mais de 20 anos,
segundo José Mindlin, 'estava fazendo falta. e
sua reimpressão é um bom serviço que os
editores prestam à cultura brasileira'.

Cadê vocês?!
Onde estão os alunos do curso de
bibljoteconomia?! Essa é a pergunta que não quer
calar. Quase que todos os dias vários, e até
milhares. de alunos se queixam nos corredores
da biblioteca central (B.C.) que a estrutura do
curso de biblioteconomia está aquém do
esperado, e que alguns professores não estão
atendendo a suas expectativas. Esquecem eles
que os problemas não são resolvidos com fofocas
de corredores, mas sim com a participação e
presença de todos.

Acooordeeemmmm !!!!!!!!! Vocês não estão mais
no ensino médio, a única forma de mudar as coisa
que tanto incomoda é participando das
atividades estudantis, tais como, reuniões do C.A
que ocorrem nas quartas, como reivindicando
melhorias através de oficias/abaixo-assinados.
Desta forma estaremos mostrando os quão
presentes e atuantes somos. Está na hora de
acabar com os grupinhos em sala de aula e
começar a nos ajudarmos multualmente. Alunos,
o curso de biblioteconomia precisa da
participação de todos vocês.
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