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Caminhos

Formação: Graduada em Biblioteconomia – UNIRIO 1999 “Biblioteca da 

Eletrobras: a produção dos seus boletins e sumários on-line”. Especialista de 

Gestão da Informação e Inteligência Competitiva – UNESA 2004 “Bibliotecário: 

um guarda de livros ou um analista de inteligência?” Mestre em Educação –

UNESA 2005 “Representações sociais de bibliotecários: quando o antigo e o 

novo se confrontam” 2005.

Experiência profissional: Biblioteca do CFCH (UFRJ), Biblioteca Nacional, 

Biblioteca da Eletrobras, Biblioteca do Mestrado (UNESA), Biblioteca dos 

Serviços Compartilhados (Documentar/Petrobras) e Biblioteca do CFCH (UFRJ).



Espaço de atuação

Sistema de Bibliotecas e Informação - SiBI 
Campus Praia Vermelha - UFRJ



Espaço de atuação

Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

(CFCH)
Decania do CFCH livros, 

folhetos, teses e dissertações
Espaco de leitura e 

Hemeroteca

Espaço Anísio Teixeira Coleção 

CBPE/INEP e obras raras

Comunicação

Educação

Psicologia

Serviço social

Núcleo de 

Políticas Públicas 

NEPP-DH
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Ações de CoInfo com usuários

SiBI – Área do Conhecimento

Oferecer treinamentos por área de conhecimento que contemplam tópicos sobre a

utilização das bases de dados que a universidade possui e aquelas que são acessíveis

pelo Portal de Periódicos da CAPES, além da normalização documentária.

Disciplina e Aula inaugural

Apresentar fontes de informação

com afinidade temática e tópicos

específicos e a normalização

documentária de trabalhos

acadêmicos.

Individual

Organizar junto com o

usuário a estratégia de busca.

Orientar na aplicação das

normas de apresentação de

trabalhos acadêmicos.



Ações de CoInfo com os pares

Formação de auxiliares de bibliotecas 

150 horas

Objetivo:  Habilitar os auxiliares no 

uso dos recursos do sistema Aleph 

para a rotina das bibliotecas da 

UFRJ. 



Ações de CoInfo com os pares

Objetivo:  Atualizar os bibliotecários da UFRJ 

sobre o Serviço de Referência no ambiente das 

bibliotecas universitárias.

Curso de Bibliotecários referencistas

60 horas



Ações de CoInfo com a comunidade

Projeto de extensão universitária Competência em Informação na 

Iniciação Científica no Curso Integrado em Meio Ambiente, realizado pelo 

curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ação de CoInfo – Normalização documentária 

Atuação –Voluntária no Projeto



Monitoramento de pesquisas

Violência sexual contra a mulher (Serviço social)

Ecovilas (Psicossociologia)

Obsolescência programada (Psicossociologia)

Aspectos sociais do crack (Saúde mental e Psicossociologia)

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (Educação);

Educador Vicente Ferreira de Souza (Educação)



CoInfo na Área de Ciências Humanas e Sociais



Desafios

 Oferecer ações de CoInfo para todos os usuários da Decania do CFCH;

Atender os alunos portadores de necessidades especiais;

Aprender a aprender sempre para contribuir para o exercício da 

Cidadania e o aprendizado ao longo da vida.



Os bibliotecários de referência 

estão entre os mais felizes de nossa 

profissão. 

(GROGAN, 1995, p. 34)

GROGAN, D.  A prática do serviço de referência. Brasília, DF: 

Briquet de Lemos, 1995. 
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