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Discutir sobre os parâmetros 
de uma nova política pública 

para as universidades 
brasileiras, com intuito de 

promover a melhoria da 
performance destes 

organismos de cultura 
inseridos nas instituições de 

ensino superior.



Inexistência de ações 
pautadas para favorecer uma 
determinada área é também 

uma politica

1. Instrumento ou conjunto de ação de 
governo;

2. Uma ação elaborada no sentido de 
enfrentar um problema público;

3. São conjuntos de programas, ações e 
atividades desenvolvidas pelo Estado 
diretamente ou indiretamente, com a 

participação de entes públicos ou 
privados, que visam assegurar 

determinado direito de cidadania, de 
forma difusa ou para determinado 

seguimento social, cultural, étnico ou 
econômico.

Fonte: http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas/


Plano Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (PNBU) Representa

Um programa, ações e 
atividades 

desenvolvidas pelo 
Estado, com a 

participação de entes 
públicos ou privados, 

para assegurar o direito 
de informação e 

cidadania.



Plano Nacional de Bibliotecas 
Universitárias (PNBU) 

Portaria MEC Nº 287, de 24 de abril 
de 1986

1 – Planejamento: 
organizacional, 
financeiro, de 

recursos humanos 
e físicos

2 – Formação e 
desenvolvimen
to de coleções

3 – Processamento 
técnico dos 

documentos

4 – Automação 
de bibliotecas

5 – Usuários 
e serviços

6 – Atividades 
cooperativas



Agenda 2030

Objetivo 
4

Educação e 
aprendizado 

contínuo.

Objetivo 
5

Promoção do 
empoderamento
feminino através 

do uso de 
tecnologias de 
informação e 
comunicação.

Objetivo 
9 e 11

Ampliação do 
acesso à internet 

e melhoria  da 
proteção e 

salvaguarda do 
patrimônio 

cultural e natural.

Objetivo 
10

Redução a 
desigualdade 

para promovera 
igualdade.

Objetivo 
13

Educação e 
informação para 

conscientizar 
sobre a mudança 
climática visando 

a redução de 
seus impactos.

Objetivo 
16

Acesso à justiça 
por meio da 
garantia do 

acesso público à 
informação 

visando proteger 
as liberdades.

Fonte: http://tci.fernandop.info/agenda-2030-da-onu-e-as-bibliotecas/



Quais os pontos necessários 
de uma politica publica para 

que as bibliotecas 
universitárias brasileiras 

possam favorecer 
amplamente o acesso à 

informação e a consequente 
vivência de uma cidadania 

plena?

A criação artística de Jean Campo e Patrícia Palma



Comissão Brasileira de 
Bibliotecas Universitárias

Visite o nosso site:

https://cbbuminasgerais.wixsite.com/cbbu


