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II REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO COMITÊ BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

DE COLEÇÕES/2017 

 

ATA 

 

Às quatorze horas dos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete foi 

realizada via Skype, a II Reunião do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções no ano de 

2017, Comitê esse vinculado à Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, da Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (CBDC-

CBBU/FEBAB). Participaram dessa reunião: Katiussa Nunes Bueno (Coordenadora do CBDC e 

Bibliotecária/UFRGS), Anderson de Santana (Bibliotecário/USP), Lenise Domenico 

(Bibliotecária/UFRGS) e Marcello Mundim Rodrigues (Secretário do CBDC e Bibliotecário/UFU).  O 

conteúdo da reunião segue abaixo por ordem cronológica: 

a) Anderson solicitou à Katiussa que encaminhe convite formal a Inaie Marchizeli Wenzel do 

Sibi/USP para que apresenta sua palestra “Aquisição de e-books por EBA: caso USP”;  

b) Katiussa apresentou a sugestão de minuta da reunião do CBDC no CBBD/2017, informando 

que a Adriana da FEBAB a pediu que encaminhasse tal programação antes do fim do mês de 

junho; 

c) Katiussa informou que a reunião do CBDC no CBBD/2017 será no dia 19 de outubro, quinta-

feira, às 14 horas de Brasília; 

d) Lenise sugeriu apresentar na reunião a experiência da UFRGS sobre a Concorrência 

Internacional para livros impressos, que vai acontecer no dia 18/07, mas que não sabe se irá 

participar do CBBD. Katiussa sugere a Lenise apresentar tal experiência na reunião que 

acontecerá no SNBU/2018; 
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e) Marcello solicitou documentos que contenham informações sobre o CBDC e os GTs para 

alimentar seu trabalho. Informou que buscou informações no site da FEBAB e na página do 

CBBU, mas que não encontrou informações relevantes sobre os grupos. Anderson o 

informou que o CBBU ainda não possui site, mas que isso irá se resolver na próxima gestão 

da FEBAB; 

f) Katiussa informou que o site que está elaborando para o CBDC irá conter todos os 

documentos e informações sobre o mesmo e os GTs. Encaminhou o link do site para 

aprovação de todos para assim dar continuidade nos trabalhos a serem desenvolvidos no 

mesmo; 

g) Katiussa disse que pensou em fazer um formulário google para receber inscrições de 

participação da reunião do CBDC à parte do evento para termos uma ideia da quantidade de 

pessoas que pretendem atender à mesma; 

h) Katiussa perguntou a Marcello se ele quer que ela o encaminhe convite formal para 

participação da reunião do CBDC como secretário; 

i) Todos presentes na reunião aprovaram a sugestão de minuta da reunião do CBDC no 

CBBD/2017; 

j) Marcello sugeriu criar uma pasta no google drive para a gestão de documentos relacionados 

ao CBDC antes de serem alimentados no futuro site do Comitê. 

k) Marcello ficou encarregado de criar o formulário para prévia inscrição dos participantes da 

reunião, porém está aguardando Katiussa divulgar a pauta no site do evento para poder fazê-

lo. 

Portanto, fica aqui registrado o conteúdo acima, acordado entre as partes. Não foi marcada data 

da próxima reunião, ficando a Coordenadora do Comitê responsável por marcar data futura. 


