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Às treze horas dos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete foi realizada via 

Skype, a I 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), Marianna Zattar Barra Ribeiro 

(Docente/UFRJ) e Marcello Mundim Rodrigues (Secretário do CBDC e Bibliotecário/UFU). O 

conteúdo da reunião segue abaixo por ordem cronológica: 

a) Foi informado o motivo da migração da lista de discussão do Comitê da UNICAMP para o 

Google. Tal migração foi um pedido da própria Unicamp e FEBAB. Atualmente são 259 

participantes na lista de discussão do CBDC. Katiussa informou que enviará e-mail 

informando sobre a mudança a todos os inscritos;  

b) Katiussa comunicou que enviará um convite à lista como uma convocação e solicitará pontos 

de pauta para a reunião nacional no próximo Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação a ser realizada em outubro na cidade de Fortaleza/CE; 

c) Katiussa se comprometeu a verificar a data da reunião com a CBBU. Marcello sugeriu que 

Katiussa solicite retorno na lista num prazo de duas semanas, e que caso seja necessário, 

esse prazo se prolongue. A discutir novamente na próxima reunião; 

d) Marianna solicitou que Katiussa faça a apresentação da sua dissertação e do site do CBDC; 

e) Anderson, Marianna e Leni verificarão temas como sugestão; 



 

Marcello Mundim Rodrigues 

   Secretário do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções 

f) Anderson indicou que o SiBi da USP possa apresentar o processo de contratação realizado 

com a editora Wiley no modelo de negócios Evidence Based Acquisition; 

g) Marianna sugeriu falar do evento realizado no Rio de Janeiro no ano passado (2016) no qual 

Lenise e Katiussa participaram; 

h) Marcelo sugeriu que fosse discutida a questão da redução dos orçamentos; 

i) Anderson destacou a importância de sensibilizarmos outros participantes para continuidade 

das atividades do CBDC, uma vez que muitos membros antigos não atuam mais na área de 

Desenvolvimento de Coleções. 

Portanto, fica aqui registrado o conteúdo e data da próxima reunião, que acontecerá na terça-

feira, dia vinte e três de maio de dois mil e dezessete às treze horas, horário de Brasília. 


