
1º Encontro do Projeto Bibliotecas em Rede

Aracaju, 15 a 17 de julho de 2014

1º



O projeto Bibliotecas em Rede, parceria entre o Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem como 
objetivo principal a articulação de rede entre profissionais de seis bibliotecas da 
grande Aracaju, em Sergipe, por meio da proposição e facilitação de debates de suas 
práticas e experiências. Espera-se, com isto,  diversificar as ações em cada biblioteca 
e ampliar a consistência e o embasamento das práticas já realizadas em cada uma das 
instituições participantes.  

O ponto de partida do projeto foi o mapeamento do trabalho de bibliotecas em 
diferentes regiões do país que se destacam por suas práticas inovadoras e pela 
integração com suas respectivas comunidades. Em seguida, identificou-se em Sergipe 
um contexto favorável à intervenção do projeto devido à diversidade dos perfis de 
suas bibliotecas, a proximidade entre elas e o momento de constituição de Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas.

No primeiro semestre de 2014 foram feitas visitas para apresentação do projeto 
e formalização da parceria com as Secretarias de Cultura e a coordenação de cada 
Biblioteca. Estas visitas também serviram para que o projeto pudesse conhecer as 
equipes, suas práticas, dúvidas, desejos e, também, as atividades de cada uma. 

O primeiro encontro entre os profissionais de todas as bibliotecas, objeto deste 
relatório, aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2014 e reuniu representantes do 
Ministério da Cultura (MinC), Regional do MinC Bahia/Sergipe, Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas de Sergipe, Secretaria Estadual de Cultura de Sergipe, Secretarias 
Municipais de Cultura de Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, e profissionais 
das bibliotecas Clodomir Silva, Ivone de Menezes, Epifânio Dória, Livro Aberto, Aglaé 
Fontes de Alencar e Maria Helena Reis de Moura.

O encontro promoveu diferentes atividades com o objetivo de estimular o 
compartilhamento de práticas cotidianas, o compartilhamento das dificuldades e a 
produção de ações comuns entre os participantes, a serem realizadas até o segundo 
encontro, previsto para setembro.

Até o final de 2014 estão previstos outros dois encontros presenciais, que reúnam 
gestores e trabalhadores das bibliotecas, e também espaço para trocas constantes 
mediadas por tecnologia (grupos de e-mail e grupo no Facebook).



Primeiro momento: Café de boas vindas
15 de julho, 2014
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Objetivos da atividade

Receber os participantes e dar-lhes boas vindas com um café da manhã

Apresentar o projeto Bibliotecas em Rede, seus objetivos e metodologia

Apresentar a UFSCar, executora do projeto, e também a parceria com a Universidade Federal 

de Sergipe

Permitir que os participantes se conheçam

Apresentar a programação do encontro

Atividade

O encontro teve início com uma fala de boas vindas de Mirian Elorza, Diretora do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas e também coordenadora da Biblioteca Estadual Epifânio Dória. 
Miriam destacou a possibilidade desses encontros serem um espaço diferenciado de articulação 
entre as bibliotecas e do potencial de ações como essa alterarem a realidade de trabalho atual. 

 Na sequência a professora Teresa Melo, coordenadora do projeto Bibliotecas em Rede,  
apresentou a UFSCar e ressaltou, em especial, a importância dada pela universidade aos projetos de 
extensão, que se propõem a integrar pesquisa e ensino aos conhecimentos e saberes oriundos das 
comunidades. 

 Por fim, Mariana Manfredi, consultora do Projeto Bibliotecas em Rede, apresentou os motivos 
que levaram à escolha do Estado de Sergipe para a realização das ações e narrou as experiências 
prévias do projeto de aproximação com os municípios e as bibliotecas. 

 A partir daí, os participantes foram convidados a se apresentar a partir de “crachás” 
desenhados por eles pela manhã, dizendo seu nome, biblioteca que atua e outras características 
que considerassem relevantes. Em seguida, foi apresentada a programação do evento e feitos os 
combinados gerais para a sua realização.
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Segundo momento: Diálogo Conceitual 
sobre Cultura e Bibliotecas

15 de julho, 2014
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Objetivo da atividade

Promover um diálogo sobre as diferentes concepções de cultura

Apresentar a biblioteca como um equipamento de cultura

Compartilhar diferentes experiências de atuação em bibliotecas

Discutir desafios encontrados na área

Atividade

Este momento foi conduzido pela convidada Bel Santos que apresentou, a partir de sua prática, 
aspectos fundamentais que compõem o trabalho de uma biblioteca e sua importância para uma 
comunidade.

O ponto de partida foi a definição da biblioteca como uma ação cultural de extrema relevância 
dentro do cenário brasileiro, no qual há uma distribuição desigual de equipamentos culturais e 
também um baixo valor simbólico do livro. Em seguida, Bel destacou a diferença entre a  biblioteca 
e os espaços escolares, apontando a necessidade da complementariedade das ações realizadas por 
ambos, mas evidenciando que trata-se de equipamentos distintos em modo, forma e sentido.
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Como especificidade, foi discutido o papel político da biblioteca quando esta consegue estar 
junto da comunidade e instituições parceiras; ter uma escuta sensível às necessidades e demandas 
da população; propiciar acesso à informação de forma respeitosa e atenciosa; além de transformar 
os obstáculos em desafios, por meio de um fazer coletivo. Neste sentido, Bel destacou ideias que 
aproximaram bibliotecas de suas comunidades oferecendo repertório de leitura, conteúdo e trabalho 
com as mais diversas linguagens.

Bel ainda reiterou que o grande astro da biblioteca é o livro. No seu ponto de vista, todas as 
linguagens são bem-vindas desde que o livro esteja presente na concepção e implementação de 
todas as atividades propostas.
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Terceiro momento: Mapeamento das 
bibliotecas e suas comunidades

15 de julho, 2014
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Objetivo da atividade

Produzir um mapeamento da infra-estrutura, das equipe e atividades realizadas

Produzir um mapa com as articulações de cada biblioteca no seu território

Explicitar os recursos e parcerias disponíveis em cada contexto

Atividade

Divididos por instituição, os participantes receberam uma representação gráfica da sua biblioteca 
e seu entorno conjuntamente com ícones que simbolizavam aspectos de infra-estrutura, equipe e 
atividades. Cada grupo foi, então, convidado a dispor espacialmente na representação gráfica recebida 
todos os itens existentes em suas bibliotecas, evidenciando suas condições e peculiaridades. 

Finda esta etapa, os profissionais deram início ao mapeamento das suas relações com o entorno. 
Primeiro foram identificados todos os “vizinhos” da biblioteca: equipamentos de saúde, educação, 
cultura, lazer, comércios, entre outros. Com isto em vista, o grupo de cada biblioteca debateu a 
relação estabelecida com cada um dos vizinhos, refletindo sobre a força, frequência e relevância 
dessa relação para o cotidiano da biblioteca. A partir das impressões trocadas, o grupo representava 
cada laço entre instituições mapeadas da seguinte forma: fitas laranjas representavam uma relação 
na qual a biblioteca levava pessoas, atividades à instituição e fitas vermelhas laços nos quais a 
instituição mapeada levava pessoas, atividades para a biblioteca.

A representação gráfica, dessa forma, teve a importante função de disparar a conversa e a 
problematização tanto sobre a infra-estrutura e as atividades de cada biblioteca quanto a produção/
circulação de informações da biblioteca com a sua comunidade. O produto final expôs esteticamente 
para todos as sínteses destas conversas e o potencial de recursos, atividades e relações presentes 
nesta rede em constituição.
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Quarto Momento: Troca de experiências
16 de julho, 2014
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Objetivo da atividade

Permitir a troca de práticas e experiências desenvolvidas nas bibliotecas parceiras do projeto

Atividade

Previamente ao encontro os profissionais foram convidados a apresentar projetos ou atividades 
desenvolvidas em sua biblioteca. Por ser um convite, aqueles que se interessaram puderam inscrever 
suas atividades por meio de um formulário online.

A troca de experiências consistiu em três rodadas de 20 minutos de duração. Em cada rodada, 
três pessoas se apresentavam em salas diferentes e cada pessoa tinha o tempo da rodada para 
relatar a ação desenvolvida e conversar com os presentes sobre suas dúvidas e opiniões. 

Dessa forma, os participantes puderam se organizar para assistir e debater as temáticas de seu 
maior interesse.

As 9 atividades apresentadas foram:

→ Leitor Destaque - Biblioteca Aglaé Fontes de Alencar
→ Hora do Conto - Biblioteca Clodomir Silva
→ Divulgação da biblioteca em redes sociais - Biblioteca Epifânio Dória
→ 1, 2, 3, Era uma vez - Biblioteca Aglaé Fontes de Alencar
→ Mostra de filmes - Biblioteca Ivone de Menezes
→ Visitas orientadas - Biblioteca Epifânio Dória
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→ Contar histórias para crianças que não sabem ler – Biblioteca Aglaé Fontes de Alencar
→ Contação de histórias para idosos – Biblioteca Maria Helena Reis de Moura
→ Empréstimo de livros – Biblioteca Epifânio Dória

A conversa franca, as similaridades e as diferenças de instituições com realidades tão próximas 
e ao mesmo tempo tão distantes permitiu que todos pudessem pôr em perspectiva seu próprio 
fazer cotidiano. Por estar organizado em grupos pequenos, que conversaram sobre o seu fazer, este 
momento permitiu estreitar os laços entre os participantes do evento.
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Quinto Momento: Oficina de futuro
16 de julho, 2014
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Árvore dos sonhos e pedras no caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho

Carlos Drummond de Andrade

Objetivo da atividade

Identificar e problematizar as possibilidades e desejos dos participantes para suas bibliotecas, 

bem como os problemas e desafios que acometem a realidade atual

Atividade

É objetivo do Projeto Bibliotecas em Rede aprofundar as relações entre as bibliotecas, e também 
promover espaços de construção de ações comuns no âmbito da cultura local. Por esse motivo, o 
quinto momento do 1º Encontro foi dedicado à realização de uma Oficina de Futuro1, metodologia 
criada para colaborar na elaboração de um diagnóstico e de um planejamento participativo nas 
comunidades.

Motivados pela pergunta “Qual é a biblioteca dos seus sonhos?”, os participantes foram 
convidados a escrever em tarjetas tudo que passasse pela cabeça em relação a infra-estrutura, 
público, equipe, condições de trabalho, entre outros, não importando se o sonho ultrapassasse sua 
capacidade de execução. Cada sonho foi afixado na parede, fazendo uma árvore grande e robusta, 
repleta de vontades comuns àquele grupo que há pouco se conhecia.

O próximo passo da atividade foi identificar “as pedras no caminho”, ou seja, as questões, 
problemas e desafios que impedem a realização dos sonhos. Cada participante pegou quantas 
“pedras” quis e colocou em cima de um grupo de cadeiras na frente da árvore. Mais uma vez, todas 
as pedras foram lidas e voz alta e houve um momento na roda para comentários.
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Árvore dos sonhos
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Pedras no caminho
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Plano de ação

Objetivo da atividade

Aproximar trabalhadores de bibliotecas diferentes

Criar ações coletivas a serem implementadas pelas equipes de todas as bibliotecas

Atividade

Os sonhos e pedras no caminho foram sistematizados em 4 grandes grupos: infra-estrutura, 
equipe, público e gestão. Os participantes foram convidados a formar grupos por interesse e pensar 
em estratégias em relação a cada tema. 

Cada um desses grupos, de posse dos sonhos e desafios em mãos, se juntou e aprofundou a 
discussão sobre o tema. Esse foi o primeiro momento de trabalho coletivo entre profissionais de 
diferentes bibliotecas, o que possibilitou que muitas das realidades e desejos expressos no papel 
pudessem ser melhor compreendidos e problematizados.

Cada um dos grupos saiu com algumas ações a serem executadas, no sentido de ultrapassar as 
pedras e alcançar os sonhos para todas as bibliotecas envolvidas no projeto.
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Gestão
Ação definida: Estudo de aprofundamento sobre a distribuição de 
recursos na área da cultura nos diferentes níveis da federação
Objetivo: Estudar o orçamento da federação, do Estado de Sergipe e dos 
municípios, com o objetivo de compreender a lógica de repasse para a 
cultura, bem como os recursos disponíveis para cada biblioteca.

Equipe
Ação definida: Criação de um organograma ideal e um organograma 
real de cada biblioteca
Objetivo: A formação e o tamanho das equipes das bibliotecas são 
distintas, mas todas reclamam da falta de profissionais para realizar 
um trabalho ideal. Nesse sentido, será criado um organograma 
ideal, pensando nos diversos tamanhos das bibliotecas e cada uma, 
baseado nessa proposta, irá apontar quais profissionais realmente 
estão disponíveis para o trabalho. Dessa maneira, será possível ter 
um diagnóstico mais aprofundado da realidade de cada biblioteca, 
inclusive problematizando as formas de contratação atualmente 
utilizadas.

Ação definida: Realização de reuniões periódicas entre as equipes
Objetivos: O encontro explicitou uma potência considerável 
no que diz respeito a articulação entre os trabalhadores das 
bibliotecas, na medida em que criou tempo e espaço para diálogo, 
compartilhamento e produção de ações comuns. Ao discutir esse 
aspecto, o grupo apontou que reuniões periódicas entre as equipes 
de uma mesma biblioteca precisam ser realizadas frequentemente.

Público
Ação definida: Realização de pesquisa dos interesses do público 
em relação às bibliotecas
Objetivos: Realizar uma escuta direta com a comunidade e o 
público frequente sobre os desejos em relação à biblioteca em 
relação a acervo, atividades e estrutura física.
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Ação definida: realização de intercâmbio entre os profissionais 
das bibliotecas
Objetivo: Cada biblioteca tem uma realidade diferente, e os 
participantes entenderam que conhecer essa diversidade é a 
possibilidade de alterar a própria prática, aprendendo e ensinando 
coisas ao estar em contato com outro contexto de trabalho. Para 
isso, um profissional de cada biblioteca irá passar um dia em 
outra instituição conhecendo o dia a dia de trabalho e focando em 
alguma atividade de seu interesse. Foi criado um fluxo de visitas 
entre os profissionais.

Infra-estrutura

Ação: Realização de 3 eventos, um em cada município, em comemoração à 
semana do folclore.
Objetivo: É necessário dar visibilidade positiva ao trabalho realizado em 
cada biblioteca, tanto para atrair novos públicos, quanto para trazer à tona 
mudanças necessárias no seu funcionamento.

Ação: Elaboração de um diagnóstico de cada biblioteca, contendo todas as 
caraterísticas físicas e necessidades atuais
Objetivos: O diagnóstico será uma ferramenta de apoio na requisição de 
alterações de infra-estrutura junto aos órgãos responsáveis pelas bibliotecas. 
Ele poderá ser usado junto as Secretarias de Cultura, à comunidade e os 
meios de comunicação como forma de apresentar a realidade e necessidades 
de cada biblioteca.

Ação: Criação do Plano Estadual e Planos Municipais de Livro e Leitura nos 
municípios envolvidos no projeto
Objetivos: Os planos estaduais e municipais são uma parte importante do 
processo de mobilização da sociedade e do governo na estruturação das 
bibliotecas públicas de uma região. Com esse entendimento, foi planejado 
a criação de frentes de trabalho coletiva para a criação dos planos, de forma 
que todas as equipes estejam envolvidas e que a população também possa 
ser consultada.
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Plano de ação
parte 2

Objetivo da atividade

Apontar as ações prioritárias a serem realizadas e organizar os próximos passos de execução

Atividade

Depois do levantamento de todas as ações, a coordenação do Projeto Bibliotecas em Rede sentiu 
a necessidade de definir junto aos participantes algumas ações prioritárias, a serem realizadas no 
período compreendido entre o primeiro e o segundo encontro. Para isso, foi realizado um painel com 
todas as ações propostas e, em conversa com todo o grupo, duas foram escolhidas como foco de 
trabalho: realização de eventos nos municípios em comemoração ao mês do folclore; e intercâmbio 
entre profissionais. 

Essas atividades foram selecionadas por atenderem a dois aspectos importantes nessa etapa do 
Projeto Bibliotecas em Rede:

• aproximação dos profissionais das equipes, entendendo que só ao conhecerem umas as 
outras, seus locais de trabalho e tipos de atuação, será possível constituir ações efetivas, na 
perspectiva de articulação de rede

• dar visibilidade para as bibliotecas, reforçando sua importância no contexto cultural dos 
municípios.
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Sexto momento: Plano Nacional do Livro 
e Leitura - Conversa com José Castilho

18 de julho, 2014
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Objetivo da atividade

Apresentação do Ministério da Cultura em relação a importância da biblioteca no contexto do 

Plano Nacional do Livro e Leitura

Atividade

José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, fez uma conversa com 
os participantes do encontro sobre o panorama geral do Brasil em relação às bibliotecas, destacando 
especialmente que trata-se do equipamento de cultura com maior distribuição territorial no país. 
Segundo ele, o Estado pode expressar e auxiliar o desenvolvimento da atividade cultural, mas quem 
faz cultura é o povo e, assim sendo, não existe uma única forma de fazer cultura, ou seja, é papel 
das bibliotecas mapear a comunidade em que está inserida, e agir respeitando tamanha pluralidade. 
Esta concepção vem sendo adotada pelo Ministério da Cultura desde 2003, em uma perspectiva de 
política inclusiva, participativa, diversa e de reconhecimento de todas as manifestações culturais. 

Castilho reforçou ainda a importância da criação dos planos estaduais e municipais de livro e 
leitura como uma força de colocar as bibliotecas dentro da política de cultura de forma mais presente 
e atuante, dando possibilidade legal para que, de fato, ela seja um polo de cultura e intervenção 
politica nos territórios em que está inserida. Castilho afirma que “o plano nada mais é do que um 
pacto social, no qual você tem o que se pretende, o caminho para chegar lá e onde todos os elos da 
corrente chegam a um acordo.”
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Sétimo momento: celebração das 
parcerias e definição dos próximos passos

18 de julho, 2014
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Reunião entre Secretarias Municipais e Estadual de 
Cultura, MinC, bibliotecas e UFSCar

Objetivo da atividade

Celebrar a realização do projeto

Formalizar os próximos passos

Atividade

Após todas as definições tomadas no grupo de participantes do encontro, ocorreu uma reunião 
que contou com a presença das Secretárias Municipais de Cultura de Barra dos Coqueiros e São 
Cristóvão, do Secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Cultura de Sergipe, de representantes do 
MinC, da UFSCar, do(a) coordenador(a) de cada uma das bibliotecas envolvidas no projeto.

Essa reunião teve como objetivo apresentar os resultados do primeiro encontro e garantir apoio 
das secretarias na execução das atividades planejadas pelos participantes. Além disso, José Castilho, 
do MinC, reforçou a necessidade da construção dos Planos de Livro e Leitura locais, colocando isso 
como ponto chave para o sucesso das ações vinculadas a bibliotecas na região.

Todos os secretários presentes – que estiveram também durante a abertura do evento e 
adensamento conceitual – parabenizaram a ação e colocaram-se à disposição para apoiar a execução 
das ações.

Pontos de destaque
O 1º Encontro do Projeto Bibliotecas em Rede foi a concretização de um planejamento e 

mapeamento detalhado realizado pela equipe da UFSCar junto à todos os parceiros envolvidos no 
projeto. Alguns pontos devem ser destacados como relevantes para os próximos passos da ação:

- Presença de várias instâncias
Durante o evento, estiveram presentes trabalhadores de nível médio, superior, secretários 

estaduais e municipais que atuam de maneira direta, ou indireta, nas bibliotecas, além de duas 
universidades federais e do Ministério da Cultura. Esse fato é fundamental para o sucesso da ação, 
pois além de mostrar a relevância e impacto no cenário local, mostra aos participantes que todos 
os trabalhadores da biblioteca desempenham de grande responsabilidade no que diz respeito à 
valorização e estímulo à cultura local.

- Presença das equipes das bibliotecas
Participaram do evento 4 (quatro) profissionais de cada biblioteca, sendo 1(um) bibliotecário, 

1(um) estagiário, 1(um) profissional do setor infantojuvenil e 1(um) profissional que atua 
especificamente no atendimento ao público. Um fator positivo é que, de maneira geral, esse número 
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foi cumprido, possibilitando assim a diversidade de pontos de vista e de formas de atuação na 
biblioteca. Não é possível, do ponto de vista da coordenação do Bibliotecas em Rede, realizar ações 
conjuntas sem que estejam presentes diferentes profissionais que atuam na biblioteca, em distintas 
funções

- Mapeamento prévio de expectativas e vontades para o encontro
Parte do sucesso do encontro – que pode ser visto por meio das avaliações dos participantes 

durante todos os dias e ao final do evento – se deu pelo mapeamento prévio, junto a cada equipe, 
sobre o contexto atual de trabalho, as expectativas e demandas para um encontro. Isso torna possível 
adequar as convicções e objetivos da coordenação do projeto com as reais demandas do território e, 
juntos, encontrar caminhos e sentidos de trabalho.
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Que bom que...

- organização
- o método utilizado
- Interação entre os trabalhadores em bibliotecas
- Internalizar diagnósticos das dificuldades
- Descobrir sonhos para as bibliotecas
- Tivemos presença de todas as bibliotecas envolvidas no projeto
- Ficou muito clara a importância deste primeiro encontro. A equipe está de parabéns. Eu 
ganhei o presente de poder compartilhar todas as boas experiências na minha biblioteca
- Vocês voltaram
- Foi ótimo e nem um pouco entendiante
- Me surpreendeu
- Aprendizado e troca de experiências
- Experiência
- Conhecimento
- Organização perfeita
- Metodologia fácil de entender
- Metodologia maravilhosa
- Boa interação entre os participantes
- Ótima perspectiva para a implantação do projeto
- Dinâmico
- Participativo
- Rico
- Singular
- Organizado
- Lanche e o cooffe
- Troca de experiências
- Organização
- Oportunidade
- Todos os aspectos
- Considero o encontro e a discussão importante e necessária. Contudo, teremos de 
observar a capacidade de multiplicação dos envolvidos.
- A organização
- Domínio do tema
- A oportunidade de nos foi dada para falar
- A coesão do grupo
- Sensibilidade e real interesse pelo tema

“

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

”
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Que pena que...

- O local
- não teve
- Não foi por 1 semana :)
- Choveu muito
- Chuva, muita chuva
- Acabou rápido e que os encontro encontros terão fim
- Alimentação (almoço), banheiros e cadeiras
- Espaço pequeno
- Nada
- Os secretários ainda estão limitados ao amadurecimento das proposições, como pouca 
liberdade e recursos para a elevação qualitativa e quantitativa dos serviços públicos de 
leitura.
- Me senti linsongeada sempre que alguém da equipe organizadora do evento 
se referia a mim pelo nome. Mas.... faltou um “crachá” ainda que simplório
- (...) foi tudo muito bom

Que tal se...

- No próximo encontro trazer a Bel Santos
- Cada vez melhorar mais o enconto
- Tudo perfeito, superou minhas expectativas
- Gostaria muito de estar mas, não depende de mim
- Agradeço por tudo e parabéns a toda equipe
- Os encontros permanecessem sempre
- Espaços confortável
- O próximo encontro fosse em um espaço local mais confortável
- Tudo de bom
- A próxima reunião estipular compromissos, e até mesmo oficinas, para o 
desenvolvimento dos instrumentos legais estatuais, municipais e institucionais públicos?
- Identificação dos participantes e suas respectivas instituições onde atuam
- Tivesse duração de cinco dias

“

Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

”
“

”
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Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 4

5 - 13 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Como você avalia seu aproveitamento no encontro? 

Como você avalia as atividades?
Abertura do encontro

Como você avalia as atividades?
Diálogo sobre biblioteca e cultura - Bel Santos

Como você avalia as atividades?
Atividade de mapeamento das bibliotecas

J

L

24%

76%

82%

18%

100%

94%

6%

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 3

5 - 14 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 0

5 - 17 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 1

5 - 15 J

L

5

4

5

4

5

5

4
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Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 8

5 - 9 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Como você avalia as atividades?
Troca de experiências

Como você avalia as atividades?
Oficina de futuro: árvore dos sonhos e pedras no caminho

Como você avalia as atividades?
Grupos de trabalho - Linhas de ação

Como você avalia as atividades?
Refinamento das linhas de ação

J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 2

5 - 15 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 6

5 - 10 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 4

5 - 13 J

L

53%

47%

88%

12%

63%

38%

24%

76%

5

4

5

4

5

4

5

4
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Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 4

5 - 13 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Como você avalia as atividades?
Definição dos próximos passos

Geral
Como você avalia?
Espaço Físico

Geral
Como você avalia?
Alimentação

Geral
Como você avalia?
Organização do Encontro

J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 4

4 - 7

5 - 6 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 1 

3 - 1

4 - 8

5 - 9 J

L

Nota / Respondentes

1 - 0 

2 - 0 

3 - 0

4 - 0

5 - 17 J

L

24%

76%

35%

24%
 41%

47%

 42% 5%

5%

100%

5

4

5

4

3

5

4

5

3
2
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Fotos das equipes
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Biblioteca Municipal Ivone de 
Menezes

Luiz Henrique Angello
Maria José Lima
Patrícia da Silva Santos Rocha
Solange Alves dos Santos

Biblioteca Estadual Epifâneo Doria

Adriana Santos Nascimento
Adriano Moura
Osvaldo Ferreira Neto
Zezé de Boquim
Mirian Elorza (SEBP / Secult)
Sônia Carvalho (SEBP / Secult)
Wellington Nogueira (Secretaria 
Estadual de Cultura de Sergipe)

Biblioteca Municipal Clodomir Silva

Biblioteca Infantil Estadual Aglaé 
Fontes de Alencar

Claudia Stoocker 
Maria Luiza de Melo Chaves
Wanessa Alves de Souza Marques

Fátima Goes
Gilton dos Santos
Ivany Bráz de Jesus Oliveira
Luciane Vitoriano Amaral Santos
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Regional Bahia/Sergipe - MinC

Carlos Henrique Chenaud
Cris Alves

Universidade Federal de Sergipe

Telma Carvalho
Valéria Bari

Biblioteca Pública Livro Aberto

Biblioteca Pública Maria Helena 
Reis de Moura

Maria de Lourdes Ferreira
Pedro Mendes de Souza
Sara Marcelo Santo
Maria da Silva Santos (Secretaria 
Municipal de Cultura de Barra dos 
Coqueiros)

Rafaela Pereira dos Santos 
Dilene Miranda Job (Secretaria 
Municipal de Cultura de São 
Cristovão)


