
Capacitação para Auxiliares de Bibliotecas 

Públicas e Espaços de Leitura. 

 Responsável do projeto: Marcos Paulo Viana 

– Gerente da Gerencia do Sistema de 

Bibliotecas Públicas (GESB) 

 

 Contatos: E-mail: gesb.fpc@fpc.ba.gov.br; 

Telefones:(71) 3116.6841/ 3116.6929 / 

8660.7001 

 

 Local de aplicação do projeto: Instituto Anísio 

Teixeira (IAT) 

mailto:gesb.fpc@fpc.ba.gov.br


 Objetivo : A Capacitação para Auxiliares de Bibliotecas 

Públicas e Espaços de Leitura é uma ação destinada à 

qualificação dos mediadores que atuam em bibliotecas 

públicas estaduais e municipais do estado da Bahia, bem 

como em espaços de leitura e bibliotecas comunitárias, para 

que as ações de dinamização cultural com foco no incentivo à 

leitura aconteça de forma mais profissional, para que a 

comunidade atendida possa ter satisfeita de maneira ágil e 

eficiente suas necessidades informacionais, além de auxiliar 

nas ações de gestão e desenvolvimento de serviços nestes 

espaços.  

 

 

 Público  - alvo : Auxiliares de bibliotecas públicas estaduais e 

municipais do estado da Bahia, espaços de leitura e 

Bibliotecas comunitárias.  



 A Capacitação para Auxiliares de Bibliotecas Públicas e Espaços 

de Leitura é uma ação da Fundação Pedro Calmon/Secult-Ba 

coordenada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas-

SEBP-Ba  em parceria com a Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, através do Instituto Anísio Teixeira, que cede seu 

Centro de Formação de Professores que possui em sua 

estrutura  salas de aula com equipamentos audiovisuais, 

laboratório de informática, acesso à internet, alimentação e 

hospedagem dos cursistas, integrando uma ação de governo 

com alcance social de grande valia. Como fruto desta ação, o 

SEBP-Ba, acaba de lançar o Manual para Orientação de 

Mediadores dos Serviços em Bibliotecas Públicas como 

instrumento de apoio, conhecimento e gestão básica dos 

serviços prestados por estes equipamentos culturais, integrando 

teoria e prática com as oficinas realizadas, a exemplo de 

Contação de Histórias, Teatro de Fantoches, Encontro com 

Escritor e Sistema Informatizado de Gestão de Acervos. 

 








