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APRESENTAÇÃO
O III Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas
foi realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2008, nos turnos da manhã e tarde, na
sede da Escola de Contas Professor Barreto Guimarães (ECPBG), órgão vinculado
ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).
O evento foi promovido pelo Departamento de Informação e
Documentação (DID) do TCE-PE, com o objetivo de reunir os profissionais ligados
aos diversos contextos de informação dos Tribunais de Contas, inclusive os
profissionais vinculados aos arquivos.
Participaram 14 Tribunais de Contas e outras Instituições de diversos
segmentos do Estado de Pernambuco, totalizando 52 participantes.
O III Fórum Nacional dos Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de
Contas foi pautado no fortalecimento dos instrumentos de cooperação. O
atendimento desse objetivo está consignado nos documentos exarados pelo evento.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho relata as discussões e os resultados propostos para o
grupo no III Fórum Nacional dos Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de
Contas, promovido pelo Departamento de Informação e Documentação (DID) do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), realizado nos dias 05 e 06
de junho do corrente ano.
A concepção dos objetivos do Fórum foi construída, tendo como base
fundamental a promoção de discussões acerca das realidades vivenciadas pelos
profissionais da informação em seus contextos. Mais ainda, buscou fomentar e criar
espaços, ferramentas e estratégias para a troca de experiências para os
bibliotecários e arquivistas integrados na rede, conhecida como BIBLIOCONTAS.
Dentro desta tônica, o Fórum constituiu-se como um espaço de integração,
reunindo os bibliotecários e os arquivistas dos vários Tribunais de Contas do país e
de algumas instituições do Estado de Pernambuco. Seu objetivo fundamental é
apresentar e discutir as realidades vivenciadas, fortalecer os mecanismos de
cooperação de informações, nos mais variados âmbitos e, estabelecer metas e
compromissos para as bibliotecas e arquivos, em comum acordo com as realidades
de cada uma.
Foram proferidas palestras sobre Controle Externo, Gestão do
Conhecimento, Gestão de Documentos, apresentações de experiências de algumas
bibliotecas e arquivos dos Tribunais de Contas e discussões através de grupos de
estudos para traçar parâmetros e políticas de atuação profissional.
Portanto, o relatório apresenta um panorama dos debates que ocorreram no
III Fórum Nacional dos Bibliotecários dos Tribunais de Contas, através da exposição
de informações referentes a tudo que foi apresentado, discutido e formalizado entre
os participantes.

PARTICIPANTES DO FÓRUM
Estiveram presentes representantes das seguintes instituições:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adriana Rangel Pereira (TCE-PB);
Ana Elizabeth Schüler da Cunha (TCE-PE);
Andréa Carla Melo Marinho (UFPE);
Ane Gleide da Conceição de Araújo (TCE-BA);
Anízia Procópio Martins (TCE-CE);
Cecília Luna (TCE-MS);
Claudemira de Souza Oliveira e Silva (Ministério da Fazenda – PE);
Clélia Ferreira Dantas (TCE-PE);
Cristiane de Almeida Domingues (TCM-RJ);
Danielle Torres Marques (TCE-PE);
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Dolores Moura Campos (TCE-PE);
Edilice de Santana Pessoa (Fundação Joaquim Nabuco);
Elba Carvalho de Araújo (TCE-AM);
Ernoldo Donizete Pereira (TCU);
Eunilha Jeronimo Dias (TCE-MG);
Fernanda Correa Caldas (TCM-GO);
Florisvalda Rodrigues dos Santos (Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região);
Iacy Storino Gomes Filha (TCE-RJ);
Ivete Vieira da Costa (TCE-PE);
Jania Gomes da Silva (TCE-MT);
Jenai Correia Maranhão (TCE-PE);
Joelma Conceição Zeferino de Oliveira (TCE-MG);
José de Ribamar Lopes Nojosa (TCE-MA);
Lázaro Ferreira (TCE-BA);
Lúcia Cristina do Nascimento Costa Rodrigues (TCE-MA);
Lucicleide Higino da Silva (TCE-PB);
Luiz Henrique de Almeida Pereira (TCE-RJ);
Maria Aparecida F. de Morais Alves (Fundação Joaquim Nabuco);
Maria Celma Vitor Gomes (Procuradoria Regional da República 5ª Região);
Maria Cristina Cardoso (TCE-MG);
Maria da Glória da Silva (TCE-PE);
Maria das Graças Vieira de Menezes (TCE-PE);
Maria de Lourdes Castelo Branco (Justiça Federal de Pernambuco);
Maria do Livramento de Souza Gomes (TCE-PE);
Maria do Socorro Félix (TCE-PE);
Maria Goreti Fernandes Moça (TCM-RJ);
Maria Helena C. Barreto (TCE-PE);
Maria Letícia da Cunha Bandeira (Fundação Joaquim Nabuco);
Maria Verônica Lima Marcelo (TCE-CE);
Marinete Lopes de Almeida (TCE-CE);
Murilo Artur Araújo da Silveira (UFPE);
Regina Gláucia Oliveira Rocha (TCE-MG);
Regina Lúcia da Silva Braga (TCE-CE);
Rejane Oliveira Trajano (TCE-PE);
Rosa Dalva Rivera de Azevedo (Ministério Público de Pernambuco);
Roseane Brito Silva da Fonte (Tribunal de Justiça de Pernambuco);
Sandra Maia (TCE-PE);
Selma Cortines Rocha (TCM-RJ);
Sílvia Mota Sales (TCE-TO);
Sofia Ana Veloso de Azevedo (Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região);
Teresa Cristina Carvalho (TCE-PE);
Waldelírio Virgílio dos Santos (TCE-AM).
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DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Primeiro Dia: 05 de Junho de 2008
No primeiro dia do Fórum, a Diretora do Departamento de Informação e
Documentação (DID), Maria do Socorro Félix agradeceu a presença dos
participantes e passou a palavra ao Conselheiro Fernando Correia, vice-presidente
do TCE-PE, para fazer a abertura do evento.
Eduardo Félix Maia (Técnico de Auditoria das Contas Públicas do TCE-PE)
para proferiu uma palestra sobre Controle Externo. O palestrante direcionou sua
exposição na questão histórica da função controle e suas formas de execução no
âmbito público. Enfatizou que tal atividade na esfera pública é exercida de forma
inadequada, necessitando de conscientização do poder executivo para sua
realização eficiente e eficaz. Prosseguindo, explicou as principais atividades de
fiscalização realizadas pelas cortes de contas segundo a Constituição Federal de
1988. Finalizou sua apresentação expondo o papel decisivo que o setor de
informação e documentação representa no desenvolvimento das atividades de
fiscalização dos bens públicos.
Em seguida, a diretora do DID apresentou Rossini Medeiros como o
mediador do evento. O mediador iniciou as atividades, expondo um trecho do filme
Sociedade dos Poetas Mortos. Logo após, realizou uma dinâmica de grupo para
quebrar o formalismo.
Após o intervalo do almoço aconteceu a exposição do representante do
software Sistema de Automação de Bibliotecas – SIABI, Wellington Medeiros, que
mostrou as funcionalidades do programa. Descreveu a estrutura do SIABI
distribuídas em cinco módulos: aquisição e periódicos, catalogação, circulação,
estatísticas e administração. Apresentou também a Rede SIABI composta por
instituições usuárias com objetivos afins.
Dando continuidade ao evento aconteceram as apresentações de três
relatos de experiências de bibliotecários de Tribunais de Contas. As apresentações
foram focadas na posição da unidade na estrutura organizacional e dos produtos e
serviços oferecidos interna e externamente.
A primeira apresentação foi da bibliotecária Maria Goreti Moça (TCM-RJ):







Projeto Leitura e Cultura;
Sistema Informa;
Projeto Fotografias;
Projeto Microfilmagem;
SCP – Sistema de Controle de processos;
Projeto Guia de Bibliotecas dos Tribunais de Contas.
A segunda apresentação foi da bibliotecária Regina Rocha (TCE-MG)






Serviços;
Produtos;
Acervo;
Tecnologia da informação;
6

 TC Legis ( Sistema Integrado de Pesquisa);
 TC Júris ( Sistema Integrado de Jurisprudência).
A terceira apresentação foi da bibliotecária Maria do Socorro Félix (TCE-PE):
 Planejamento Estratégico Institucional (do Departamento de Informação e
Documentação);
 Intranet do TCE-PE;
 Prêmio “Cabra sabido”;
 Campanha de doação de livros;
 Parceria com o Centro Dom Helder Câmara;
Entre o segundo e o terceiro relatos de experiências, Luís Pereira,
bibliotecário do TCE-RJ, fez um breve histórico da Lista de Discussão
BIBLIOCONTAS, salientando os benefícios e as dificuldades que a lista enfrenta
devido a problemas de rede, de software e de políticas institucionais ligadas ao setor
de informática de quase todos os Tribunais de Contas.
Segundo Dia: 06 de Junho de 2008
O segundo dia do Fórum teve início com o relato da experiência de Williams
Brandão (Coordenador da ECPBG do TCE-PE) que narrou sua relação com as
unidades de informação no processo de desenvolvimento de sua dissertação de
mestrado. Destacou sua trajetória pessoal e profissional frente às tecnologias da
informação, descrevendo os contatos firmados ao longo de sua jornada com os
instrumentos e ferramentas tecnológicos. Evidenciou algumas ferramentas digitais
importantes para a elaboração do seu trabalho acadêmico: Google Schoolar,
Catálogos Digitais da UFPE e UNICAP, Banco de Teses (IBICT e CAPES) e o Portal
de Periódicos da Capes. Salientou ainda a política institucional do TCE-PE para a
gestão do conhecimento da instituição, no que se refere à produção científica,
enfatizando que a Biblioteca exercerá função estratégica no projeto.
Em seguida, foram formados grupos de trabalho com os bibliotecários e
arquivistas presentes. O propósito desta sistemática foi promover o debate de idéias,
intenções e propostas de trabalhos e atividades para as bibliotecas e arquivos dos
Tribunais de Contas. Ao final dos debates, os grupos se reuniram e apresentaram os
melhores projetos e experiências bem sucedidas.
No período da tarde, houve a palestra de Mônica de Pádua (Memorial da
Justiça do TJ-PE) sobre gestão de documentos. A sua fala foi direcionada sobre o
Memorial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desde o
momento de sua criação até os dias atuais.
Para complementar a palestra anterior, Marcília Gama (Arquivo Público
Estadual Jordão Emerenciano) enfatizou a importância da gestão de documentos
para que a gestão do conhecimento se concretize no âmbito das instituições. Sob a
perspectiva histórica, aponta que os arquivos são referenciais documentais e
históricos do processo evolutivo de uma organização. Dentro desta linha, registrou
que os documentos recolhidos pelos arquivos refletem a dinâmica de consolidação
do fazer administrativo e histórico de qualquer instituição, necessitando assim de
programas e ações que promovam a gestão de documentos de forma plena. Sua
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participação se encerrou ao apresentar o caso do Arquivo Público do Estado de
Pernambuco.
Depois do intervalo, a Plenária do Fórum se reuniu para a escolha do novo
coordenador da lista de discussão BIBLIOCONTAS, para a escolha da próxima
sede do evento e, para a redação da Carta Compromisso a ser encaminhada aos
presidentes dos Tribunais de Contas ( Anexo 2).
O novo coordenador do BIBLIOCONTAS, bibliotecário Luís Pereira (TCERJ), dará continuidade ao trabalho iniciado por Maury Cequinel (TCE-PR)
A eleição da sede do IV Fórum, a ser realizado em 2010 contou com dois
tribunais candidatos, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e o
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ). O tribunal escolhido
pela Plenária foi o TCE-BA, com vinte e seis votos contra vinte e quatro votos
recebidos pelo TCM-RJ.
A redação da Carta Compromisso concentrou suas atenções em pontos e
questões fundamentais de melhoria e valorização do fazer bibliotecário e arquivístico
nos Tribunais de Contas. Tal redação levou em consideração as realidades
semelhantes e distintas vivenciadas por todos, como forma de posicionamento e
fortalecimento de suas atividades tanto individual (cada biblioteca e arquivo) quanto
coletivamente (rede de bibliotecas e arquivos).
Após o término da Plenária a diretora do DID agradeceu a participação
dos bibliotecários e arquivistas e registrou os agradecimentos da colaboração de sua
equipe no processo de desenvolvimento do encontro. Também enfatizou que o
sentimento de cooperação e troca de experiências foram importantes para a
realização do evento, independentemente dos desafios e problemas encontrados
para realização daquele.

CONCLUSÃO
Fortalecimento dos instrumentos de cooperação foi o principal intento
deste Fórum. Tal objetivo foi alcançado, a priori, com o aumento significativo de
participantes, ampliando assim os horizontes dos contextos de informação das
cortes de contas. Aliados a isto, houve o compromisso assumido por cada integrante
da rede quando da formulação de propostas, firmadas formal e informalmente,
durante os dois dias de realização do encontro.
O fortalecimento de cooperação ficou constatado no levantamento das
intenções com relação ao BIBLIOCONTAS, como principal ferramenta de
compartilhamento, de experiências e de comunicação, integrando as experiências e
os desafios semelhantes.
Ressaltou-se que muito foi realizado, mas que ainda há muito a realizar.
Nesta perspectiva, o Fórum em questão não só representa um instrumento de
atualização profissional, mas também um espaço democrático de trocas de
experiências e desafios vivenciados pelos bibliotecários e arquivistas. A partir de
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encontros dessa magnitude é que se concretizam as parcerias, fortalecendo os elos
que os unem.
Assim, é fato incontestável que o III Fórum Nacional dos Bibliotecários e
Arquivistas dos Tribunais de Contas, mais uma vez, cumpriu o seu propósito. No
entanto, espera-se que haja continuidade dos trabalhos desenvolvidos e também
que as propostas alencadas sejam realizadas como comprometimento firmado
individual e institucionalmente.

ANEXOS

PRÁTICAS INOVADORAS
GRUPO 1
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Portal do BIBLIOCONTAS;
Indexação cooperativa de periódicos no BIBLIOCONTAS;
Projeto clube de leitura;
GRUPO 2
Marketing em bibliotecas;
Memorial da Justiça Federal de Pernambuco;
Exposição cultural no TCE-MS;
Campanhas de preservação do acervo;
Banco de dados de legislação;
GRUPO 3
Microfilmagem e segurança da preservação dos documentos;
Tabela de Temporalidade Documental;
Importância dos Arquivos para as instituições.
GRUPO 4
Programa 5s no Arquivo do TCE-MG;
Gerenciamento eletrônico de documentos(GED) no TCU.

Tema: Bibliotecas e Arquivos: TCEndo conhecimentos sem fronteiras
Período: 05 e 06 de junho de 2008

PROTOCOLO DE INTENÇÕES
Como resultados das atividades desenvolvidas foram aprovados os seguintes objetivos
pelos quais os profissionais de informação dos Tribunais de Contas se comprometem a
trabalhar, contando para tanto com o apoio das Presidências de seus respectivos Tribunais
de Contas:

1) Viabilizar a criação do Portal BIBLIOCONTAS, no Portal dos Tribunais de Contas ou de
outra forma a ser estudada.
2) Utilizar o Portal BIBLIOCONTAS para as seguintes atividades:
a) Base de Dados Referencial sobre Controle Externo;
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b) Indexação cooperativa de artigos de periódicos em assuntos afetos aos campos de
atuação dos Tribunais;
c) Reunião e organização da jurisprudência dos Tribunais de Contas;
3) Aprimorar o uso da lista de discussão do BIBLIOCONTAS:
a) Ampliar o número de participantes;
b) Solucionar problemas de recebimento e envio de mensagens;
c) Utilizar palavras-chave no campo de assunto;
d) Responder às mensagens dos colegas solicitando informação, ainda que não haja
resposta positiva.
4) Inserir os Arquivos, Bibliotecas e Centros de Memória no planejamento estratégico das
instituições, de forma a que possam utilizar os recursos do PROMOEX.
5) Assegurar dotação orçamentária para os Arquivos, Bibliotecas e Centros de Memória
dos Tribunais de Contas.
6) Participar dos programas de capacitação das instituições, em dois aspectos:
a) Cursos oferecidos pelos núcleos de capacitação;
b) Servidores das unidades de informação capacitarem os novos concursados.
7) Recomendar a aquisição de sistema de gerenciamento de acervos para Bibliotecas,
Arquivos e Centros de Memória, ainda não informatizados, de forma a facilitar a
formação de uma futura rede de intercâmbio de dados;
8) Implementar o projeto Clube de Leitura nas Bibliotecas de todos os Tribunais;
9) Incentivar a realização de campanhas de marketing dos Arquivos, Bibliotecas e Centros
de Memória dos Tribunais de Contas;
10) Ressaltar a importância da existência de campanhas de preservação e conservação de
acervos documentários;
11) Ampliar a abrangência do grupo BIBLIOCONTAS para incluir as unidades de
informação das instituições do MERCOSUL;
12) Auxiliar e acompanhar a organização do próximo Fórum do BIBLIOCONTAS, em
Salvador, 2010.

Recife, 06 de junho de 2008.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS
PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS:
TCENDO CONHECIMENTOS SEM FRONTEIRAS

PÚBLICO ALVO: servidores de Tribunais de Contas, além de outras entidades convidadas
pelo DID/TCE-PE.
NÚMERO DE INSCRITOS: 58
PARTICIPANTES: 55
PARTICIPANTES CERTIFICADOS: 52
PERIODO: 05 e 06/06/2008
LOCAL: ECPBG/ Recife-PE
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COORDENAÇÃO: Sylvana Queiroz

13

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
05/06/08 – QUINTA-FEIRA
08h às 09h - Credenciamento
09h às 09h30min - Abertura: Conselheiro Fernando Correia
09h30min às 10h30min - Palestra: Controle Externo (Eduardo Maia – Técnico de Auditoria
das Contas Públicas do TCE/PE)
10h30min às 10h45min - Intervalo
10h45min às 12h - Integração
12h às 14h – Almoço (Transporte para o Paço Alfândega oferecido pelo TCE/PE)
14h às 15:30h – Apresentação do SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas (Wellington
Rodrigues da Silva – Diretor de Desenvolvimento)
15h30min às 15h45min – Intervalo
15h45min às 17h – Apresentações de Experiências de Trabalho
17h às 18h – Visita ao TCE e Apresentação Cultural no Auditório (Grupo FolcPopular de
Bezerros).
06/06/08 – SEXTA-FEIRA
08h30min às 09h30min – Conversação com Usuário de Unidade de Informação (Willams
Brandão – Inspetor de Obras públicas do TCE/PE)
09h30min às 10h30min - Trabalhos em Grupos
10h30min às 10h45min - Intervalo
10h45min às 12h – Apresentação dos Trabalhos
12hàs 14h – Almoço (Transporte para o Paço Alfândega oferecido pelo TCE/PE)
14h às 15:30h – Palestra: O Papel dos Arquivos na Gestão do Conhecimento (Mônica de
Pádua – TJPE)
15h30min às 15h45min – Intervalo
15h45min às 17h30min – Elaboração de Carta Compromisso
Encerramento

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO EVENTO (%)
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Nº de Avaliações Respondidas: 50
QUANTO AO EVENTO

O

B

R

Programação

56,0

40,0

2,0

Mediador (Rossini Medeiros)

82,0

18,0

Nível de interesse despertado

68,0

30,0

Recursos e materiais utilizados

58,0

40,0

F

Não
Respondeu

2,0
2,0
2,0

Esclarecimento de dúvidas

64,0

30,0

2,0

PALESTRANTES (Conteúdo das Palestras/ Clareza nas Exposições)
 Controle Externo (EDUARDO MAIA)

56,0

38,0

2,0

4,0

60,0

34,0

4,0

2,0
4,0
2,0

 SIABI (WELLINGTON RODRIGUES)
 Conversação sobre Unidade de Informação (WILLAMS BRANDÃO)

40,0

54,0

2,0

 Papel dos Arquivos na Gestão do Conhecimento (MÔNICA DE PÁDUA)

58,0

28,0

12,0

64,0

34,0

4,0

QUANTO À ESTRUTURA
1

Qualidade das informações e resolução de problemas pela
coordenadora

Número de participantes do evento

56,0

42,0

Local escolhido

68,0

30,0

Coffee break

78,0

22,0

Organização do evento

80,0

20,0

NOTA DO EVENTO:

2,0
2,0
2,0

9,2 2

PONTOS POSITIVOS

PONTOS A MELHORAR

 “O despertar da vontade de melhorias não só da
Entidade, mas também pessoal”.
 “Troca de experiências”.
 “Fomentou a discussão, a necessidade de integração
maior entre os arquivos e bibliotecas de TCEs”.
 “Troca de experiências, conhecimento de novas
atividades p/ uma padronização de serviços”.
 “Introdução dos arquivistas no Fórum”.
 “Tudo saiu muito bem, obrigada”.
 “Toda a explanação foi de grande eficácia”.
 “Integração dos participantes no evento e a troca de
experiências”.
 “Integração. Troca. Intercâmbio. Fortalecimento do
grupo”.
 A boa acolhida. Discussão positiva. Críticas
construtivas”.
 “Integração dos tribunais. Ampliação da visão a partir da
experiência dos outros tribunais”.
 “A integração entre os participantes”.
 “Entrosamento entre os Bibliotecários dos Tribunais de

 “O trabalho para troca de idéias deverá ter um
tempo maior, pois pelo tempo curto ficaram
muitas idéias não trocadas”.
 “Tempo para as atividades”.
 “Evento deve acontecer com maior
disponibilidade de tempo para a troca de
experiências”.
 “Antecipação de trabalhos e tema a serem
apresentados”.
 “Mais integração entre os participantes, talvez o
tempo foi curto p/ maior entrosamento”.
 “Maior tempo de duração do evento”.
“Indexação coorporativa”.
 “Maior divulgação. Mais dias p/ discussão e
trocas de experiências”.
 “Tentar sensibilizar os profissionais para que a
maioria dos Tribunais participem”.
 “O próximo Fórum deve ter 3 dias para não ficar
muito corrido para exposição dos assuntos
escolhidos pela organização do evento”.
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Contas de vários estados e pessoas da área de outros
órgãos”.
“A iniciativa de inserir os profissionais de arquivo no
Fórum. A seriedade e o compromisso com que o evento
foi trabalhado”.
“Troca de experiência”.
“Troca de informações. Auto-avaliação. Despertar
dinamismo adormecido”.
“Coffee break. Local. Estrutura. Pessoal de apoio.
Cerimonial”.
“Acordar as pessoas p/ tudo que envolve o crescimento
profissional e pessoal”.
“Troca de experiências”. (06)
“Troca de experiência com relatos de experiências que
tiveram como objetivo disseminar e motivar os
profissionais da informação no sentido de serem próativos na área de Informação”.
“Discussão em grupo. Elaboração de documentos”.
“Iniciativa do Fórum. Interação dos participantes.
Atuação do mediador (Rossini)”.
“Este proporciona uma interação proveitosa e importante
entre os tribunais e outros institutos que tiveram a
possibilidade de cooperar. Experiência impar. Obrigada
pela oportunidade”.
“Localização e qualidade dos temas abordados”.

 “Maior DIVULGAÇÃO do evento p/ abranger um
público maior”.
 “Tempo de duração. Palestras”.
 “Programar com maior antecedência o evento,
para que se possa oportunizar uma participação
maior, em termos numéricos, dos TCs do Brasil”.
 “Produção do material apresentado. Duração do
Fórum”.
 “Tempo de duração (aumentar). Dinâmicas e
trabalhos em grupo (incrementar)”.
 “Mais um dia”.
 “A escolha dos temas das palestras”.
 “Mais tempo p/ troca de experiência entre os
participantes”.
 “Mais tempo para o FORUM (2 dias foi pouco)”.
 “Esta é a minha 1ª participação no Fórum, gostei
muito, mas gostaria que o próximo FORUM ele
tivesse + 1 dia, pois tínhamos mais coisas a
debater e não podemos falar”.

SUGESTÕES:




Inscrições prévias p/ apresentações e possibilidade de publicação dos mesmos. Da
próxima vez abrir o evento baseado na carta (relatório) anterior”.
“Poderia haver mais um dia para o evento”.
“Incluir city tour na programação”.
Recife, 06 de junho de 2008.

Sylvana Mª Lima de Queiroz
Coordenadora do Evento

Andréa Paula de Sá Miranda
Gerente de Ensino

Ricardo Martins Pereira
Coordenador Geral da ECPBG
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