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Finalidade
Fiscalizar o exercício da profissão de
Bibliotecári@ em todo o território
paranaense, conforme determina a
legislação vigente e contribuir para o
desenvolvimento biblioteconômico na
área de sua jurisdição

Missão
Promover a difusão da Biblioteconomia e
a valorização da profissão d@
Bibliotecári@, em benefício da sociedade



Orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão
de bibliotecári@, primando pela fiel
observância dos  princípios éticos e
contribuindo para o desenvolvimento da
Biblioteconomia.

Comprometimento com a ética e a
cidadania;
Respeito à diversidade social e
cultural;
Transparência nas ações;
Responsabilidade social.

Objetivo &
Valores



Fiscalização e

Registro Profissional

Comunicação e

Integração

Políticas

Públicas

Gestão de Suporte
de Atividades

Administrativas e
Financeira

Pilares do Planejamento Estratégico



Mapa de Escolas no PR

Disponível em: https://apps.mppr.mp.br/geoview/plataformaAtuacao/mapas/



Mapa da Fiscalização do CRB-9

2017
2018
2019
2020

Disponível em: https://maphub.net/FiscalizacaoCRB9/fisc.crb9



Profissionais no
PR

616 mulheres e 114 homens

1.676

730

Total de registros

Ativos



176 visitas

79 escolas

221 visitas

150 escolas

129 visitas

122 escolas

2018

Total de visitas: 526
Total de escolas: 351

2019 2020

Dados da Fiscalização do CRB-9



Em 2019 perguntamos às Prefeituras

- número de escolas e alunos;

- número de bibliotecas

escolares;

- número de títulos e

exemplares dos acervos;

- número total, nome, carga

horária e CRB dos

bibliotecários;

- nome e CRB do bibliotecário

coordenador da

rede/sistema/gerência de

bibliotecas escolares do

município.

 Bibliotecas escolares

- número de bibliotecas

públicas/cidadãs/salas de

leitura;

- nome e CRB do bibliotecário

coordenador da

rede/sistema/gerência de

bibliotecas públicas do

município;

Bibliotecas públicas
municipais,
bibliotecas cidadãs,
salas de leitura:

- existe o cargo de

bibliotecário no município?

Qual legislação é aplicada

(leis, decretos, etc.)?

Cargo de
bibliotecário:



11 prefeituras:

02 Bibliotecas escolares

07 Bibliotecas públicas

01 com bibliotecária

Respostas



Sala de Leitura Biblioteca Escolar 

Fonte: buscador de imagens da Google



Que Biblioteca Escolar
queremos?

O que podemos
fazer?



Políticas Públicas

Parcerias para criação de Redes
e Sistemas de Bibliotecas
Escolares;
Formação de Bibliotecárias(os)

Parâmetros

Bibliotecas Escolares que
atendam às necessidades
informacionais da sociedade
paranaense

Nossos encaminhamentos



Facebook: bit.ly/crb9nofacebook 
Instagram: bit.ly/crb9noinstagram
LinkedIn: bit.ly/crb9nolikedin
Twitter: bit.ly/crb9notwitter
Canal no YouTube: bit.ly/crb9noyoutube  
Site: https://crb9.org.br/
E-mail: crb9@crb9.org.br

Curta, comente e

compartilh
e nossas redes

sociais

http://bit.ly/crb9nofacebook
http://bit.ly/crb9noinstagram
http://bit.ly/crb9nolikedin
http://bit.ly/crb9notwitter
http://bit.ly/crb9noyoutube
https://crb9.org.br/
http://crb9.org.br/

