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1 Introdução  

Este estudo evidencia os desafios de desenvolvimento e capacitação dos bibliotecários 
do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Sabemos que dentro da formação 
universitária os bibliotecários têm acesso a base de conhecimentos necessários para o exercício 
da profissão, todavia, a formação continuada é requerida dada as exigências do trabalho.  

No MPSC, os bibliotecários atuam em biblioteca especializada em Direito e a 
atualização é necessária para manter o nível de qualidade exigido pela instituição e usuários da 
informação jurídica. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é o órgão do 
MPSC com a finalidade de promover o aperfeiçoamento do corpo funcional. O CEAF foi 
instituído pela Lei Complementar Estadual n. 197 (2000) e sua função é promover o 
aperfeiçoamento profissional e cultural de membros e servidores da Instituição. Desde 2013 
faz parte da Rede Nacional de Escolas de Governo. 

O objetivo geral do trabalho é identificar a contribuição do centro de formação da 
instituição, o CEAF, na formação continuada dos bibliotecários do MPSC.  
 
2 Método 

A pesquisa apresenta diagnóstico dos dados dos treinamentos realizados pelos cinco 
bibliotecários da instituição de 2013 a 2018. Os dados foram armazenados em planilha e 
estratificados por categorização fechada (definidas previamente) em: a) ano de realização, b) 
modalidade de realização, c) área do conhecimento, d) tipo de treinamento, e) incentivo do 
CEAF. 
 
3 Resultados 

Os resultados mostram que houve incentivo financeiro da instituição em 100% dos 
cursos internos, eventos e congresso externos e em 18% dos cursos de curta duração. O maior 
número de cursos é da área Biblioteconomia (30 cursos, 35 %), seguida da Administração (23 
cursos, 26%), Línguas (15 cursos, 17%), Direito (13 cursos, 15%), Educação (2 cursos, 2%), 
Informática (4 cursos, 5%). Os Bibliotecários buscaram a diversidade na forma de se capacitar, 
oscilando entre opções presenciais e à distância, ressaltando que ambos os modelos são 
importantes, pois o ensino a distância se destaca pela facilidade de realizar a formação no 
horário e local que desejar e os presenciais contribuem para a troca de experiências com outros 
profissionais e busca de conhecimento mais especializado.  
 
4 Considerações finais 

O novo cenário de transformação digital espera do profissional bibliotecário a 
atualidade e atenção às novas perspectivas de organização de dados e difusão de informação, 
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estando este profissional preparado para atuar com o cenário tecnológico. A formação 
continuada é um dos meios dos bibliotecários do Ministério Público de Santa Catarina estarem 
preparados para lidar eficazmente com a informação. O programa de Programa de Concessão 
de Auxílio Financeiro do CEAF estabelece as diretrizes de incentivo à capacitação, 
viabilizando o custeio e afastamento do servidor para realização de cursos e treinamento. A 
contribuição do CEAF e do MPSC, na formação continuada dos bibliotecários, não deve ser 
entendida como uma ação pontual no desenvolvimento dos servidores, e sim como base 
fortalecedora, a qual está constituída em um processo integrador na instituição, dado que 
quanto mais conhecimento o profissional possui, melhor serão suas atividades desempenhadas 
e contribuição para o desenvolvimento da Biblioteca, da Instituição Pública e da Sociedade. 

 


