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1. Apresentação
Motivados pelo desafio de conectar indivíduos a oportunidades de desenvolvimento e transformação social
e reconhecendo o papel das bibliotecas como recurso vital para a transformação de comunidades, a ONG
Recode, em parceria com a Caravan Studios, lança a convocatória para o programa “Conecta Biblioteca”.
Com o patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates, o programa contou com uma fase inicial em
2015/2016, atendendo a 48 bibliotecas em todo o País. Em 2017, foram 92 bibliotecas participantes no
Programa. Esta nova etapa amplia o número de instituições beneficiadas e visa, sobretudo, reforçar as
habilidades de profissionais da área e fortalecer os laços entre esses espaços e a comunidade local, além
de fomentar estratégias para a sustentabilidade das ações oriundas do programa.
A ONG Recode é uma organização social voltada ao empoderamento digital, que busca formar jovens
autônomos, conscientes e conectados, aptos a reprogramar o sistema em que estão inseridos, através do uso
da tecnologia. Com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, formação de redes e cidadania, a
organização atua em parceria com bibliotecas, escolas públicas e instituições comunitárias para formar uma
grande rede que promove uma nova consciência e gera oportunidades aos jovens brasileiros em situação
de vulnerabilidade social. A organização faz parte de uma Rede Internacional presente em 7 países e já
impactou até hoje mais de 1,7 milhão de vidas.
"A Caravan Studios, parceira no programa junto à ONG Recode, é uma divisão da organização sem fins
lucrativos TechSoup, com sede em São Francisco, Califórnia. A Caravan Studios acredita que as
comunidades devem se envolver profundamente no desenvolvimento de ferramentas para resolver os
problemas que enfrentam. E as pessoas não precisam ser programadoras ou especialistas para fazer
isso: aplicativos para o bem comum podem ser desenvolvidos em conjunto com a comunidade atendida,
usando uma metodologia baseada em design thinking. A Caravan Studios já impulsionou a criação de
cinco aplicativos focados no impacto social, e atualmente está trabalhando no projeto "Feito na Biblioteca,"
que visa criar três aplicativos junto com usuários de bibliotecas públicas e comunitárias em Belo Horizonte
e no Rio Grande do Sul.”
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2. Contexto
Segundo a pesquisa “Retratos daLeitura no Brasil” (4° edição,2016, organizada peloInstituto Pró-Livro), 66% dos
brasileiros não frequentam bibliotecas e apenas 5% dos entrevistados reconhecem a biblioteca como um local
de acesso à informaçãoe educação. Estamos diante de uma baixa percepção do valor desses espaços pela
sociedade.
No entanto, sabemos que, em muitas comunidades, é a biblioteca pública o único lugar onde qualquer
pessoa, independentemente de seu nível de estudo ou conhecimento, pode ter acesso gratuito a
informação, que é um dos direitos humanos básicos. Além disso, as bibliotecas públicas têm um grande
potencial para levar programas de capacitação e acesso às tecnologias, especialmente à Internet e suas
possibilidades, a pessoas que, de outro modo, não teriam como entrar no mundo digital.
Se esses espaços se reinventam e passam a desempenhar um papel como centros de acesso à
informação e educação, terão um grande e positivo impacto na vida das pessoas da comunidade local,
especialmente entre a população em vulnerabilidade social.
Para garantir que nossas ações e objetivos de longo prazo estejam em consonância com outras
iniciativas existentes, o que é fundamental para a continuidade e aumento do impacto gerado, o
Conecta Biblioteca está totalmente aderente a importantes agendas internacionais e nacionais.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030.
Nessa agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, cidades sustentáveis,
crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, entre outros. Trabalhando de forma conjunta,
contribuiremos para o cumprimento de 2 desses 17 objetivos:
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos
Já em âmbito nacional, o programa tem o compromisso de trabalhar dentro das políticas existentes e
implementadas, como o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), bem como contribuir para o
fortalecimento da participação dos governos locais na criação de seus planos municipais e alinhamento com
metas nacionais. Esse plano contém diretrizes para uma política pública voltada à leitura e ao livro no Brasil (e,
em particular, à biblioteca). Estamos, portanto, trabalhando em direção a uma série de metas
estabelecidas no PNLL, como:
Eixo 1: Democratizar o acesso
Eixo 2: Promoção de mediadores de leitura e treinamento.
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3. Objetivos
Com base nesse cenário, o Conecta Biblioteca visa aproximar a comunidade da biblioteca e atrair novos
usuários para esses equipamentos culturais. Trata-se de melhorar a percepção de valor que a sociedade
brasileira, principalmente os jovens, atribui às bibliotecas públicas, com ações que destacam o papel
desses espaços como local de acesso a informação e educação. Com isso, pretendemos contribuir com o
desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade, especialmente de jovens em situação de
vulnerabilidade social. Adicionalmente, o programa também visa contribuir com o fortalecimento da rede
nacional das bibliotecas.
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4. Quem pode participar
Bibliotecas públicas, municipais e estaduais, mantidas pelo governo local em qualquer uma das cinco
regiões do país – incluindo Distrito Federal, que atendam aos seguintes requisitos:
• Estar situada em municípios com até 400 mil habitantes ou Distrito Federal;
• Ter no mínimo três computadores instalados e voltados para o uso da comunidade, com conexão à
Internet banda larga (no mínimo 3 Mbps por máquina);
• Ter cadastro atualizado no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e Sistemas Estaduais de
Bibliotecas Públicas.
OBS: Não são consideradas bibliotecas públicas as bibliotecas especializadas, universitárias,
escolares, comunitárias, mesmo que vinculadas a órgãos públicos, assim como as bibliotecas
vinculadas ao Sistema S (Senai, Sesc Sesi, Senac, Senar, Sescoop e Sest).

5. Critérios de seleção

• Terão preferência bibliotecas situadas em municípios com IDH-M baixo (baixo = inferior a
0,5), atendendo a bibliotecas em ordem crescente.
• Contará a favor do proponente a atuação de profissional formado em biblioteconomia.
• A distribuição de vagas por esta do está apresentada no item 10 desta convocatória. Caso um estado não
tenha todas as suas vagas preenchidas, essas serão destinadas a outros estados da mesma região.

6. Beneficiados e resultados esperados
Serão beneficiários diretos do programa bibliotecários e equipe de bibliotecas públicas de municípios de
baixo IDH-M e com até 400 mil habitantes, que serão contemplados com ações que visam o
fortalecimento de redes e o desenvolvimento de habilidades e competências. Indiretamente, o Conecta
Biblioteca vai impactar a comunidade em geral e, principalmente, jovens entre 14 e 29 anos. Vai, ainda,
consolidar a rede que engloba coordenadores estaduais, secretários, diretores e demais gestores
públicos.
Como resultado, o Conecta Biblioteca espera aumentar em 60% o número de usuários das bibliotecas
participantes, sendo que pelo menos 1/3 desse crescimento será representado por jovens entre 14 e 29 anos.
Para atingir isso, o programa vai enfocar o desenvolvimento de habilidades de bibliotecários e equipe de
bibliotecas, que serão capacitados para implementar, avaliar e divulgar serviços existentes ou novos para
os usuários, com base no cenário da descoberta de comunidade, ou seja, nas necessidades,
recursos e oportunidades locais.
No intuito de garantir a continuidade das ações provenientes do programa, estratégias de sustentabilidade serão
adotadas por meio de parcerias-chave (coalizão) estabelecidas com a sociedade civil, governo,
organizações não governamentais, academia e setor privado.

Rua dos Inválidos, 212, Centro | Rio de Janeiro | CEP 20231-048 | +55 21 2558 5695 | www.recode.org.br

7

7. Como funciona o programa
Os funcionários indicados pelas bibliotecas participantes receberão formações presenciais e à distância, com
custos associados (passagem aérea, hospedagem, material etc.) sendo cobertos pelo programa. Além disso,
passarão a integrar uma rede de troca de boas práticas, ganhando visibilidade entre os principais atores
desse setor no Brasil.
As formações têm o objetivo de fortalecer o vínculo existente entre bibliotecas e sociedade, e estarão
divididas nos seguintes eixos:
• Pesquisa da comunidade;
• Gestão participativa;
• Estratégias de comunicação;
• Articulação.
O processo de pesquisa da comunidade vai desencadear a produção de relatórios, que deverão nortear a
construção de uma programação com atividades inovadoras, alinhadas à comunidade e ancoradas na
promoção de educação de qualidade e capacitação profissional. Ao adequar a programação/serviços às
demandas locais e ampliar o acesso a diferentes campos de conhecimento e opiniões, a biblioteca
potencializa o seu papel no desenvolvimento e manutenção de uma sociedade democrática.
Por meio da oferta de cursos com foco em gestão participativa e estratégias de comunicação, vamos
propor soluções para atrair um público que deverá não apenas frequentar a biblioteca, mas também
contribuir em decisões que serão tomadas colaborativamente. A comunidade deve se reconhecer como um
agente nos processos participativos de decisão.
A formação em articulação ajudará os profissionais beneficiados a fortalecer conexões existentes com a
rede de bibliotecas, gestores e parceiros externos, tais como sociedade civil, governo, organizações não
governamentais, academia, iniciativa privada e setor produtivo, potencializando seu alcance através de
parcerias sólidas e produtivas.
Boas práticas desenvolvidas por bibliotecas serão premiadas e compartilhadas em plataformas
colaborativas, que deverão hospedar materiais derivados das formações. Jovens mobilizados pelas
bibliotecas que se destacarem em seu papel de protagonista na comunidade também receberão
reconhecimento especial. O programa irá ainda transmitir descobertas e histórias de sucesso por meio de
apresentações em conferências e publicações no cenário da biblioteconomia.
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8. Contrapartida das bibliotecas selecionadas
• Mínimo de três computadores instalados e voltados para o uso da comunidade;
• Internet banda larga (nomínimo 3Mbps por máquina);
• Disposição da gestão da biblioteca em trabalhar com um projeto que estimule o trabalho participativo, o que
significa apoiar a participação dos funcionários da biblioteca e envolver os jovens da comunidade local no dia a
dia do espaço;
• Envio mensal de relatório qualitativo (relato com fotos de oficinas realizadas, eventos e outras
iniciativas) e quantitativo (público em geral e variáveis como gênero e idade) das atividades da biblioteca;
• Participação de profissionais em formações presenciais e à distância (com custos cobertos pelo
programa), sendo a primeira formação prevista para maio no Rio de Janeiro;
• Participação em reuniões de avaliação e outras atividades destinadas ao acompanhamento e à avaliação de
resultados obtidos, como recebimento de visitas técnicas e fornecimento de informações sobre o
andamento das atividades propostas.
Além dos eixos formativos, cada biblioteca terá apoio com informações e estratégias para implementar
a Consulta de Opinião, uma pesquisa junto à comunidade para coletar informações sobre usuários e não
usuários da biblioteca. Essa pesquisa será realizada de forma on-line, através de um link, em três fases
do programa: no início, um ano após o início e dois anos após o início.
É esperado também que a biblioteca participante forneça informações sobre o processo de
implementação do programa, bem como sobre o perfil do profissional líder do programa localmente, por
meio de ferramentas fornecidas pela equipe do Conecta.

9. Fases do Processo de Seleção
9.1. Divulgação
A divulgação para inscrições no Conecta Biblioteca acontecerá a partir de 05 /02/2018 e será realizada com o
apoio e a colaboração de instituições do campo das bibliotecas, da mídia geral e especializada.

9.2. Inscrição
As inscrições acontecerão de 05/02/2018 a 05/03/2018. Caso sua biblioteca preencha os requisitos
apresentados no item 4, fique atento ao procedimento para inscrição:
• As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no
hotsite www.recode.org.br/convocatoria, das 00h do dia 05 de fevereiro de 2018 até 23:59h do dia 05
de março de 2018, horário de Brasília.
• Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus serão de exclusiva responsabilidade do
proponente.
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• A inscrição só será efetivada após o seu envio por meio eletrônico. Para efetivar a inscrição e participação no
processo de seleção, após anexar todos os arquivos no sistema, o proponente deve clicar em ENVIAR.
• Os anexos solicitados na Seção “Documentos Necessários para Inscrição” deverão ser inseridos na página
do formulário, no momento da inscrição, no hotsite da

convocatória

do Conecta Biblioteca

(www.recode.org.br/convocatoria), somente nos seguintes formatos: PDF, JPEG e JPG.
• Não serão aceitas propostas incompletas ou fora do prazo de inscrição.

9.3. Documentos necessários para a inscrição
• Termo de Parceria, conforme modelo disponível no hotsite www.recode.org.br/convocatoria, assinado
pelo profissional da biblioteca e representante do governo (Secretário ou Prefeito);
• Relatório de atividades realizadas pela biblioteca no último semestre, conforme modelo disponível no
hotsite www.recode.org.br/convocatoria;
• Fotos da biblioteca em funcionamento, incluindo a área onde estão localizados os três computadores
mínimos destinados aos usuários.

9.4. Habilitação e seleção
Todas as fichas de inscrições serão analisadas nesta fase que ocorre no período de 06/03/2018 a
09/03/2018. Para habilitação da biblioteca, será observada a sua adequação às regras e condições
estabelecidas nesta inscrição, o preenchimento integral e correto do formulário e o envio dos
documentos no ato da submissão da inscrição. As propostas habilitadas serão selecionadas de acordo
com os critérios e requisitos destacados neste edital.

9.5. Processo de verificação
Será realizado um processo de checagem das bibliotecas selecionadas, durante o período de 12/03/2017 a
15/03/2018, com o apoio de parceiros regionais, para verificar a adequação das instalações aos requisitos
necessários para a implementação do programa.
Essa verificação será reportada à equipe do programa, que posteriormente elaborará um informe sobre o
nível de correspondência entre as condições de infraestrutura física e tecnológica listadas pelas
bibliotecas inscritas e as exigidas pelo Conecta Biblioteca. Esse informe servirá como insumo para a seleção
definitiva da biblioteca.

9.6. Divulgação de resultados
A lista de bibliotecas selecionadas será divulgada em 19/03/2018 no site www.recode.org.br/conectabiblioteca
e http://snbp.culturadigital.br/.
O acompanhamento das informaçõesatualizadas sobre o processo de seleção fica a cargo do proponente.
Mais informações podem ser acessadas pelo site www.recode.org.br/conectabiblioteca.
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10. Número de vagas
Asvagas serão abertas às bibliotecas públicas através do processode seleção descrito nesta convocatória, de
acordo com o quadro de vagas apresentado abaixo. Ao todo, o programa será composto por até 108
bibliotecas públicas estaduais e municipais espalhadas pelo país, atuando nos 27 estados das 5 regiões
brasileiras – incluindo Distrito Federal.

Sigla
AC

Nome do Estado
Acre

Vagas
Abertas
4

AL

Alagoas

4

AP

Amapá

4

AM

Amazonas

4

BA

Bahia

4

CE

Ceará

4

DF

Distrito Federal

4

ES

Espírito Santo

4

GO

Goiás

4

MA

Maranhão

4

MT

Mato Grosso

4

MS

Mato Grosso do Sul

4

MG

Minas Gerais

4

PA

Pará

4

PB

Paraíba

4

PR

Paraná

4

PE

Pernambuco

4

PI

Piauí

4

RJ

Rio de Janeiro

4

RN

Rio Grande do Norte

4

RS

Rio Grande do Sul

4

RO

Rondônia

4

RR

Roraima

4

SC

Santa Catarina

4

SP

São Paulo

4

SE

Sergipe

4

TO

Tocantins

4

TOTAL VAGAS ABERTAS

108

OBS 1: Caso um estado não tenha todas as suas vagas preenchidas, essas serão destinadas a outros
estados da mesma região.
OBS 2: Serão consideradas inscrições para distritos e regiões administrativas.
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Mais informações:
ONG Recode: www.recode.org.br

TechSoup: www.techsoupglobal.org

Contato:

Rua dos Inválidos, 212, Centro | Rio de Janeiro | CEP 20231-048 | +55 21 2558 5695 | www.recode.org.br

11

