
 

 

BIBLIOTECONOMIA 

     O mercado de trabalho para esse profissional 

 

Capacita o profissional a classificar, organizar, conservar e 

divulgar os acervos de centros de documentação e bibliotecas. Esse 

profissional trabalha como administrador de todo o sistema das 

bibliotecas, onde além de catalogar e guardar as informações, ele 

orienta sua busca e seleção. Ele tem por obrigação, adquirir novos 

livros para garantir sempre a inovação de seus acervos. 

 

Mercado de Trabalho 

 

O mercado de trabalho para esse profissional se mantém 

aquecido, tendo boas perspectivas para os próximos anos. Isso se 

deve ao fato de estar crescendo o número de universidades e escolas 

técnicas pelo país, fazendo com que aumente a oferta de vagas para 

esse profissional, pois ele é quem irá administrar a biblioteca dessas instituições de ensino. O bibliotecário 

que tem conhecimentos em informática é o que tem melhores oportunidades. 

 

O Curso 

 

A grade curricular do curso de biblioteconomia tem por disciplinas básicas: Filosofia, Português 

Instrumental, Sociologia, História do Livro, História da Literatura, entre outros. O estágio e uma 

monografia são necessários para a conclusão do curso. Duração Média: 4 anos. 

 

Área de Especialização 

 

Análise da informação, Gestão de serviços de informação, Gestão do conhecimento, 

Normatização, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

 

Espírito Santo: UFES; CESAT 
Minas Gerais: UFMG; PUC-Minas; UniForg 
Rio de Janeiro: UFRJ; UniRio; UFF; USU 
São Paulo: USP; UFSCar; Unesp; PUC-Campinas; 
Imapes; FATEA; FAINCS; FABCI; UNIFAI 

 

Região Centro-Oeste  

 

Distrito Federal: UnB 
Goiás: UFG 
Mato Grosso: UFMT; UniRondon 
Mato Grosso do Sul: IESF 

Região Nordeste  

 

Alagoas; UFAL 
Bahia: UFBA 
Ceará: UFC 
Maranhão; UFMA 
Paraíba; UFPB 
Pernambuco: UFPE 
Piauí: UFPI; UESPI 
Rio Grande do Norte: UFRN 
Sergipe: UFS 

 

Região Norte  

 

Amazonas; UFAM 
Pará; UFPA 

 

 

Região Sul  

 

Paraná: UEL; FCSAC 
Rio Grande do Sul: UFRGS; FURG 
Santa Catarina: UFSC; UDESC 
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