Área Temática: Trabalho
Edital: 2013-03-PROEXT-PIBEX-GRANDE RECIFE

Empresa Junior de Biblioteconomia da UFPE
Unidade: CAC (Centro de Artes e Comunicação)
Coordenador(a): Alexander Willian Azevedo - Docente
Email: aw.azevedo@yahoo.com.br
Objetivos.
Objetivo geral:
O principal objetivo de uma Empresa Jr: SETI Consultoria Júnior é fornecer aos alunos
a chance de utilizar na prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação em
Biblioteconomia, complementando a formação acadêmica. Desta forma, constituem um
grande diferencial no currículo daqueles que dela fazem parte.
Objetivos específicos:
• Oferecer aos alunos de graduação a aplicação prática dos conhecimentos teóricos
relativos à área de atuação profissional da informação; • Proporcionar interação entre
os alunos de graduação em Biblioteconomia da UFPE com a comunidade externa,
especificamente empresas da Região Metropolitana do Recife. • Tornar os membros
mais aptos à vida acadêmica e profissional, assim como prepará-los para o convívio em
sociedade. • Imbuir seus membros de um espírito empreendedor; • Integrar a
Universidade e Empresas/Sociedade;
• Realizar estudos, projetos, diagnóstico,
assessorias e relatórios quando procurada por terceiros, membros ou por interesses
próprios da associação; • Apresentar para sociedade as competências do profissional da
informação e sua relevância para a gestão da informação e do conhecimento nas
organizações; • Ser modelo em sua atividade, ofertando produtos e serviços de
qualidade.
Resumo
A Empresa Júnior configura-se como espaço de aprendizagem e na geração de ambientes
para o desenvolvimento de atividades com o embasamento teórico e empírico que vem
sendo construído na universidade. Nesta perspectiva, a Empresa Junior de
Biblioteconomia da UFPE (SETI Consultoria Júnior - Serviços Especializados em
Tratamento da Informação) representa em suas ações como uma atividade extensionista
ao proporcionar interação entre os alunos de graduação e a comunidade externa,
especificamente as empresas da Região Metropolitana do Recife. A Empresa Júnior de

Biblioteconomia tem como diferencial em sua proposta, o fato de ser constituída e
gerida por alunos de graduação do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) com a finalidade desenvolver projetos, estudos, análises,
diagnósticos, produtos e serviços de informação dentro de sua esfera de abrangência,
capazes de se constituírem em soluções para as demandas de empresas, entidades e da
sociedade em geral, como também por ser determinante ao formar novos talentos,
compartilhar conhecimento, proporcionar experiências, sob a orientação de docentes
especialistas.

