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RESUMO 
 

Este artigo está centrado na organização e funcionamento das feiras profissionais. 
Fez-se uma análise do conceito e das tomadas de decisão que são necessárias para a realização 
do evento, focando na feira profissional da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 
UFPE NO MERCADO. Foi dado ênfase na visão profissional do curso de Biblioteconomia e 
em sua relação com o mercado de trabalho, visto que as feiras possuem uma escassez de 
alguns cursos como Biblioteconomia e seus pares. Foi possível a abordagem de elementos 
informacionais como empreendedorismo, levando-se em conta que as feiras são eventos 
comerciais de profissões e necessitam de uma visão multidisciplinar dos organizadores (as) 
deste evento. Foi discutida a falta de conhecimento do curso de Biblioteconomia no meio 
social e como consequência o reflexo que isto surge na feira. Portanto, este trabalho visa 
informar a necessidade de integração das feiras profissionais, destacando a “UFPE NO 
MERCADO”, principalmente, com o curso de Biblioteconomia. É primordial a iniciativa de 
investimentos em eventos como este, para que o campo profissional eleve o seu conhecimento 
acerca dos avanços da área. A responsabilidade sobre essa tarefa recai sobre os profissionais 
da informação e estudantes que poderiam cobrar dos organizadores de feiras profissionais a 
sua inserção neste tipo de evento, ficando assim, compromissados a valorizar a área e mostrar 
a sua importância para o mercado de trabalho. 
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This article focuses on the organization and operation of trade fairs. He made an 
analysis of the concept and decision-making that are necessary for the event, focusing on the 
professional fair of the Federal University of Pernambuco (UFPE) - UFPE NO MERCADO. 
It was selected in the vision of the professional of course of Librarianship and in its relation 
with the labor market, since the fairs have a shortage of some courses like Librarianship and 
its pairs. This article is not possible to advertise the executives such as females is event events 
public activities and their company in the multidisciplinary of organizators (as) extear event. 
It was discussed the lack of knowledge of the Librarianship course in the social environment 
and as a consequence of the reflection that is an explosion at the fair. Therefore, this visa aims 
to inform the integration of companies, highlighting "UFPE NO MARKET", mainly with the 
Librarianship course. The initiative to invest in events such as this is essential so that the field 
professional can recover his knowledge about the advances of the area. The responsibility for 
this task is to introduce themselves and become capable of getting involved and engaging in 
the labor market. 
 
Keywords: Librarianship. Entrepreneurship. Scientific Event. Professional fair. UFPE 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O objetivo deste trabalho é encontrar a definição e as características de um 

determinado tipo de evento científico: feiras profissionais. Sendo assim, foi feito o 

levantamento do material bibliográfico referente ao tema e encontrado o conceito das feiras 

profissionais. Foi possibilitada a discussão sobre sugestões de como devem ser organizadas e 

planejadas as feiras no geral, para isso, foi necessário a explanação sobre o 

empreendedorismo e sua relação com o tema tratado. Para que pudesse ser feita a correlação 

entre as feiras profissionais e o curso de Biblioteconomia, percebeu-se que o curso não possui 

frequência na feira realizada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), chamada de 

“UFPE NO MERCADO”. Para discorrer sobre esta problemática levantada foi realizada uma 

entrevista em 19 de setembro de 2017 à um dos organizadores do evento edição 2018. Onde é 

relatado a importância das feiras profissionais para as tomadas de decisão realizadas pelos 

estudantes durante a realização dos cursos que refletirão nas suas carreiras profissionais. Além 

disso, discorre sobre os possíveis motivos pelos quais o curso de Biblioteconomia não possui 

atuação na UFPE NO MERCADO, e dá sugestões de como estudantes do curso podem 

colaborar com a inserção do curso nas feiras profissionais. Portanto, neste artigo será 

visualizado uma tentativa de como resolver o problema de exclusão do curso de 

biblioteconomia nas feiras com foco na UFPE NO MERCADO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: DEFINIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS 

PROFISSIONAIS   

 
As feiras profissionais são os meios pelos quais realizam-se trocas de informações 

entre os profissionais e as suas respectivas profissões. Analisando este tema é importante 

destacar que as feiras profissionais não são ações recentes, muito antes da invenção dos 

aparatos tecnológicos, dos avanços no mercado de trabalho, do conceito de 

empreendedorismo, já havia a realização de feiras pelos antigos comerciantes, com o 

propósito de vender ou trocar os produtos que estavam estocados. Foi através da necessidade 

de melhorar as vendas que as feiras evoluíram, adquirindo novas formas de desenvolvimento 

e organização.  

As feiras são uma das ferramentas de marketing mais utilizadas para a promoção de 

produtos/serviços, para a ampliação da carteira de clientes e para uma exposição 

directa junto de compradores e fornecedores. Assim, ao participar numa Feira, é 

certo que nesse mesmo espaço vão estar reunidos empresários profissionais e 

clientes de uma determinada área.   

(ALMEIDA, 2016).  

 
As feiras profissionais são ferramentas de marketing, utilizadas para a promoção de 

serviços, para a ampliação do interesse dos clientes e para uma comunicação direta junto de 

compradores e fornecedores.  Sem dúvida, são um grande referencial como fonte de 

informação. Além disso, em vários lugares as feiras profissionais ajudam um determinado 

indivíduo a escolher sua linha de conhecimento e futura atividade profissional. 

Como ferramenta de comunicação a feira faz uma troca de informações direta, o 

emissor provavelmente terá um receptor interessado na informação que ele irá expor, as feiras 

são os meios mais econômicos para fazer negócios e lançar produtos no mercado. É aqui, 

nesse evento, que as ações acontecem de forma ágil e direta, permitindo que o indivíduo tenha 

um contato mais próximo com empresas nacionais e internacionais. Com isso percebe-se a 

importância das feiras, inclusive as profissionais. Para os dois lados, seja do anunciante ou do 

cliente, a feira profissional trará benefícios aos dois, claro, que de forma mais capitalizada 

para o anunciante, pois se a profissão for bem representada e exposta aos clientes, estes irão 

se interessar pela profissão e pela instituição que a promove. 
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Levando em consideração a realização de feiras no geral - que são realizadas para a 

promoção de produtos, serviços, instituições, regiões, turismo, etc. – o promotor (a) do evento 

analisa e planeja todas as diretrizes que conduzirão ao objetivo final idealizado por ele (a). 

Sendo assim, na organização das feiras profissionais devem ser analisadas todas as variáveis 

que afetarão a realização do evento. É necessária a percepção da tipologia original da feira e a 

construção dos objetivos ao qual o tipo de feira pertence. De acordo com o Manual de Feiras e 

Exposições do SEBRAE, deve ser colocada no plano organizacional a amplitude geográfica 

que a feira deverá atingir. Sendo assim as feiras são classificadas em: “Feiras de bairro, 

municipal, microrregional, estadual, regional, nacional e internacional” (SEBRAE, p.8, 

2006.). Neste contexto o organizador percebe a variedade de realidades sociais que cada 

profissão apresenta, pois a preparação e formação curricular dos profissionais são 

diversificadas.  

É preciso, também, que o organizador do evento fique atento à periodicidade das 

feiras profissionais, pois, “Há quem afirme que quanto maior a abrangência geográfica, menor 

a periodicidade de uma feira.” (SEBRAE, p. 10. 2006). Este fato possui uma explicação 

lógica que está inclusa na avaliação de custos e investimentos necessários na produção de um 

evento como este, por exemplo, numa feira profissional internacional gasta-se mais do que 

numa feira regional, por isso, a feira internacional tende a ocorrer menos durante o ano do que 

a feira regional. O SEBRAE (2006) classifica a periodicidade destes eventos em: Semanal, 

mensal, anual e bienal. Além disso, é necessária a análise dos acontecimentos sociais que o 

local escolhido apresentará no dia da realização da feira e que poderão dificultar os objetivos 

do promotor/organizador, por exemplo, o dia das eleições fica bastante difícil a realização da 

feira regional ou municipal por causa do fluxo maior de pessoas. 

O local de uma feira profissional também precisa ser escolhido com cuidado. Deve-

se preferir a localização do evento no centro da cidade ou região escolhida, e verificando se o 

centro possui aeroportos, hotéis, estações rodoviárias, restaurantes e comércio para atender as 

necessidades dos visitantes e participantes da feira.  

Se tratando de uma feira profissional, os produtos e serviços são oferecidos por 

empresas de várias áreas, como: administração, Contábeis, Economia, medicina, direito, etc. 

Palestras e exposições dos produtos criados nos diversos campos de atuação criam uma 

ligação entre os profissionais e suas respectivas áreas proporcionando o avanço do mercado 
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de trabalho. O aprendizado e a troca de informações adquiridos pelos participantes e 

realizadores das feiras enriquecem o conhecimento conquistado por ambos. Além disso, as 

feiras promovem o intercâmbio entre os profissionais de diferentes países, principalmente as 

feiras internacionais, causando a universalidade dos objetos, metodologia, empreendedorismo, 

tecnologia e linguagem usados por pessoas de diferentes países.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS 

 

As feiras profissionais tem por finalidade reunir profissionais, empresas e discentes 

no intuito de transmitir, disseminar e gerar novos conhecimentos. O indivíduo que frequenta 

esse evento científico, pode desenvolver um insight sobre sua futura carreira profissional e 

erradicar supostas dúvidas que assombram os estudantes durante a vida acadêmica em relação 

ao mercado de trabalho. O termo insight está associado ao descobrimento e surgimento de 

uma ideia ou compreensão súbita de algo. No decorrer da vida, é provável que surjam alguns 

problemas, e logo, tenta-se encontrar uma maneira de resolvê-los.   

   Analisando as circunstâncias é normal o surgimento de ideias, porém nada concreto, 

até que em um dia comum, você simplesmente grita: - “Eureka, eureka!”, expressão grega 

que significa “Descobrir, descobrir!” e a partir de então surge à solução daquilo que era 

questionado. Mas, não é de hoje que acontece o insight. Ao longo da história muitos 

estudiosos e filósofos deram suas vidas em busca de ideias e soluções daquilo em que 

acreditavam, um exemplo disso está na história de “Arquimedes e a coroa”, onde o mesmo 

teve que solucionar a problemática da coroa e mostrar fatos que realmente comprovasse se o 

material da coroa era ouro. Num belo dia, Arquimedes  estava se preparando para o banho, 

quando teve a súbita ideia e gritou “Eureka!”, a súbita ideia de Arquimedes é conhecida hoje 

como o “Princípio de Arquimedes”. Analisando o contexto histórico, nada comprova que de 

fato isso ocorreu, mas serve de exemplo para demonstrar como acontece um insight, que é 

definido como “a capacidade para discernir a verdadeira natureza de uma situação”, ou ”o ato 

ou resultado de alcançar a íntima ou oculta natureza das coisas ou de perceber de uma 

maneira intuitiva” (MIFFLIN, 1994, ”insihgt” apud ABEL, 2003)   

    Percebeu-se a importância da integração do estudante em uma feira de profissional, 

dado que, nestes tipos de evento o estudante têm a oportunidade de desenvolver insights e 
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estruturar o alvo que o mesmo almeja. Suas ideias podem surgir no decorrer de palestras, 

workshops, seminários, cursos etc., passando por diversas experiências e a partir daquele 

momento o que ele até o momento não cogitava, começou a analisar dependendo da 

necessidade de sua busca. Em uma feira de profissões, ocorrerá a reunião de profissionais e 

estudantes de uma determinada especialidade para que aconteçam trocas e transmissões de 

informações de interesse comum entre eles.  

   Dentro da academia existe uma consonância na formação dos bibliotecários no que 

se refere a formar profissionais capazes de enfrentar informações sejam em qualquer suporte, 

indo em busca de ampliar seus conhecimentos e sua formação acadêmica. Entretanto, este 

complemento em sua formação, direciona o profissional em busca de outras atividades que 

contribuam no encadeamento do conhecimento acadêmico.  Podemos destacar como outras 

atividades, a importância da participação dos estudantes em feiras profissionais e o que isso 

representa na sua vida profissional e acadêmica.  Kuh (1996, apud TACHIBANA; PAVANI; 

BARIANI, 2004, p.90) destaca que as atividades e experiências vivenciadas fora da sala de 

aula trazem inúmeros benefícios ao universitário, tais como maior segurança, auto-estima e 

valores altruísticos. A participação do estudante em uma feira profissional pode propiciar 

maior convívio no ambiente acadêmico, além de despertar um maior envolvimento, 

participação, troca de experiências e ideias para uma compreensão e transformação em sua 

futura profissão e no mercado de trabalho.  

 

2.2 A INFLUÊNCIA DAS FEIRAS NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

A atuação do profissional da informação está tornando-se menos limitada ás 

bibliotecas, de modo que este profissional enfrente desafios ao se inserir no mercado de 

trabalho mantendo-se atrativo no meio competitivo. Para possuir um perfil conquistador, o 

estudante durante o percurso acadêmico precisa constantemente aprimorar seus 

conhecimentos, desenvolver suas habilidades técnicas e pessoais e colocar em práticas novas 

ideias. As feiras profissionais com a funcionalidade de vender profissões surgem no propósito 

de mostrar para o estudante o que o mercado de trabalho busca dos futuros profissionais e 

qual perfil o estudante ainda na Universidade deve traçar para ser incluso nele. Baptista e 

Mueller (2005, p. 44) ainda afirma que eles devem ser criativos, inovadores, capazes de se 

comunicarem eficientemente e de perceber oportunidades em novos contextos. Ou seja, ao 
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entrar em contato com uma feira profissional, o individuo deve está atento e perceber as 

novas oportunidades que o mercado oferece, tendo em vista que a demanda atual, com o 

surgimento de novas tecnologias da informação e mudanças ocorridas no próprio mercado, 

requer deles um olhar inovador, que possibilite uma ampliação na sua formação através de 

trocas de informações durante um evento como este, por exemplo. Valentim (2000) ainda 

ressalta que considera algumas características fundamentais ao bibliotecário, tais como ser 

criativo, empreendedor, ousado, investigativo e dinâmico. Para isso, os universitários devem 

ir em busca para construir essas característica em seu perfil profissional, levando em 

consideração que é preciso investimentos em eventos como as feiras profissionais, para que o 

estudante tenha um conhecimento prévio do mercado de trabalho antes de concluir sua 

graduação, dando a oportunidade do universitário traçar caminhos, criar objetivos e preparar 

focos durante a vida acadêmica e seguir uma linha de atuação no mercado que melhor se 

adeque ao seu perfil.  

 

3 METODOLOGIA 

 
Foram realizadas as pesquisas do tipo qualitativa e bibliográfica. A pesquisa do tipo 

qualitativa no intuito de explicar o motivo pelo qual o Curso de Biblioteconomia é pouco 

disseminado na UFPE MERCADO, onde o foco principal deste tipo de pesquisa encontra-se 

em um aprofundamento para que ocorra uma compreensão de um determinado grupo social, 

de uma organização, etc. E a pesquisa do tipo bibliográfica onde se enquadra no modelo em 

que o pesquisador por não possuir uma total compreensão sobre o objeto de estudo faz com 

que o trabalho siga sobre análise de investigação. Para o primeiro momento iniciou-se este 

trabalho em busca de coletas de dados, para isso foi marcada uma reunião com um dos 

organizadores da UFPE NO MERCADO e realizada uma entrevista semiestruturada gravada 

em áudio, com perguntas pré-elaboradas no objetivo de sondar e explorar o assunto estudado 

e que no decorrer da discussão foi possível a inserção de outras perguntas, mantendo uma 

flexibilidade na entrevista.  

Após esta etapa a análise dos dados obtidos foram essenciais, a partir dela foi 

possível ligar outros assuntos ao tema, como por exemplo, a importância do indivíduo 

participar deste evento científico, o empreendedorismo e a sua relação com Biblioteconomia 

e os estereótipos ainda existentes sobre o curso.  No segundo momento, a revisão 
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bibliográfica tornou-se primordial para discutir sobre esses assuntos que ramificaram-se, pois 

foi possível observar e abrir novas discussões com pontos de vista de autores já existentes, 

reforçando e auxiliando o desenvolvimento deste trabalho.  Por fim, considerou-se que a 

problemática apresentada neste artigo precisa ser aprofundada, com a finalidade de mudar os 

paradigmas existentes e fazer com que a Biblioteconomia se amplie cada vez mais em 

eventos científicos como este.  

 

4 UFPE NO MERCADO 

 
Caracterizada como feira de estágios e programas de Trainee, a UFPE NO 

MERCADO originou-se no ano de 2011 e desde lá acontece anualmente na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). A feira foi criada pela A. C. E. Consultoria - Administração, 

Contábeis e Economia, uma Empresa júnior que se localiza no Centro de ciências sociais e 

aplicadas (CCSA) da UFPE, e tem tido como objetivo principal a visão de novas perspectivas 

para os frequentadores do evento científico. Sua origem baseia-se nos princípios do 

Movimento Empresa Júnior (MEJ), que pretende formar pessoas em busca de um Brasil cada 

vez mais empreendedor.  

A MEJ foi formada por jovens que estavam inconformados com o modo de ensino e 

aprendizagem  da maioria das faculdades, que prioriza a  teoria em detrimento da prática. 

Com a empresa, eles tiveram a oportunidade de mesclar a teoria com a prática no ambiente 

acadêmico. Ela é composta por várias empresas juniores que têm um suporte das federações. 

A A.C.E consultoria, a exemplo, faz parte da Federação de Empresas Juniores do Estado de 

Pernambuco (FEJEPE).  

A UFPE visando essa nova forma da relação do jovem com o empreendedorismo 

possui 13 empresas juniores, uma delas é a Seti - Serviços Especializados em Tratamento da 

Informação consultoria, empresa júnior do curso de Biblioteconomia. É a única empresa 

júnior do curso de Biblioteconomia no estado de Pernambuco, sem fins lucrativos e 

gerenciada por um grupo de graduandos que visam a criação de projetos e prestação de 

serviços na área de gestão e tratamento da informação. 

 
5 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÕES  
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 Segue abaixo a transcrição do áudio oriundo da entrevista realizada pelas discentes 

em Biblioteconomia da UFPE, Édla Barbosa de Santana e Laura Mendes Selva á um dos 

organizadores da UFPE NO MERCADO. 

 
ÉDLA SANTANA E LAURA SELVA: Quais os critérios para a escolha dos cursos 

oferecidos na “UFPE NO MERCADO”?   

 

ORGANIZADOR: Então, no histórico da UFPE NO MERCADO a gente vem com essa 

parte mais de negócios, como: Administração, contábeis, economia. O que é que acontece, 

são os cursos que mais estão na concepção comum das pessoas, mais próximas do mercado 

de trabalho. Certo. Porém, estamos com uma pegada diferente este ano, por quê? Medicina, a 

gente tá com uma mentalidade bitolada, que só tem a parte do conhecimento técnico, muito 

pelo contrário, dá para a gente ter essa pegada mais de medicina com empreendorismo, então, 

saúde empreendedora. Sabe? Então, é... Tantos médicos aí formados para abrir um 

consultório, sejam para administrar um hospital. Então é, sair dessa parte técnica e linkar as 

profissões e cursos com empreendedorismo, isso é o foco da UFPE NO MERCADO. [...] A 

questão de critérios para os cursos, digamos assim o de mais fácil acesso, são os de negócios. 

Então as maiorias das empresas é mais essa área de administração e contábeis, diante do 

histórico. Mas a gente não tá utilizando muito esse critério não, agora sabe? A gente quer 

realmente ter um pouquinho de cada, quer abranger todos os cursos e fazer com que qualquer 

curso ele esteja se identificando com a feira, esteja se sentindo em casa, digamos assim.   

 

ES e LS: Em relação a isso passaram para a gente que no caso, o ramo da Ciência da 

Informação, nunca esteve presente na feira. Então, é por causa dessa questão também? 

                                                                                                                                               

ORG: Exatamente. Então a gente quer realmente abranger, porque a gente sente essa 

deficiência, então a gente vai em busca do setor público também, é... Realmente para a gente 

tirar esse paradigma de usar critérios: Qual curso? Não. Muito pelo contrário, se é uma feira 

profissional, feira de estágio e programas trainee, a gente quer ver o quanto e máximo a gente 

vai abranger de curso.  

              

ES e LS: Qual a importância do estudante participar em uma Feira?  
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ORG: É uma oportunidade, a UFPE NO MERCADO, por exemplo, é de graça. Tem feiras de 

estágios que são pagas, certo? Mesmo ainda pagando, vale à pena a pessoa ir. Porque 

justamente você vai conhecer e vai ver se é aquilo que você quer, no momento que tem 

palestras, você tem insight. Palestrantes, sejam convidados que a gente tem, ou das empresas 

que tem.  É um momento de você se questionar, de você se conhecer, de você se perguntar, 

porque às vezes a pessoa está indo com um objetivo na feira. Não, eu quero encontrar um 

estágio! A pessoa pode sair de lá: - Eu quero um estágio, mas, não quero mais o curso que 

estou! Pode acontecer. Às vezes quanto mais a gente tiver uma troca de ideias com as 

pessoas, tiver escutando o que as pessoas têm a falar para a gente, a gente vai se questionar, a 

gente vai se perguntar, a gente vai ter um autoconhecimento, a gente pode ter insight, pode 

ter percepções que antes não tinha.                                            

                                                                                                                                          

ES e LS: Em relação da Biblioteconomia não está presente entre os cursos a serem expostos 

na UFPE no mercado, você acredita que seja por falta de conhecimento, sobre o curso? 

Porque eu acredito que a Biblioteconomia abrange os critérios de negócios, claro, que não de 

forma específica, mais abrange ramos de administração e empreendedorismo.                    

                                                                                                                                          

ORG: Certo, Vamos lá. Eu acho que, talvez sim. Mas, uma coisa que penso muito é o 

alinhamento, Certo. Como assim? A gente quer ter reuniões, quer ter alinhamento com 

coordenadores de cursos, dos centros, para que a gente possa conhecer e ver o que pode 

abranger, para que todo mundo tenha oportunidade de ir e que tenha a vontade de ir, sabe? 

Mas aí o que acontecem, não é só a gente ter a vontade de trazer, mas tem outro problema 

que a gente não tem como lidar, que é o fator externo que é das empresas quererem vim. 

Certo? Porque assim, elas pagam uma cota para vim, então nem todo mundo está disponível e 

a gente tem muito custo, a gente tem custo com a comunicação, à gente tem custo com a 

tenda e a gente não cobra nada de vocês, porque o intuito não é faturar, não é lucrar. O intuito 

não é no zero a zero, digamos assim, proporcionar para vocês o que a gente vivencia que é o 

mercado de trabalho. [...] Eu ainda acho assim que falta um alinhamento do curso de vocês, 

de procurar os centros, os professores que apóiam a UFPE MERCADO. A gente é totalmente 

abertos para trocar idéias, sabe? A gente pode trocar várias ideias, seja pra vocês me 

ajudarem , seja para eu ajudar vocês. É mais ou menos nessa linha.  
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ES e LS: Continuando nessa linha que você disse sobre dicas, no caso, como ela abordou que 

o nosso curso de Biblioteconomia tem passagens sobre os ramos de negócios, muita gente 

ainda acha que por se tratar de Biblioteconomia estamos restritos apenas à biblioteca, mas 

não é bem isso, podemos trabalhar em inúmeros lugares. Onde houver informação estaremos 

lá atuando, e aí quando falam dessa questão que o curso não está presente, isso acaba meio 

que desmotivando e dando uma falsa esperança para o estudante. De dizer: - Nossa, se não 

tem em uma feira de estágio, quando eu sair daqui vou ter uma enorme dificuldade de 

encontrar um emprego, será que vai ter empregabilidade para a gente? E é aquele negócio, 

hoje em dia os estereótipos continuam muitas pessoas chegam e perguntam qual a faculdade 

que você faz, quando respondemos - Biblioteconomia, grande parte dos indivíduos 

desconhecem o curso e sua existência, perguntam se estamos ligados à economia e o que 

estudamos, por exemplo.  

 

ORG: O que vocês estão me dizendo eu sinto um pouco no movimento, não sei se vocês já 

ouviram falar do movimento empresa júnior. Vocês já ouviram falar?  

 

ES e LS: Não.  

 

ORG: Então, às vezes até quando estamos explicando: - Eu participo de uma empresa júnior! 

A gente não sabe nem o que falar, porque, por mais que a gente tenha um impacto enorme, 

para vocês terem noção assim, é… Até dados de 2016/2017 até agosto todo movimento no 

Brasil, a gente produziu cerca de 6.055 projetos. Ano passado a gente faturou mais de 11 

milhões, então o impacto é enorme, mas ainda assim a gente não tem… A gente queria muito 

falar: - Ah, eu faço parte do movimento empresa júnior. E as pessoas responder: - Ah, eu sei. 

Do mesmo jeito que eu estou sentindo vocês, e aí o que é que acontece? Uma das coisas que a 

gente prega no movimento é ser inconformado, então assim é de ir em busca, é de disseminar. 

A feira de estágio que a gente faz na UFPE NO MERCADO, é uma maneira de disseminar o 

movimento, porque são jovens estudantes, fazendo uma feira para jovens estudantes. Certo? 

Então, é entre 19 e 24 anos, eu tenho 19 anos, então entre 19 e 24 anos participando de um 

movimento e de frente com um cliente de 40 anos de negócios, de trabalho, de carreira. Eu 

tenho 19 de idade, então é justamente mostrar, digamos assim na prática, sabe? Eu imagino 
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essa questão, poxa, que eu falasse do meu curso e as pessoas já soubessem, aí que tá, por 

exemplo, se vocês tiverem alguma opinião, alguma coisa. Estou aberta totalmente, minha 

cabeça está aberta a sugestões, se vocês tiverem alguma ideia para colocar na UFPE NO 

MERCADO, tiver alguma coisa que possa ajudar nisso a gente quer escutar. É uma maneira 

de vocês agarrarem uma força e disseminar o curso de vocês, entendeu?  

 

ES e LS: Em relação à logística de horário como vocês pensam para que todos os estudantes 

participem e não se prejudiquem, sendo viável para a maioria. Porque sendo aqui na UFPE, 

alguns alunos estudam pela manhã, outros à tarde e à noite.  

 

ORG: Então, a gente infelizmente tem o fator externo que é a disponibilidade das empresas, 

mas o que a gente tem, por exemplo, o curso de Medicina é integral, não tem como colocar 

uma palestra da Hapvida às 10:00 horas da manhã. Isso é pedir para não aparecer ninguém. 

[...] A gente tenta alinhar estrategicamente a questão do horário, com isso colocamos não 

apenas uma palestra, inserimos duas ao mesmo tempo, por exemplo, para poder abranger um 

público. E aí, tudo certo? Mais alguma coisa?  

 

ES e LS: Não, somente isso. Obrigada. 

SETEMBRO, 2017.

 

5.1 BIBLIOTECONOMIA NA “UFPE NO MERCADO ”  

 

 Tendo como histórico o ramo dos negócios, os cursos como administração, 

contábeis e economia são os mais procurados na UFPE NO MERCADO, segundo os dados 

da entrevista esse motivo se dá pelo fato de que eles são vistos pela sociedade como cursos 

que possuem uma empregabilidade maior em relação aos demais. Analisando essa 

problemática, é possível observar que os estereótipos sobre a área da Biblioteconomia 

continuam presentes, onde o bibliotecário está apto para atuar “apenas nas bibliotecas”, por 

se tratar de um campo da ciência interdisciplinar a Biblioteconomia está fragmentada em 

todas as áreas, deve-se levar em consideração que existe cadeiras voltadas para administração 

na grade curricular do curso, exemplo esse que torna-se um ponto positivo a ser considerado 
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como critério de escolha de curso a serem expostos na feira. Contudo, algumas Universidades 

de Biblioteconomia não ofertam disciplinas voltadas para os negócios/empreendedorismo, ou 

seja, o bibliotecário tem que ir em busca de formação complementar para tornarem-se aptos a 

desenvolver e criar novos negócios ligados à informação e as feiras profissionais são um 

desses meios de capacitação complementar.   

 De acordo com um levantamento feito por (SPUDEIT, 2014 apud ROMEIRO, 2014) 

apenas 15% cursos de Biblioteconomia no Brasil têm disciplinas optativas ou obrigatórias 

voltadas para empreendedorismo. Por outro lado, nos atuais currículos existem várias 

disciplinas que desenvolvem competências para capacitar os bibliotecários a empreender. 

Ainda, segundo a autora, outra forma de incentivar o empreendedorismo é a criação de 

empresas juniores nos cursos de Biblioteconomia pelos alunos e professores, pois atualmente 

apenas 13% das Escolas têm empresa júnior na Brasil.       

Investir em palestras direcionadas a administração de unidades da informação, em 

minicursos voltados para o desenvolvimentos de ações no interior de uma biblioteca é 

primordial em uma feira profissional, como a da UFPE. Tendo em vista que uma das 

possíveis causas do curso de Biblioteconomia não ser muito disseminado na feira, pode-se dá 

pela falha existente em sua grade curricular, por falta de acesso a informação referente ao 

curso e conhecimento dos próprios estudantes sobre as disciplinas que compõem o curso e 

seus respectivos objetivos, porém, é preciso que haja troca de informação entre os 

envolvidos, pois o mercado necessita de profissionais que estejam preparados para 

desenvolverem ações empreendedoras, o empreendedorismo não está ligado apenas às 

criações de novas empresas, compete ao sujeito desenvolver habilidades e colocá-las em 

prática para o surgimento de ideias novas na instituição onde trabalha.

 Segundo uma entrevista realizada pela Revista Biblioo á Daniela Spudeit, 

professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (2016) o bibliotecário pode ter um 

perfil empreendedor e ser atuante na própria unidade de informação e ter esse diferencial 

como profissional, até porque é uma demanda das empresas ter pessoas com esse perfil, com 

essa inquietação e que busque trazer um diferencial competitivo para onde está atuando e 

colaborando com a instituição. E a UFPE NO MERCADO parte do pressuposto de que não 

existe apenas o conhecimento técnico nos cursos e com isso visa  uma feira de profissão que 

ligue empreendedorismo aos cursos, saindo do âmbito técnico e mostrando as perspectivas do 
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empreendedorismo em relação aos cursos. “Um empreendedor é uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza visões.” (FILLION, 1999, p. 19)  

A desconstrução desse cenário é bastante importante para que a oportunidade de 

disseminar o curso entre as pessoas e empresas seja mais abrangente, ao senso comum das 

empresas em geral o investimento em profissionais aptos para atuar em “bibliotecas apenas” 

não retorna uma viabilidade. Mas como mudar essa realidade, se não existe investimentos 

necessários para compartilhar informações e expor o curso em feiras como esta?  Essa 

responsabilidade recai sobre os estudantes, profissionais e bibliotecários para cobrar dos 

organizadores de feiras profissionais a sua inserção neste tipo de evento, ficando assim, 

compromissados a valorizar a área e mostrar a sua importância para o mercado de trabalho.

  Um fator negativo que reflete na visibilidade da Biblioteconomia é a falha na 

comunicação entre o curso e organizadores deste evento na Universidade. Observamos a 

importância deste evento como um meio essencial na busca de informação para os próprios 

estudantes da área, na tentativa principal de conhecer o mercado de trabalho a fora e 

disseminar o curso para o público exterior da academia.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS         

  

 Observar a importância das feiras profissionais como um evento científico é 

essencial, visto que as feiras de modo geral não surgiram de hoje, suas práticas se 

perpetuaram ao longo do tempo através dos antigos comerciantes que utilizavam esse meio 

com o objetivo de venda e troca de suas mercadorias. Com o desenvolvimento da população, 

das atividades, dos comércios e a necessidade de gerar capital, as feiras passaram a suprir um 

universo específico, para atender seus respectivos interesses. Observando isso, as feiras 

profissionais surgem no intuito de oferecer seu principal produto – a profissão. Nesse evento 

científico o indivíduo tem a oportunidade de buscar a feira como fonte de informação e 

enriquecer seus conhecimentos voltados para área de sua atuação. Tendo como objetivo 

preparar os discentes para o mercado de trabalho após sua formação e orientá-los durante o 

período vivido na academia, a UFPE oferece anualmente uma feira de estágios e programas 

de Trainee e seu principal alvo são os universitários.  

Contudo, o curso de Biblioteconomia tem pouca visibilidade. Por tratar-se de uma 

área de pouca visibilidade, muitas pessoas desconhecem a sua existência, como vimos no 
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texto os estereótipos em relação à Biblioteconomia ainda existem. (Valentim, 2000, p.31) 

“bibliotecário aos olhos da sociedade, denomina-se todo aquele que trabalha no espaço da 

biblioteca, independente da existência ou não de uma formação específica.” Ou seja, 

independente da Biblioteconomia ser uma área interdisciplinar que abrange outras áreas do 

conhecimento, para muitos, a biblioteca é o único lugar de atuação desses profissionais, 

fazendo com que sua divulgação nas feiras profissionais fique cada vez escassas, 

possivelmente, um desses motivos seja por desconhecimento da sua composição curricular.  

 Analisando todo o contexto discutido, é necessário que nós: estudantes, professores 

e bibliotecários não deixemos nossa profissão se extinguir. Viu-se a importância deste evento 

para a formação do bibliotecário e como a falta dessa atividade poderá refletir sobre ele em 

relação ao mercado de trabalho. É preciso romper os estereótipos de que determinados curso 

possui uma maior empregabilidade por se tratar dos ramos de negócios. São nas as feiras 

profissionais que o indivíduo buscará soluções para concretizar seus insights, tornando-se um 

agente transformador no meio social, profissional e pessoal. Diferenciando-se no mercado de 

trabalho e retornando como conseqüências, resultados positivos nas unidades de informação e 

aos usuários em geral. 

É preciso uma comunicação para disseminar toda informação sobre a área e romper 

os estereótipos sobre o curso, é da responsabilidade dos discentes e docentes procurarem os 

responsáveis pela organização da feira, no intuito de opinar e explicarem que tipos de setores 

os respectivos cursos abrangem, os tipos de atividades a serem desenvolvidas no evento, 

quais empresas estarão dispostas a investir nos profissionais bibliotecários, dentre outras 

sugestões, para mostrá-los que o bibliotecário abrange muito além das paredes de uma 

biblioteca. É necessário que o curso torne-se cada vez mais visível ao nosso redor, as feiras 

profissionais são um dos meios que tem essa funcionalidade - a divulgação. A partir do 

momento em que existem palestras, workshops, seminários, cursos e etc., o conhecimento 

sobre a área rompe barreiras.  

Trazendo consigo novas possibilidades, principalmente no mercado de trabalho para 

os profissionais da informação. Seja qual for o evento científico a comunicação é a chave 

para muitas portas, na UFPE NO MERCADO, por exemplo, uma das possíveis maneiras de 

solucionar essa problemática pode acontecer por meio da empresa júnior - Seti consultoria. 

Onde a mesma é responsável por representar o curso de Biblioteconomia na UFPE, sem 

neutralizar os estudantes que também tornam-se responsáveis por trazer sugestões de modo 
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que possam valorizar a área no meio em que vivemos e no mercado a fora. Tendo em vista 

tudo que foi discutido no texto as investigações não terminaram, é preciso que ocorra mais 

questionamentos sobre, afim de trazer benefícios ao curso e seus pares, pois cada indivíduo 

envolvido torna-se protagonista da sua futura carreira como bibliotecário.  

 

7 REFERÊNCIAS 

 
ABEL, Marcos C. O insight na psicanálise. PEPSIC: Psicologia: Ciência e Profissão. 
Brasília.  Psicol. cienc. prof. v.23 n.4 Brasília dez. 2003. 
             
ALMEIDA, José Heliton Severo de. COOPYFRUTAS – Cooperativa dos Fruticultores da 
Bacia Potiguar. EXPOFRUIT: Feira internacional de fruticultura tropical irrigada. Rio 
Grande do Norte. 2016. Disponível em: < http://www.expofruit.com.br/depoimentos> Acesso 
em: 20 set. 2017.          
           
BAPTISTA, S. G.; MUELLER, S. P. M. Considerações sobre o mercado de trabalho do 
bibliotecário. Informacion, Cultura y Sociedad, Buenos Aires, n. 12, p. 35-50, 2005. 
           
FILLION, Louis Jacques. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes 
de pequenos negócios. RAUSP – Revista de Administração da Universidade de São Paulo. 
SP, abril/jun.1999. 
 
ORGANIZADORES DA UFPE NO MERCADO. Entrevista concedida a Édla Barbosa de 
Santana e Laura Mendes Selva, Recife, 19 set. 2017.  
     
ROMEIRO, Nathália L. A formação do bibliotecário empreendedor com foco na gestão 
de serviços de informação. FESPSP: Os rumos estratégicos do Brasil. São Paulo. 2014. 
Disponível em: < http://fespsp.wixsite.com/anais/gt5-14> Acesso em: 29 set. 2017. 
 
SEBRAE. Manual de Feiras e Exposições.  2016. Disponível em: < 
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/970D63
84E11F2EA203257163006A88EB/$File/NT00032076.pdf> Acesso em: 15 out. 2017. 
            
SPUDEIT, Daniela. “Daniela Spudeit, professora e pesquisadora.” TARGINO, Rodolfo. 
Biblioo Cultura Informacional. Agosto 25, 2016. Disponível em: < 
http://biblioo.cartacapital.com.br/daniela-spudeit/> Acesso em: 06 out. 2017. 
 
TACHIBANA, Miriam; PAVANI, Renatha; BARIANI, Isabel Cristina Dib. Participação 
em eventos científicos e formação do universitário. PSICO, Porto Alegre: v. 35, n. 1, p. 89-
96, jan./jun., 2004.           
  
VALENTIM, Marta Lígia Pomim. O profissional da informação: formação, perfil e 
atuação profissional. São Paulo: Polis, 2000. 156 p. 
            


