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RESUMO:  

Considerando o contexto de uma sociedade regida pelo fluxo de informação e o avanço das 

tecnologias e da informação, este estudo objetivou conhecer o perfil dos egressos dos Cursos de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Federal do Pará, no 

período de 2005 a 2010. Os objetivos específicos deste trabalho foram: identificar o perfil dos 

egressos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade 

Federal do Pará; comparar estes perfis; investigar que parte do mercado de trabalho é ocupada 

por estes profissionais; e verificar as competências necessárias a estes profissionais. Participaram 

da pesquisa, 159 bibliotecários da Região Norte, sendo 81 formados pela Universidade Federal do 

Amazonas, e 78 pela Universidade Federal do Pará. O instrumento utilizado para a coleta foi um 

questionário com 12 perguntas. A pesquisa é descritiva, com abordagem quantitativa e teve como 

método o levantamento de dados (survey). Os dados foram analisados através de operações 

estatísticas simples. Os resultados da pesquisa indicam que o perfil tipo do bibliotecário da Região 

Norte é: uma pessoa do sexo feminino, com idade entre 20 e 40 anos, que colou grau entre 2008 e 

2010, trabalha há menos de cinco anos em uma universidade pública e exerce as funções de 

análise e tratamento da informação. A análise evidencia ainda que este profissional considera 

como fundamentais as competências de dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, 

sistemas e serviços de informação e capacitar e orientar os usuários para um melhor uso dos 

recursos de informação disponíveis nas unidades de informação. Observou-se ainda que os 

profissionais da Região Norte consideram o advento da tecnologia como o principal fator de 

mudança no seu fazer profissional nos últimos cinco anos. Em suma, o perfil delineado pela 

pesquisa retrata o bibliotecário da Região Norte como um profissional comprometido com o seu 

fazer e com a sua função social. 
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