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O trabalho comum, empreendido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), possibilitou a concretização do IX 
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (IX SNBU), concebido com a finalidade de se 
repensar a biblioteca universitária brasileira frente aos novos paradigmas tecnológicos, a 
informação na era da competitividade, a autonomia universitária e a questão do financiamento de 
suas bibliotecas, bem como a capacitação do profissional para qualificar-se diante das novas 
expectativas dos usuários. 

Sob o tema central A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E A SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO acolheram-se contribuições de profissionais do Brasil inteiro, interessados em 
compartilhar suas experiências, realizações e projetos, tendo-se o privilégio de contar com seleto 
contingente de especialistas para desenvolvimento dos sub-temas. 

A versão eletrônica dos Anais do IX SNBU reúne os trabalhos oficiais encomendados pela 
Comissão Organizadora e os de livre iniciativa dos participantes, recebidos em tempo hábil. Os 
textos estão dispostos de acordo com os sub-temas do Seminário e os índices arrolados permitem 
acesso pelos autores e assuntos dos trabalhos. 

Acreditando que a atualização constante induz ao desenvolvimento técnico e 
aprimoramento da prestação de serviços, espera-se que a divulgação dos resultados do evento 
possa desencadear melhorias para as bibliotecas universitárias e, conseqüentemente, para a 
coletividade acadêmica e científica do País. 

Elayne Margareth Schiõgel 
Presidente do IX SNBU 



NOTA DO EDITOR 

Os trabalhos apresentados ao IX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias foram 
submetidos à editoração a cargo do Comitê Editorial do evento; entretanto, a inclusão/ausência e 
exatidão das referências bibliográficas é de inteira responsabilidade dos autores. Prestou-se 
especial atenção aos resumos em língua inglesa, dada sua importância para a comunicação 
internacional na área. O acesso aos assuntos tratados nos trabalhos é facilitado por um índice 
rotativo (não-hierárquico), gerado automaticamente a partir de termos de indexação pré- 
coordenados. Este índice oferece pontos de acesso múltiplo aos assuntos tratados nos trabalhos 
apresentados. O Comitê Editorial se responsabiliza por quaisquer falhas devidas ou não á 
exigüidade do prazo disponível para a execução de suas tarefas. 



OBSERVAÇÃO: 
A Biblioteca da Escola de Ciência da Informação da UFMG efetuou 

modificações, no formato original da publicação do IX Seminário Nacional de 
Bibliotecas Universitárias que encontra-se disponível em disquete para eventuais 
consultas e impressões. 

A biblioteca inseriu uma paginação, distribuída em 7 volumes encadernados, 

visando o acesso mais rápido às informações contidas neste seminário. 

A LISTA DE SIGLAS, encontra-se no VOLUME 1. O ÍNDICE DE AUTOR E DE 

ASSUNTO, encontram-se no VOLUME 7. 
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RESUMO 

Este trabalho consiste na apresentação dos resultados do I Seminário Catarinense 

de Redes Acadêmicas, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina 

abordando entre outros, o tema: Concepção de páginas na Web. Estão aqui 

reunidas as principais recomendações ergonômicas para concepção, projeto e 
desenvolvimento de páginas adequadas, com ênfase no aspecto de organização 

da informação veiculada pelas páginas. 

1 INTRODUÇÃO 

As recentes tecnologias de comunicação estão abrindo novas e incontáveis 
possibilidades para a comunidade acadêmica, em termos de ensino, pesquisa e 

extensão. Uma delas, a utilização da nova mídia para o ensino tradicional e á 

distância e para o trabalho cooperativo, já está se concretizando na UFSC. 
Pesquisadores, professores, funcionários e alunos desta Universidade 

compartilham a explosão de um grande número de serviços de informação 

institucionais e individuais, muitos desses baseados no que há de mais moderno 

em termos de tecnologia Web. 

A abnegação de apaixonados pela idéia de uma mídia democratizada, sem 
barreiras de forma ou conteúdo, tem caracterizado boa parte dos trabalhos 

realizados. Vive-se uma sensação de euforia democrático-tecnológica e, talvez por 

isso, a organização dos conteúdos desta mídia não tenha merecido, até o 

momento, a atenção adequada. 

Poderiam existir prejuízos para as características democráticas da "rede" se 
uma organização mínima fosse seguida em projetos de páginas de informação 

pessoais ou institucionais? 

* Núcleo de Processamento de Dados NPD/UFSC On line 
" LablUtil - Laboratório de Utilizabilidade - UFSC/SENAI-CTAI 
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Sem uma organização mínima, o usuário, para realizar a tarefa de busca de 

informação, terá sérias dificuldades. É impossível, portanto, concordar com certas 

concepções da Web associadas ao desperdício de um jogo de esconde-esconde 

da informação. 
O aborrecimento, a ansiedade e a decorrente sobrecarga cognitiva 

acompanham o usuário em boa parte dos casos de manipulação de um serviço 

informatizado. Isso ocorre quando os critérios ergonômicos de apresentação de 

informações e de organização do diálogo homem-computador não são seguidos. É 

papei dos ergonomistas a busca do conforto e da satisfação do usuário em seu 
trabalho, colaborando para a não-proliferação de "armadilhas eletrônicas". 

Como usuários de uma mídia democrática, podemos influenciá-la conforme 

nossas certezas. É hora de planejar formas de apoio para as iniciativas nesta área, 

para que os serviços de informação propostos por nossa comunidade acadêmica 
minimizem os problemas apontados neste breve preâmbulo. 

Com este objetivo, a equipe do Projeto UFSC On-line, associada ao LablUtil 

— Laboratório de Utilizabilidade, tomou a iniciativa de organizar o I SCRA — 
Seminário Catarinense de Redes Acadêmicas. O Seminário reuniu um número 

expressivo de usuários, servidores e provedores de serviços de informação 

operando na teia mundial da Internet Web. Esse evento ocorreu entre 23 e 25 de 

abril de 1996, nas dependências da Universidade Federal de Santa Catarina. 

2 UFSC ON-LINE: PERSPECTIVAS 

A visão atual é de que o projeto UFSC On-line deva ser ampliado e 
coordenado por uma equipe multidisciplinar composta por técnicos do Núcleo de 
Processamento de Dados - NPD, pesquisadores, professores, funcionários e 

alunos de outras unidades. Com base nos resultados obtidos até o momento, essa 

equipe deve redefinir as estratégias do projeto sem perder de vista o objetivo de 

sua implantação; criar uma sinergia para a capacitação das diversas unidades no 
desenvolvimento de seus serviços de informação Web. 

Essa capacitação não pode estar restrita aos aspectos tecnológicos da 

questão, sob pena de se acumularem os erros que caracterizam muitos dos 

trabalhos atuais. Esses erros indicam a necessidade de uma capacitação mais 

adequada, bem como do apoio de especialistas de domínios igualmente 
importantes - estrutura da informação, ergonomia, design e editoração eletrônica. 

Deve-se buscar a concepção de dispositivos de informação que funcionem 
adequadamente sob o ponto de vista técnico, que sejam fáceis de aprender a usar, 

eficientes em seu uso e úteis para seus usuários. 

3 AS QUALIDADES DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO Web 

A elaboração desse documento foi motivada pela necessidade de registrar, 

analisar e disponibilizar material conclusivo sobre as discussões que 
caracterizaram os painéis do I SCRA. 

Esse material está sendo disponibilizado através de uma estrutura de 

critérios (BASTIEN e SCAPIN, 1993) para o projeto de páginas de informação Web. 

Essa estrutura define as qualidades atuais dos serviços Web sob o ponto de vista 
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de usabilidade: a compatibilidade, a gentileza, a clareza, a economia, a 
adaptabilidade, a consistência, a expressividade, a segurança e a obediência. 

Para cada critério ou qualidade de usabilidade este relatório disponibiliza 

um conjunto de recomendações para o projeto de serviços de informação Web. 

3.1 UMA PÁGINA COMPATÍVEL 

O critério compatibilidade refere-se ao acordo que pode existir tanto entre as 
características do usuário (memória, percepção, hábitos, competências, idade, 

expectativas, etc.) e as tarefas, como entre a organização das saídas, das entradas 

e do diálogo de uma dada aplicação. A compatibilidade diz respeito também ao 

grau de similaridade entre diferentes ambientes e aplicações. 
A transferência de informações de um contexto a outro é tanto mais rápida e 

eficaz quanto menor for o volume de informações que devem ser recodificadas. 
A eficiência é aumentada, quando os procedimentos necessários ao 

cumprimento da tarefa são compatíveis com as características psicológicas do 

usuário; os procedimentos e as tarefas são organizados de maneira a respeitar as 
expectativas ou costumes do usuário; as traduções, as transposições, as 
interpretações ou referências à documentação são minimizadas. 

Os desempenhos são melhores, quando a informação é apresentada de 

uma forma diretamente utilizável (telas compatíveis com o suporte tipográfico, 
denominações de comandos compatíveis com o vocabulário do usuário, etc). 

3.1.1 Questões de Conteúdo 
npflna um bom conteúdo 

A Web pretende ser um mapeamento do conhecimento da sociedade em 

geral sem restrições de formato ou nível. Pode-se esperar encontrar qualquer 
coisa nela de rabiscos a enciclopédias com estilos variados. Entretanto, para 
informações que tenham uma acessibilidade geral, existem alguns procedimentos 

que se aplicam a todo o material publicado: dê os créditos para os trabalhos 
referenciados, esclareça se seus serviços são gratuitos ou comerciais; não use 

pornografia; ríão induza à violência e use uma linguagem adequada em respeito 

ao usuário. 
Informe sobre a Qualidade de seu documento 

Muitas vezes, pode ser importante que uma informação esteja disponível, 

ainda que não esteja na forma ideal. Antes da tecnologia de publicações 
eletrônicas o esforço de publicação era tanto que informações em "estado bruto" 

eram raramente disponibilizadas. Atualmente existem publicações de todos os 

níveis e tanto os documentos provisórios como os de qualidade têm seu valor. 

Para evitar desapontamentos, é importante esclarecer seus leitores sobre o estado 

de um documento, quando se faz a referência a ele (desatualizado, incompleto, 

^ Fvite disponibilizar o que não está funcionando 

Busque aguçar a curiosidade do usuário para que ele volte a visitar sua 

páqina Evite decepcioná-lo diante de uma ligação que persista indefinidamente em 
construção Empregue o ícone "em construção" somente para aquilo em que você 
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efetivamente está trabalhando e a perspectiva de término seja real. Quanto aos 

planos, seja paciente, evitando divulgar algo que ainda está distante de se realizar. 

3.1.2 Organize a informação (WURMAN - 1995) 

Organize por categoria - A categoria pode significar diferentes modelos, 

tipos ou questões. Este modo presta-se bem para organizar itens de importância 

similar. No caso específico de elaboração de home pages de uma instituição de 
ensino/pesquisa/extensão, acreditamos que a apresentação da informação deve 

ser feita a partir da organização física e hierárquica já existente e formalizada, por 

exemplo: Centros - Departamentos - Laboratórios etc. 
Organize por tempo - A organização por tempo é uma estrutura facilmente 

compreensível, a partir da qual se pode observar e fazer comparações. Esta 

classificação é particularmente indicada para a apresentação da informação sobre 

cursos, seminários, congressos etc. Todavia, ao se fazer a opção por este tipo de 
classificação, deve se estar atento a questão da atualização contínua. 

Organize por localização - É a forma natural a escolher quando você está 

tentando examinar e comparar informação vinda de diferentes fontes ou locais. 

Para localizar informações produzidas, por exemplo, por uma instituição de ensino 

que tenha suas unidades espalhadas em diversos campi, esta é uma forma 
interessante para se estar fazendo a apresentação da informação. 

Organize pelo alfabeto - Este método presta-se muito bem para grandes 

conjuntos de informação, como palavras de um dicionário ou os nomes de uma lista 

telefônica. É a forma mais usual de apresentação de informação, pois é conhecida 

pela maioria dos usuários de cultura ocidental. 
Organize por seguência (hierarquia) - Organize os itens por ordem de 

grandeza. Nesta classificação, no que se refere ao universo acadêmico, as 

divisões e subdivisões internas obedecem a uma hierarquia que deve ser 
privilegiada e disponibilizada para conhecimento e pesquisa dos usuários. 

3.1.3 Compatibilidade com os Ambientes 
fipja independente em relação aos ambientes 

Diferentes clientes usam fontes e espaçamentos diferentes: evite espaços 

extra para forçar um arranjo, respeite a hierarquia de estilos de cabeçalho. 

3.2 UMA PÁGINA GENTIL 
A página gentil disponibiliza, adequadamente, os meios para aconselhar, 

orientar informar e conduzir o usuário na interação com o computador 
(mensagens, rótulos etc.). Faça-a de maneira que o usuário saiba, a qualquer 

tempo, onde se encontra numa seqüência de interações ou na execução de uma 

tarefa;' conheça as ações permitidas bem como suas conseqüências; e obtenha 
informações suplementares (eventualmente por demanda). 

A página prestativa proporciona rápido aprendizado e fácil utilização, 
permitindo que o usuário melhore seu desempenho. 
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3.2.1 Receba Bem seus Leitores 
Forneça uma página de boas-vindas para usuários externos 

É elegante ter um documento no qual seus leitores externos possam ter uma 

idéia rápida de quais informações estão disponíveis no servidor. A página de boas- 
vindas é um tipo de home-page que visa informar o leitor sobre a instituição, seus 
objetivos, suas sub-divisões etc. 

Ao explicitar suas boas-vindas empregue a expressão "bem-vindo(a)" 
considerada mais pessoal do que "bem-vindos." 

Diferencie a página de boas-vindas da home-oaae 

Existem dois conceitos separados e relacionados a diferentes tipos de 

audiência. Deve-se criar: uma página de boas-vindas para recepcionar os 

usuários externos à organização que queiram uma visão geral do que o servidor de 
informação contém e, uma home-page simplificada para os usuários locais que já 

conheçam a organização. 
Elementos essenciais de home-paaes: 

- logotipo ou selo da instituição; 

- mensagem de boas-vindas; 

- explicações sobre o servidor; 

- menus, sumários, mapas, árvores; 

- barras de botões ou outras ajudas á navegação; 

- explicações sobre as outras páginas do servidor; 

- autor ou pessoa para contato. 

Flftmfintos essenciais de qualquer página Web: 

- link para a home-page] 

- links para outras páginas; 
- o endereço do documento; 

- data da criação ou revisão; 

- declaração de copyright 

Dê sentido à páoina lida 
Certifique-se de que sua página seja compreensível mesmo que o usuano 

não siaa o caminho previsto. Não espere que as pessoas sigam a seqüência lógica 
imaainada (o mesmo caminho imaginado por você). Lembre-se que os leitores 

suraem do nada Deixe pistas de navegação no alto ou na barra das pagjnas e 

evite frases de ligação seqüencial tais como "Agora que voce ja sabe como 
funcionamos, o próximo passo é... . 

''SSnteTe^u semi^ de informação como um objeto real que pode ser 

mapeado e percorrido. Represente a interconexão entre unidades de informação 

através de recursos como títulos de páginas, links e boloes. 

TodT pâginrWeft'''^v^ 'terur^^^lulo destacado no seu topo. Um titulo Toda pagina imediatamente qual e o pnncipal assunto do 

consistente permite f°' ^^^/^utras páginas do serviço de informação. Para 

documento e suas rei ç j ser oferecidos também subtítulos, títulos de 
uma série de documentos devem ser orereuiu 
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seções ou outros elementos que facilitem a navegação de uma página para outras 
da série. Eles não devem ser nem muito curtos nem muito longos. 

Forneça links para as páginas inicial, próxima e anterior 

Cada página Web deve ter um link para a homepage ou pelo menos para um 
submenu dentro do serviço de informação. O link da homepage deve ser oferecido 
no pé da página. Próxima página e página anterior são links fixos para outros 

documentos associados dentro do mesmo seviço. Os hnks de próxima página 

página anterior e os links para as homepages são funcionalidades para á 

navegação que induzem á seqüência desejada pelo autor. Os leitores podem, 
entretanto, realizar uma seqüência qualquer, e o retorno obtido através destes links 
é diferente do retorno realizado através de uma seqüência ordenada de páginas. 

Evite definir aaui como link 
Quando a palavra aqui é o link, você tem de certificar-se sobre qual é o aqui 

certo. Certifique-se de que os links sejam significativos, descritivos e não induzam 
a erros de interpretação. 

Defina barras de botões adequadas 

Nas barras de botões estão localizados os links individualizados e 
associados a uma série de páginas de um documento. Em serviços de informação 

complexos utilizam-se as barras de botões também para prover links para os 

submenus, sumários ou outras páginas organizacionais. A ausência de links locais 

leva o usuário a deixar o serviço sem ter visto tudo o que é oferecido. Estes 

recursos de navegação possibilitam a investigação e o entendimento de como a 
informação está organizada nos serviços, mesmo que o usuário não tenha 

percorrido todas as páginas. 
Convide á interação 

Forneça uma representação visual para as áreas de navegação, links e 

botões, que convide à interação, que indique o tipo de manipulação requerida 
(clicar, arrastar etc.) e que seja compatível com a metáfora adotada para o projeto. 

Crie legendas para fotos e figuras 
Defina sempre legendas explícitas junto às fotos, figuras e imagens. Elas 

podem tanto identificar como descrever os conteúdos apresentados. 
Crie mapas 

Eles permitem que o usuário obtenha a informação de onde ele se encontra 

em nível da rede ou em riível de regiões, e para onde ele pode ir, em função de 

sua localização atual. É importante que estas representações possam ser 
acionadas pelo usuário para navegar dentro do serviço de informação. 

Crie marcos 

Eles representam locais familiares e que funcionam como um farol em meio 
ao nevoeiro noturno. 

Forneça trilhas marcadas e deixe trilhas 
Determinados caminhos podem também ser marcados e discriminados de 

outras ligações disponíveis. Eles podem ser pré-definidos e disponíveis para 

usuários em geral. Quando o usuário acessa um caminho que é cruzado por outros 

caminhos durante uma sessão, sua trilha pode ser deixada gravada para uma 
futura interação. Estes caminhos são referenciados como "trilhas de migalhas de 

pão". É o que se verifica com os browsers atuais que deixam marcados os locais 

por onde já se passou. 
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3.2.3 Oriente seus Leitores 

Defina um tamanho de página adequado 

Em geral, o usuário absorve o que se encontra na primeira tela de uma 

página e se o conteúdo não for interessante ele não vai perder mais seu tempo 

para obter mais informações desta página. 
Documentos longos levam muito tempo para serem transferidos e podem 

trazer dificuldade para a navegação. 

As rolagens em pequenas páginas não desorientam o usuário, pois parte da 

apresentação original permanece na tela. Isto não acontece no caso de grandes 

páginas, que induzem grandes rolagens, com o perigo de desorientação para o 

usuário. 
Regras para tamanhos: para helps, mensagens e pequenos textos, não mais 

de 24 linhas; para documentos textuais, de meia página a cinco páginas. 
A leitura em modo contínuo não é afetada pelo tamanho do documento. 
Forneça o status de sua informação 

Não tema em disponibilizar informações incompletas ou desatualizadas, 

apenas deixe isto bem indicado para o usuário. Quando foi a última atualização? 

Está completo? Qual é a abrangência (qual o conjunto de informações que está 
disponível)? 

3.2.4 Empregue Estilo Instrucional 
Deixe explicações sobre as decisões de projeto 

As decisões de projeto podem ser registradas e disponibilizadas através de 

links particulares. Isso pode ser útil tanto para as futuras modificações do sistema 

como para orientar os usuários que buscam obter idéias para suas próprias 
páginas. No estilo "colaborativo" que caracteriza a concepção de páginas Web, 

essa característica será certamente bastante apreciada por alguns leitores 
especiais. Por outro lado, quando um projeto deixa registradas as decisões 

tomadas, ele poderá ser reaproveitado em vez de ser abandonado pura e 
simplesmente. 

Forneça uma trilha de procedimentos 

O fator complementar á explicação sobre as razões das decisões de projeto 

consiste em fornecer indicações sobre a forma de implementação desta decisão. 

Seguindo-se as razões e a forma de implementação das decisões, pode-se ter o 

completo raciocínio sobre uma determinada característica do projeto. 
Feedback imediato 

Feedback imediato diz respeito às respostas do sistema às ações do 

usuário. Essas entradas podem ir do simples pressionar de uma tecla até uma lista 

de comandos. Em todos os casos, respostas do computador devem ser fornecidas, 

de forma rápida, com um tempo de resposta apropriado e consistente para cada 

tipo de transação. Em todos os casos, uma resposta rápida deve ser fornecida com 
informação sobre a transação solicitada e seu resultado. 

A qualidade e rapidez do feedback são dois fatores importantes para o 
estabelecimento de satisfação e confiança do usuário, assim como para o 

entendimento do diálogo. Esses fatores possibilitam que o usuário tenha um 

melhor entendimento do funcionamento do sistema. 
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A ausência de feedback ou sua demora podem ser desconcerlantes para o 

usuário. Os usuários podem suspeitar de uma falha no sistema e podem tomar 

ações prejudiciais para os processos em andamento, 

3.3 UMA PÁGINA CLARA 
A página clara não deixa dúvidas ao usuário sobre a leitura da interface. Ela 

apresenta e dispõe claramente as informações na tela. Para a clareza concorrem a 

legibilidade das informações e seu agrupamento e distinção nas diferentes telas. 

3.3.1 Legibilidade 
A performance melhora, quando a apresentação da informação leva em 

conta as características cognitivas e perceptivas dos usuários Uma boa 
legibilidade facilita a leitura da informação apresentada. Por exemplo, letras 

escuras em um fundo claro são mais fáceis de ler que letras claras em um fundo 

escuro; texto apresentado com letras maiúsculas e minúsculas é lido mais 
rapidamente que texto escrito somente com maiúsculas 

Legibilidade diz respeito às características lexicais das informações 

apresentadas na tela que possam dificultar ou facilitar a leitura desta informação 

(brilho do caracter, contraste letra/fundo, tamanho da fonte, espaçamento entre 

palavras, espaçamento entre linhas, espaçamento de parágrafos, comprimento da 

linha etc.). 

3.3.2 Legibilidade das Informações Textuais 
Utilizar letras maiúsculas e minúsculas misturadas 

Na apresentação de textos nas telas o projetista deve evitar empregar 
exclusivamente caracteres maiúsculos, para facilitar, assim, o reconhecimento das 

palavras durante o processo de leitura. 
Cuidado com o espaçamento entre linhas 

A leitura de frases é realizada através de rápidas sacadas ou movimentos 

dos olhos, saltando em busca de pontos de ancoragem para a compreensão do 

texto. A distância entre linhas está diretamente relacionada á eficácia desse 
processo. Com valores reduzidos para esse espaçamento, a possibilidade de que 

o leitor pule de linha ao realizar as sacadas aumenta consideravelmente. Essa 
mesma consideração se aplica ao emprego da hifenização para a separação de 

palavras no final das linhas. É algo a ser evitado. 
Cuidado com o espaçamento entre parágrafos 

Os parágrafos devem ser espaçados por, ao menos, uma linha em branco. 
Atenção com o comprimento das linhas 

A leitura fica facilitada com a utilização de linhas curtas e bem espaçadas. O 
comprimento das linhas não pode exceder os 55 caracteres em formato normal e 

os 35, em formato coluna. Os formatos possíveis da apresentação de textos se 
limitam ao texto normal ou em colunas. A justificação (alinhamento pela esquerda e 

pela direita) deve ser feita quando o texto é apresentado em colunas. Em formato 

normal o alinhamento somente pela margem esquerda pode ser usado, 
Fspace adequadamente as colunas de texto 
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O espaçamento entre colunas de texto pode ser de três caracteres se elas 

forem justificadas (alinhamento pela direita e pela esquerda). Em caso de 
alinhamento somente pela esquerda, este valor passa para oito caracteres. 

Utilize bordas de textos 

O enquadramento pode ser útil para destacar o texto na tela. 
Cuidado com as texturas do fundo nos textos 

Para garantir a boa legibilidade dos textos apresentados sobre fundos com 

texturas, são recomendáveis; 
- a busca de texturas cujos elementos estejam em escalas bastante 

reduzidas; 

- a busca de texturas onde o contraste entre as cores e os tons de seus 
elementos seja reduzido; 

- a não-utilização de relevos com mistura de muitas cores e tons. 

Cuidado com as texturas a partir de loqomarcas 

Observe as recomendações acima ao definir texturas de fundo, a partir de 

formas geométricas ou logomarcas; 
Cuidado com as cores de textos 

A criatividade é livre, desde que se tenha em mente preservar a legibilidade 

dos textos. Neste sentido, o contraste texto/fundo deve ser adequado. Ao 
especificar cores para os textos, tenha cuidado com cores vibrantes e cansativas, 

como o vermeilho. Elas podem ser adequadas para manchetes ou pequenas 
mensagens, mas jamais para um texto longo. 

3.3.3 Legibilidade Geral 
Evite a poluição visual 

Evite a poluição visual através da simplicidade e da limpeza dos elementos 

e do conjunto dos elementos. Cuidado para não se deixar levar pelos recursos das 
ferramentas gráficas, utilizando-as em excesso. 

Respeite as cores dos fundos 

Para fundos com cores quentes prefira tons pastéis como o ocre, o creme e 

o amarelo; 
Nos fundos com cores frias, evite os tons de azul que provocam o sono nos 

leitores. Os tons de verde descansam. 

3.3.4 Agrupamento/distinção de ítens 

A compreensão de uma tela pelo usuário depende, dentre outras coisas, da 

ordenação, do posicionamento e da distinção dos objetos (imagens, textos, 

comandos etc.) que são apresentados. Os usuários detectam os diferentes ítens ou 

grupos de ítens e aprendem suas relações mais facilmente, se eles forem 
apresentados de uma maneira organizada (e.g., ordem alfabética, freqüência de 

uso etc.); e se os ítens ou grupos de ítens forem apresentados em formatos, ou 
codificados, de maneira a indicar suas similaridades ou diferenças. 

Esta qualidade diz respeito à organização visual dos itens de informação 

relacionados uns com os outros de alguma maneira. Ela leva em conta a topologia 

(localização) e algumas características gráficas (formato) para indicar as relações 

entre os vários ítens mostrados, para indicar se eles pertencem ou não a uma dada 

classe, ou ainda para indicar diferenças entre classes. Esta qualidade também diz 
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respeito à organização dos itens de uma classe. O critério agrupamento/distinção 

de itens está subdividido em dois critérios elementares: agrupamento/distinção por 
localização e agrupamento/distinção por formato. 

3.3.4.1 Agrupamento/distinção por localização 

A qualidade de agrupamento/distinção por localização diz respeito ao 
posicionamento relativo dos itens, estabelecido para indicar se eles pertencem ou 

não a uma dada classe, ou, ainda, para indicar diferenças entre classes. Este 
critério diz respeito também ao posicionamento relativo dos itens dentro de uma 

classe. 

3.3.4.2 Agrupamento/distinção por formato 
Será mais fácil para o usuário perceber relacionamento(s) entre itens ou 

classes de itens, se diferentes formatos ou diferentes códigos ilustrarem suas 
similaridades ou diferenças. Assim, os relacionamentos serão mais fáceis de serem 

aprendidos e lembrados. 

A qualidade de agrupamento/distinção por formato diz respeito mais 
especificamente às características gráficas (formato, cor, etc.) que indicam se itens 

pertencem ou não a uma dada classe, ou que indicam distinções entre classes 

diferentes, ou ainda distinções entre itens de uma dada classe. 
Diferencie os links 

O link pode ser representado através de um texto ou de um ícone, O 

projetista deve indicar os links de maneira que eles possam ser facilmente 
reconhecíveis e discriminados pelos usuários. 

Utilize os recursos de estilo para diferenciar o texto. 

Empregue recursos como negrito, itálico e sublinhado para salientar 

informações em seus textos. Em vez de apresentar textos sem qualquer 

formatação, explore estes recursos para salientar títulos, cabeçalhos, referências, 

etc. 

3.4 UMA PÁGINA ECONÔMICA 
Quanto maior for a carga de trabalho cognitivo para o usuário, maior será a 

probabilidade de se cometer erros. Quanto menos o usuário for distraído por 

informação desnecessária, mais ele será capaz de desempenhar suas tarefas 

eficientemente. Além disso, quanto menos ações forem necessárias, mais rápidas 

serão as interações. 
O critério Carga de Trabalho, que define a página econômica, diz respeito a 

todos elementos da interface que têm um papel importante na redução da carga 

cognitiva e perceptiva do usuário, e no aumento da eficiência do diálogo. 

O critério Carga de Trabalho está subdividido em dois critérios: brevidade (o 

qual inclui concisão e ações mínimas) e densidade informacional. 

3,4.1 Brevidade 
A capacidade da memória de curto termo de uma pessoa é limitada. 

Conseqüentemente, quanto menos entradas o sistema exigir, menor será a 

probabilidade de se cometer erros. Além disso, quanto mais sucintos forem os 

itens, menor será o tempo de leitura. 
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A página breve respeita a capacidade de trabalho perceptivo e cognitivo do 

usuário, tanto para entradas e saídas individuais quanto para conjuntos de 

entradas (i.e., conjuntos de ações necessárias para se alcançar uma meta) 

Brevidade corresponde ao objetivo de limitar a carga de trabalho de leitura e de 

entradas, e o número de passos necessários para se realizar uma tarefa A 

brevidade se define em duas qualidades elementares: concisão e ações mínimas 

3.4.1.1 Concisão 
Quanto mais sucintos forem os itens apresentados pelo sistema, menor será 

o tempo de leitura. O critério concisão diz respeito à carga perceptiva e cognitiva 

de saídas e entradas individuais: 
- utilizar frases curtas; 

- utilizar um número mínimo de palavras; 

3.4.1.2 Ações mínimas 
Quanto mais numerosas e complexas forem as ações necessárias para se 

chegar a uma meta, maior será a carga de trabalho e a probabilidade de ocorrência 

de erros. 
A qualidade ações mínimas diz respeito à carga de trabalho em relação ao 

número de ações necessárias á realização de uma tarefa. Trata-se de limitar tanto 

quanto possível o número de passos pelos quais o usuário deve passar. 
Defina uma estrutura de diálogo equilibrada 

O design apropriado de servidores WWW passa pela definição de uma 

estrutura de diálogo bem balanceada em termos de largura (quantidade de opções 

de diálogo por página) e profundidade (quantidade de passos para se chegar a 

uma informação). Servidores WWW com uma hierarquia de links pouco profunda 

se transformam em listas confusas de informações não relacionadas. Estruturas de 
documentos complexas exigem hierarquias de menus profundos, mas os usuários 

nunca devem ser forçados a percorrer página a página dos menus, se o acesso 

direto for possível. A meta é produzir uma árvore hierárquica bem balanceada, que 

facilite o acesso rápido á informação e ajude os usuários a entender como os 

elementos estão organizados. Uma estrutura equilibrada será absorvida de 

maneira natural pelo o usuário, evitando os problemas de sobrecarga cognitiva e 

de desorientação que possam comprometer o uso das páginas Web 

3.4.1.3 Densidade informacional 

A carga de memorização do usuário deve ser minimizada. Usuários não 

devem ter que memorizar listas de dados ou procedimentos complicados. Eles não 

devem, também, precisar executar tarefas cognitivas complexas, especialmente 

quando estas não estão relacionadas com a tarefa em questão. 

Na maioria das tarefas, a performance dos usuários é diminuída quando a 

densidade da informação é multo alta ou muito baixa; nesses casos, aumenta a 

probabilidade da ocorrência de erros, itens que não estão relacionados à tarefa 

devem ser removidos. 

A qualidade densidade informacional diz respeito á carga de trabalho do 

usuário, de um ponto de vista perceptivo e cognitivo, com relação ao conjunto total 
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de itens de informação apresentados aos usuários, e não a cada elemento ou item 
individual. 

Evite disponibilizar páginas vazias 

A ocorrência de algo tão inusitado como páginas vazias de informação pode 
comprometer a própria compreensão do sistema pelo usuário. Esse pode elaborar 

a hipótese de mau funcionamento ou aborrecer-se devido à perda de tempo 
ocorrida. Se o objetivo é de chamar a atenção dos leitores para que participem da 

rede, faça um apelo. 
Evite disponibilizar páginas sobrecarregadas 

A sobrecarga, neste caso, está ligada às informações que, apresentadas em 

uma determinada página Web, não são pertinentes face aos objetivos aluais dos 

leitores. Essas informações podem, por exemplo, fazer referência ao 
funcionamento do sistema, interessarem apenas a seus projetistas. Nesse caso, 

elas podem atrapalhar a compreensão de outras informações pertinentes. 

3.5 UMA PÁGINA ADAPTÁVEL 
A adaptabilidade de um sistema diz respeito a sua capacidade de reagir, 

conforme o contexto, às necessidades e às preferências do usuário. Dois sub- 

critérios participam da adaptabilidade: a flexibilidade e a consideração da 

experiência do usuário. 

Uma interface estática não pode atender ao mesmo tempo a todos os seus 

usuários em potencial. Para que ela não tenha efeitos negativos sobre o usuário, 

esta interface deve, conforme o contexto, se adaptar ao usuário. Por outro lado, 
quanto mais variadas são as maneiras de realizar uma tarefa, maiores são as 

chances que o usuário possui de escolher e dominar uma delas no curso de seu 
aprendizado. Deve-se, portanto, fornecer ao usuário procedimentos, opções, 

comandos diferentes, permitindo-lhe alcançar um mesmo objetivo. 

3.5.1 Flexibilidade 
A flexibilidade se refere ao número de diferentes maneiras à disposição do 

usuário para alcançar um certo objetivo. Trata-se, em outros termos, da capacidade 

da interface se adaptar às variadas ações do usuário. 
Quanto mais formas para se efetuar uma determinada tarefa forem 

disponibilizadas, maiores serão as chances de que o usuário possa escolher e 

dominar uma delas no curso de sua aprendizagem. 
Siga a estrutura do leitor 

Lembre-se sempre do público para o qual você está escrevendo. O usuário 

poderá aprender algo novo sobre a estruturação da informação. Por exemplo, se 

você sente que os usuários têm falhas em certas áreas, discuta com eles suas 
limitações. Se, entretanto, eles já tiverem algum conhecimento no assunto, 

certamente suas próprias estruturas já estarão formadas. Nesse caso, os usuários 

sabem onde encontrar a informação. Se a estrutura deles for diferente da sua, 
respeite-a, sem contudo deixar de apresentar-lhes aquela que tiver uma maior 

receptividade. 
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3.5.2 Consideração da experiência do usuário 

A consideração da experiência do usuário refere-se aos meios 
implementados que permitem que o sistema respeite o nível de experiência do 

usuário. 

O grau de experiência dos usuários pode variar. Eles tanto podem se tornar 
especialistas, devido à utilização continuada, como menos especializados, depois 

de longos períodos de não-utilização. A interface deve também ser concebida para 
lidar com as variações de nível de experiência. Usuários experientes não têm as 

mesmas necessidades de informação que os novatos. Todos os comandos ou 

opções não precisam ser visíveis o tempo todo. Diálogos de iniciativa somente do 

computador podem entediar e diminuir o rendimento do usuário experiente. Os 

atalhos, ao contrário, podem lhes permitir rápido acesso às funções do sistema 

Pode-se fornecer aos usuários inexperientes diálogos fortemente conduzidos, ou 

mesmo passo a passo. Em suma, meios diferenciados devem ser previstos para 

lidar com diferenças de experiência, permitindo que o usuário delegue ou se 
aproprie da iniciativa do diálogo. 

Considere novatos e experientes 

Se você está projetando para usuários novatos e experientes, então forneça 

links para ambos tipos de leitores. Forneça duas raízes diferentes e separadas. Por 
exemplo, você pode escrever um tutorial passo a passo e uma trilha de referência 

direta para os mesmos dados. Ambas darão acesso a eles, mas enquanto a 

primeira trilha lida com coisas simples inicialmente, a segunda funciona quase 

como índice para um livro. Se você está escrevendo um tutorial, seria importante 

manter o caminho lógico para os leitores novatos. O tutorial pode, inclusive, incluir 
informações que a referência direta não possui. 

3.6 UMA PÁGINA CONSISTENTE 
O critério homogeneidade/coerência refere-se à forma pela qual as escolhas 

na concepção da interface (códigos, denominações, formatos, procedimentos etc ) 

são conservadas idênticas em contextos idênticos, e diferentes para contextos 
diferentes. 

Os procedimentos, rótulos, comandos etc. são melhor reconhecidos, 

localizados e utilizados, quando seu formato, localização, ou sintaxe são estáveis 

de uma tela para outra, de uma seção para outra. Nessas condições, o sistema é 
mais previsível, a aprendizagem mais generalizável, e os erros são diminuídos É 
necessário escolher opções similares de códigos, procedimentos, denominações 

para contextos idênticos, e utilizar os mesmos meios para obter os mesmos 
resultados. É conveniente padronizar tanto quanto possível todos os objetos 

quanto ao seu formato e sua denominação, e padronizar a sintaxe dos 
procedimentos. A falta de homogeneidade nos menus, por exemplo, pode 

aumentar consideravelmente os tempos de procura, 

A falta de homogeneidade é também uma causa importante da recusa na 
utilização. 

Defina (ou não) o estilo da casa 

A Web tem se espalhado por tudo sem uma autoridade central, e tudo tem 

funcionado bem assim. Em parte, devido á criatividade dos provedores de 

informação e á liberdade para expressar suas informações. Os usuários apreciam 
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a variedade oferecida. Por outro lado, em uma grande rede eles também podem 

buscar uma certa consistência. Se você é a pessoa responsável pelo 
gerenciamento da informação em uma grande organização, você deve fazer um 

balanço entre as vantagens de se ter um estilo da casa versus as vantagens de dar 

liberdade a cada grupo ou autor. 

Defina um oroieto gráfico 

É importante que as páginas tenham um planejamento gráfico que defina as 

características de apresentação de cada tipo de elemento e de conjuntos de 

elementos que devam aparecer. É uma forma de garantir a consistência no projeto. 

Reforce a identidade das páginas e dos elementos 

Os usuários apreciam a previsibilidade e a estrutura com uma clara 

continuidade funcional e gráfica entre os vários componentes e subseções do 

servidor Web. Rótulos gráficos, ícones ou outros dispositivos podem ser muito 

úteis no reforço da identidade do domínio dentro das subseções do servidor, e 

garantir a continuidade ao redor de muitas páginas diferentes. A organização 

cuidadosa da identidade de programas gráficos e dos elementos de interfaces para 

usuários pode clarear e reforçar as estruturas dos servidores, diminuindo a carga 

cognitiva do usuário. 

3.7 UMA PÁGINA EXPRESSIVA 
O critério significado dos códigos e denominações diz respeito à adequação 

entre o objeto ou a informação apresentada/solicitada e sua referência. Códigos e 
denominações significativos possuem uma forte relação semântica com seu 

referente. Termos pouco expressivos para o usuário podem ocasionar problemas 

de condução, podendo ele ser levado a selecionar uma opção errada. 
Quando a codificação é significativa, a recordação e o reconhecimento são 

melhores. Códigos e denominações não significativos para os usuários podem lhes 

sugerir operações inadequadas para o contexto, levando-os a cometer erros. 
Evite falar em "informatiquês" 

Imagine que nem todos os seus usuários possam ser experientes em 

informática. Se isto for verdade, evite empregar termos como "FTP, servidor de 

mail, arquivos para download, etc..." A proposta da tecnologia Web torna tudo isto 
desnecessário. Um texto desprovido de termos técnicos é facilmente lido, além de 

tornar-se mais acessível. 

Teste a adequação do significado dos termos e frases 

Procure obter, através de uma simples entrevista, os termos representativos 

de objetos e tarefas que sejam familiares a seus leitores. Teste o emprego destes 
termos em sua interface, através de pequenos ensaios com a participação de 

usuários reais. 

3.8 UMA PÁGINA OBEDIENTE 
Com uma página obediente, o usuário tem o controle explícito sobre os 

processamentos do sistema. Quando os usuários definem suas entradas, e quando 

essas entradas estão sob seu controle, os erros e as ambigüidades são limitados. 

Além disso, o sistema será melhor aceito pelos usuários se eles tiverem controle 

sobre o diálogo. 
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A página obediente se define em dois sub-critérios: ações explícitas do 

usuário e controle do usuário. 

3.8.1 Ações Explícitas do Usuário 

O critério ações explícitas do usuário se refere às relações entre o 
processamento pelo computador e as ações do usuário. Esta relação deve ser 

explícita, i.e., o computador deve processar somente aquelas ações solicitadas 

pelo usuário, e somente quando solicitado a fazê-lo. 
Quando o processamento pelo computador resulta de ações explícitas dos 

usuários, eles aprendem e entendem melhor o funcionamento da aplicação e 

menos erros são observados. 

3.8.2 Controle do Usuário 

O critério controle do usuário se refere ao fato de que os usuários deveriam 

estar sempre no controle do processamento do sistema (e.g., interromper, 

cancelar, suspender e continuar). Cada ação possível do usuário deve ser 
antecipada e opções apropriadas devem ser oferecidas. 

O controle sobre as interações favorece a aprendizagem e, assim, diminui a 
probabilidade de erros. Como conseqüência, o computador se torna mais 

previsível. 

3.9 UMA PÁGINA SEGURA 
A gestão de erros diz respeito a todos os mecanismos que permitem evitar 

ou reduzir a ocorrência de erros; quando eles ocorrem, esses mecanismos 
favorecem sua correção. Os erros são aqui considerados como entrada de dados 

incorretas, entradas com formatos inadequados, entradas de comandos com 

sintaxes incorretas etc. Três sub-critérios participam da manutenção dos erros: a 

proteção contra os erros, a qualidade das mensagens de erro e a correção dos 

erros. 
As interrupções provocadas pelos erros têm conseqüências negativas sobre 

a atividade do usuário. Geralmente, elas prolongam as transações e perturbam a 
planificação. Quanto menor é a possibilidade de erros, menos interrupções 

ocorrem e melhor é o desempenho. 

3.9.1 Proteção contra os Erros 

A proteção contra os erros diz respeito aos mecanismos empregados para 

detectar e prevenir os erros de entradas de dados ou comandos, ou possíveis 

ações de conseqüências desastrosas e/ou não recuperáveis. 

É preferível detectar os erros no momento da digitação do que no momento 

da validação. Isso pode evitar perturbações na planificação da tarefa. 

3.9.2 Qualidade das Mensagens de Erro 
A qualidade das mensagens refere-se a pertinência, a legibilidade e a 

exatidão da informação dada ao usuário sobre a natureza do erro cometido 

(sintaxe, formato etc.) e sobre as ações a executar para corrigi-lo. 
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A qualidade das mensagens favorece o aprendizado do sistema, indicando 

ao usuário a razão ou a natureza do erro cometido, o que ele fez de errado, o que 

ele deveria ter feito e o que ele deve fazer. 

3.9.3 Correção dos Erros 

O critério correção dos erros diz respeito aos meios colocados à disposição 

do usuário com o objetivo de permitir a correção de erros e incidentes. 
Os erros são bem menos perturbadores quando são fáceis de corrigir. 

4 ABORDAGEM PARA O PROJETO DE PÁGINAS Web 
A principal ressalva sobre a atual lógica de concepção de serviços de 

informação é de que ela privilegia o desempenho de sistemas dotados de todas as 

funções e informações possíveis e imagináveis. Desconsidera-se, porém, os 

objetivos, as necessidades e as expectativas básicas dos usuários desses 

sistemas - encontrar algo rápido de aprender, fácil e eficiente de usar e, acima de 

tudo, útil em relação a seus objetivos. 
A abordagem ergonômica visa privilegiar o desempenho do leitor em sua 

tarefa de busca de informação, concebendo sistemas adaptados às suas 
características e aos seus objetivos. 

Para tanto, a ênfase deve estar colocada sobre dois aspectos principais no 

projeto; a participação do usuário e a avaliação das diversas versões do sistema. 

4.1 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE 
A participação do usuário deve ser utilizada como forma de exploração, 

organização e validação das propostas trazidas para o futuro sistema e sua 

interface. Existem diversas técnicas possíveis de serem aplicadas com este 

objetivo. 
O método de Análise Ergonômica do Trabalho - AET- encadeia uma série de 

técnicas, tais como: entrevistas, questionários e observação direta de usuários, 

para a definição e reconhecimento do público-alvo e para o reconhecimento e 
validação de seus objetivos em relação à página. Essas técnicas de análise podem 

ser complementadas com reuniões de brainstorming ou com um jogo de cartas com 

o usuário. 

4.1.1 Definição e Reconhecimento do Público-alvo 

A identificação dos grupos de usuários-alvo se faz em função dos objetivos 

propostos para o produto. É importante identificar e localizar representantes do 

público-alvo para a realização de entrevistas preliminares, procurando reconhecer 

suas características básicas. 

4.1.2 Reconhecimento de objetivos 
Reconhecer os objetivos a serem apoiados pelo produto significa obter dos 

usuários um detalhamento em termos de sub-objetivos, e um esclarecimento sobre 

como eles se relacionam logicamente. Para tanto, recorre-se á: 

a) elaboração e aplicação de questionários a uma amostra ampla de 
usuários-alvo; 

b) realização de entrevistas detalhadas com alguns dos usuários-alvo. 
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4.1.3 Validação dos Objetivos 

Para validar as informações obtidas na etapa anterior é necessário 

conseguir um engajamento maior de alguns dos usuários-alvo. Eles devem 

consentir na realização de observações de seu trabalho. Essas observações 

podem ser montadas a partir de situações simuladas em laboratório ou de 

situações reais no local de trabalho. 

4.1.4 Reuniões de Brainstorming 
Mesmo que o produto consista de apenas um conjunto de idéias, já é 

possível testá-lo junto a futuros usuários. Sessões de brainstorming, contando com 

a participação de usuários, podem ser bastante úteis para centrar o foco, validar e 
explorar características do futuro produto a partir de um ponto de vista diferente. 

Outras técnicas possíveis de serem utilizadas nesta etapa de busca de 

definições visam obter a participação do usuário através de questionários, 

entrevistas e rápidas observações de sua atividade. 

3.1.5 Jogos de Cartas com os Usuários 

Uma técnica simples para obter a visão dos usuários sobre a organização de 
funcionalidades previstas para o produto consiste em um "jogo de cartas". Nele, 

cada carta disposta aleatoriamente sobre uma mesa, descreve uma funcionalidade 

do futuro sistema. É solicitado aos usuários que organizem as cartas da maneira 

mais lógica que lhes parecer. Também deve-se solicitar que sejam atribuídos 

nomes aos grupos assim formados. 

4.2 ESTRATÉGIA DE PROJETO 
O desenvolvimento do projeto de um serviço de informação Web pode ser 

realizado de uma maneira segura e evolutiva. O objetivo de tal abordagem é evitar 

a perda de tempo em ações para refazer determinado trabalho e garantir a 
qualidade final do sistema em termos de usabilidade. 

4.2.1 Tarefa x interface 
O conjunto de objetivos descrito de maneira hierárquica, obtido como 

resultado da atividade de análise, pode favorecer a definição da estrutura da futura 

interface em termos de módulos principais, seus componentes funcionais e 
denominações. Além disso, para determinadas partes da tarefa é possível notar a 

pertinência de certos tipos de diálogos como menu, hipertexto, preenchimento de 

campos, questão-resposta etc. O mesmo ocorre em relação aos tipos de 
apresentação como mostradores, controles, caixas de diálogo, formulários e 

janelas. 

4.2.2 Metáfora e Projeto Gráfico 
O uso de metáfora é uma maneira de tornar a estrutura de seu serviço de 

informação reconhecível intuitivamente. Trata-se de uma analogia com conceitos 

que já são familiares aos usuários e dos quais eles podem extrair comportamentos 

e regras de utilização. Uma organização familiar pode ajudar os usuários a 
compreender a organização em termos de locais e caminhos. Existem metáforas 

para a estrutura do serviço, como as de livros, mapas e árvores. 

3X7 
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Estas metáforas podem coexistir com outras já definidas para a 

apresentação das páginas. Deve-se buscar a definição de um conceito gráfico para 

o projeto que seja adequado ao conteúdo das páginas de informação 
Os primeiros esboços da interface podem ser produzidos a partir de técnicas 

simples não informatizadas. As chamadas técnicas off-line referem-se às 
possibilidades de construção de representações do futuro sistema a partir de 

desenhos em papel, de storyboards (uma seqüência de desenhos contando uma 

estória sobre o usuário e a tarefa a ser realizada com o sistema) e flipbooks 

(mapas que descrevem a hierarquia do sistema e que são úteis para a 
compreensão da navegação e da consistência da interface). 

4.2.3 Desenhos de Telas 
Desenhos de telas são ilustrações ou esquemas que apresentam 

visualmente as idéias. Desenhar um conceito é um método certo de capturar uma 

idéia rapidamente, sem dedicar tempo no aprendizado de como expressar a idéia 

em uma nova ferramenta ou estilo. É importante gerar, pelo menos, um desenho 
para cada conceito que se deseja ilustrar, e usar desenhos em reuniões de grupo 

para expressar idéias. Teste seus desenhos com os usuários em reuniões de 
projeto. 

4.2.4 Storyboard 

O termo storyboard vem da indústria cinematográfica, onde uma seqüência 

de imagens é usada para representar uma história. É utilizada também como 
técnica de animação. 

Imagens retangulares ou quadros são dispostos em uma grande folha de 

papel. Utilizando-se uma imagem por quadro pode-se mostrar a evolução da 
interação. Uma ou duas linhas de texto podem ser escritas abaixo de cada quadro 

para explicá-lo. O que será incluído em cada quadro dependerá da natureza do 
projeto. 

Os storyboards podem ser empregados na validação da futura interface 

pelos futuros usuário do sistema. 

4.2.5 Flipbook 
Flipbook é um mapa com a representação hierárquica das telas ou 

elementos do sistema. Os flipbooks são imagens de diversas telas, arranjadas em 

folhas de papel, cada uma representando uma cópia da tela do computador. A 
interação é demonstrada pela ligação das páginas de apresentação, a partir da 

seleção de opções de comando ou de navegação. 

É um modo de representar o mapeamento entre as entradas potenciais dos 

usuários e as respostas do sistema. É uma técnica útil para oferecer uma visão 

geral da consistência do diálogo e do projeto do sistema. 

4.2.6 Maquetes e Protótipos 
Esta etapa é caracterizada pela construção e avaliação de versões 

intermediárias do produto em uma determinada plataforma computacional. As 

técnicas on-line são concepções com diferentes níveis de implementação 
computacional, variando das maquetes {storyboards informatizados) até os 
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protótipos (versão preliminar da página) e beta-teste (versão final que é 
disponibilizada antes de sua efetiva comercialização). 

4.3 ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO 

O objetivo de uma avaliação é testar as versões correntes do sistema para 

garantir que elas se comportem como o esperado e correspondam às expectativas 

dos usuários. Ela serve para: 
- avaliar funcionalidades; 

- avaliar o efeito da interface sobre os usuários 

- facilidade de aprendizagem, 

-facilidade de uso. 

- atitude do usuário em relação ao sistema; 

- avaliar problemas específicos dos sistemas. 

Uma estratégia de avaliação refere-se à combinação de técnicas para testar 

o mais freqüentemente possível o projeto e a implementação do sistema Ela deve 

prever, portanto, o teste de cada versão intermediária do sistema, mesmo que ele 

não passe de um conjunto de idéias. 
Existem técnicas que permitem a avaliação sem a participação de usuários. 

As técnicas analíticas podem ser simples e rápidas, ou um pouco mais elaboradas 
como as técnicas a priori. Existem ainda as técnicas empíricas que pressupõem a 
participação de usuários em ensaios de interação. 

4.3.1 Avaliação Analítica 
Um serviço de informação Web assemelha-se, de certo modo, a um livro, no 

sentido de que deve ser submetido a uma prova de leitura para correção 
ortográfica, gramatical e de estilo. Nesse caso, deve-se solicitar que alguém do 

grupo de usuários-alvo leia o documento e dè contribuições. 
Por outro lado, trata-se de um documento hipermídia que o usuário 

visualizará através de diferentes softwares de leitura. A compreensão do 

documento pode, assim, ser realizada em diversos programas-clientes para testar 

0 garantir a sua independência em relação aos mesmos 
A monitoração do arquivo log vai permitir identificar quais documentos são 

realmente lidos. Testar leva tempo. A quantidade de tempo a ser gasta vai 

depender da qualidade que se deseja embutir no documento. Em última análise, 

trata-se de um compromisso entre o tempo do projetista e o tempo do usuário Se 

muitas pessoas estão lendo certas páginas, um pequeno esforço do projetista vai 
economizar um grande esforço coletivo. Ele pode empregar seu tempo mais 

eficientemente melhorando a qualidade do acesso a estes documentos. Pode-se 

também descobrir que certas partes da hipermídia não estão sendo lidas. Talvez 

porque as pessoas estejam procurando por elas no lugar errado 

4.3.2 Avaliação a priori 
Existem outras técnicas analíticas que dispensam a participação do usuário, 

e que se baseiam no conhecimento de especialistas em ergonomia de interfaces. 
Entre elas podem ser citadas: 

-avaliação heurística: é feita por um ergonomista á luz de um conjunto de 

critérios ergonômicos como os apresentados neste relatório técnico; 



5.20 

- checklist de recomendações: a estruturação de uma checklist pode permitir 

que a avaliação seja realizada sistematicamente por pessoas sem formação 
específica em ergonomia de interfaces. 

4.3.3 Ensaios de Interação 
Técnicas empíricas de avaliação exigem a participação de usuános em 

ensaios de interação. Sua preparação requer um trabalho razoavelmente 

detalhado de reconhecimento do usuário-alvo e de sua tarefa típica para a 

composição dos cenários, que serão aplicados durante a realização dos testes A 

complexidade do teste vai depender do nível de exigência requerido, da 

generalidade do produto e da disponibilidade de usuários. Soluções simples 

podem ser testadas rapidamente. Os resultados desses ensaios referem-se a 
problemas de interação de mais alto nível, dificilmente identificados por outras 

técnicas. 

5 UM LABORATÓRIO DE APOIO PARA A INTRANET - UFSC 
Intranets são servidores de World Wide Web privados que garantem uma 

comunicação interna efetiva; e que são baratos de se implementar e poderosos, 

oferecendo controle de acesso a Informações quando necessário. 

A Web interna UFSC pode ser utilizada para disponibilizar informações 

sobre, por exemplo, serviços oferecidos pela Universidade, marketing, pessoal, 
benefícios e políticas institucionais. A Intranet UFSC também estimulará a 

colaboração em projetos e o compartilhamento de dados. 

A Web oferece uma arquitetura adequada para a nova geração de 
aplicações cliente/servidor internas, permitindo que a UFSC utilize com rapidez e 

facilidade aplicações para várias plataformas a baixo custo 

5.1 OBJETIVO 
Este tópico tem por objetivo propor a criação e manutenção de um 

laboratório para apoiar a concepção e a manutenção de sistemas hipermidia na 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

Esta proposta visa garantir que as informações disponibilizadas pela UFSC 

para a comunidade universitária e para a sociedade em geral sejam realizadas 
através de interfaces gráficas ergonômicas. Isso implica no aumento da 
utilizabilidade dos sistemas de informação, tornando-os mais fáceis de usar e 

adequados aos usuários e às tarefas. Conseqüentemente, pode-se diminuir a 

subutilização dos sistemas de informação da UFSC, a qual ocorre devido às 

dificuldades na comunicação homem-computador. 

5.2 ALCANCE 
Em particular esta proposta abrange: 
- Suporte: fornecer suporte para a concepção e a implementação de uma 

rede Intrsnet na UFSC; disponibilizar ferramentas lógicas e computacionais em um 
repositório para os projetistas de páginas da UFSC através da própria Web, 

- Treinamento: treinar os projetistas responsáveis pela elaboração de 

páginas Web da UFSC; 

3^0 
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- Pesquisa e desenvolvimento: criar uma linha de pesquisa especifica, que 

investigue a concepção e a avaliação ergonômica de páginas Web, produzir 
conhecimento ergonômico com o relato das experiências e a análise dos 

resultados obtidos com a concepção ergonômica das páginas da UFSC; viabilizar a 

criação de um padrão básico para as interfaces gráficas dos sistemas de 

informação da UFSC, facilitando a comunicação homem-computador. 

Este projeto caracteriza-se por ser complementar ao projeto UFSC On-Line 

0 por envolver um trabalho conjunto entre o NPD - Núcleo de Processamento de 

Dados da UFSC e o LablUtil - Laboratório de Utilizabilidade. 

O laboratório proposto viabilizará a utilização mais efetiva da Internet, além 

de divulgar os serviços e pesquisas produzidas pela UFSC, aumentando 
consideravelmente o alcance social do conhecimento produzido pela Universidade 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O I SCRA foi um evento significativo e inovador, em termos de Brasil, pela 

sua proposição de análise pública e democrática da produção de sistemas de 
informação via Web realizada por uma universidade federal. 

Se a proposta do grupo envolvido na elaboração desse documento for 

viabilizada, poder-se-á disponibilizar os pontos aqui levantados na forma de um 

serviço Web. 
Espera-se que a página do SCRA: 

a) traga em si todas as qualidades e características de uma página bem 
resolvida; 

b) tenha um conteúdo adequado; 

c) proponha uma forma de organização dessas informações; 

d) receba bem seus leitores; 

e) oriente na navegação; 

f) empregue estilo instrucional; 

g) seja clara e legível; 

h) seja econômica nas apresentações e nos diálogos, 

i) siga a estrutura do leitor; 

j) considere novatos e experientes; 

k) apresente um projeto gráfico consistente; 

I) empregue termos adequados e expressivos para os leitores, 

m) ofereça controle e proteção contra erros. 
Ficou evidenciado o envolvimento na busca dessas qualidades com 

questões de ordem metodológica e a exigência da participação de usuários-alvo e 

de teste do projeto, como características importantes no processo de 
desenvolvimento. 

Para a concepção, projeto e implementação da página do SCRA com as 

qualidades elencadas, é necessário manter a decisão estratégica adotada pelo 

NPD e LablUtil, ou seja, a de trabalhar pela obtenção dos recursos para o apoio 
adequado a esta iniciativa. 

Além disso, e conforme sugestões originárias nos painéis do I SCRA, 

espera-se que a UFSC apóie a montagem de repositórios específicos de softwares, 

ofereça treinamento e suporte adequado, realize pesquisa e desenvolvimento 
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sobre a tecnologia Web e seus impactos na produção acadêmica e sua respectiva 
disseminação. 

ABSTRACT 

This paper presents results concerning the design of Web pages from the First 
Seminar on Academic Networks, held at the Federal University of Santa Catarina 

The main ergonomic recommendations for the design and development of suitable 

pages, with the emphasis on the organization of information, are reported here 
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AS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E SEUS PARADIGMAS: A MISSÃO, O 

ENSINO, A PESQUISA, OS CUSTOS, O PESSOAL 

Vivian Heemann 

Marilia Damiani Costa 
Márcio Matias 

RESUMO 

Comentários sobre o impacto da tecnologia digital nas bibliotecas universitárias 

brasileiras, com vistas a identificar e apontar os problemas enfrentados pelas 

mesmas, envolvendo pessoal, definição de estratégias e políticas. Discute os pré- 

requisitos para que os serviços de informação oferecidos sejam efetivamente 

entendidos e apoiados pela administração e pela comunidade universitária em 

geral. 

1 introdução 

As bibliotecas existem em muitas formas e tipos. Até hoje podem ser 
identificadas definições precisas em relação a tipologias, ou seja: uma biblioteca 

pública se caracterizava por uma delimitação conceituai e fisica de público, acervo, 

serviços, edifício, localização etc. As bibliotecas universitárias serviam às 

instituições acadêmicas, similarmente delimitadas, conceituai e fisicamente, no que 

se refere a usuários, acervos e serviços. 
A intersecção entre a diversidade de acervo e serviços dava-se unicamente 

através de alguns modos frágeis de trocas, como comutação, empréstimo inter- 
bibliotecas, com uma abrangência limitada a tipos de usuários e de bibliotecas A 

obtenção de informações sobre acervo e serviços, contudo, era dificultada pois 

ocorria de maneira intrincada e parcial. 
Hoje, temos que pensar as bibliotecas como depositárias de coleções que 

residem em bases de dados de conhecimentos, de textos, em gopher, em World 

Wide Web... 
As bibliotecas tradicionais convivem com um compartilhamento crescente de 

recursos e serviços eletrônicos, na forma de CD-ROM, catálogos on line de acesso 

público, ou em bases de dados on line. 

Os custos de armazenagem digital decrescem em relação aos custos dos 

espaços lineares de estante, e os serviços eletrônicos tornam-se mais úteis, 

disponíveis e utilizáveis. 

Os fatores ou forças que nos impelem e encorajam a suprir informação 

acessível eletronicamente podem ser assim identificados; 

* Professora substituta do Departamento de Biblioteconomia e Documentaçõo da Univorsidado 
Federal de Santa Catarina - USFC 

" Professora Assistente do Departamento de Biboioteconomia e Documentação da Univorsidado 
Federal de Santa Catarina - UFSC 
*" Consultor do LablUtil - Laboratório de Utilizabilidade UFSC/FIESC/SENAI/CTAI 
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a) a fome por aprendizado, 

b) o orgulho da autoria, 

c) o desejo de colaborar e compartilhar, pelo menos entre colegas, 

d) a pressão da organização (comunidade científica), 

e) a presença inequívoca e crescente de publicações eletrônicas; 

f) a excitaçáo da exploração autônoma de um mar de informações; 

g) o empurrão das ferramentas da tecnologia. 

Muitas discussões e atividades recentes enfatizaram a troca dos paradigmas 

com a transição das bibliotecas tradicionais para as bibliotecas eletrônicas ou 

digitais. 

A aplicação das bibliotecas eletrônicas na educação/ensino foi impulsionada 

inicialmente pelo uso do CD-ROM. com a disponibilização de bases de dados 

referenciais e de bases com o texto completo de artigos de periódicos. 

A introdução da World Wide Web exigiu transformações na performance, 

organização, funcionalidade e usabilidade dos sistemas de informação 

O termo "biblioteca digital" evoca distintas conotações. De um lado, sugere 

simplesmente a computadorização de bibliotecas tradicionais Por outro, deveria 

significar um novo desafio no modo de se tratar e acessar os recursos 

informacionais, abordagens inovadoras e compatíveis nos processos técnicos 

como a seleção/aquisição (compartilhamento), catalogação, classificação, 

indexação, armazenamento e preservação. Novos modos de integração com 

padrões, mais confiabilidade nos sistemas e redes eletrônicas, e mudanças 

dramáticas na organização intelectual e nas práticas econômicas são também 

fatores a serem considerados. 

Inegavelmente, a universidade brasileira, apesar de todas dificuldades e da 

política de esvaziamento sofrida especialmente pela universidade pública, tem sido 

a incubadora e disseminadora das novas tecnologias de comunicação e de 

informação. 

Esta análise visa identificar e apontar os problemas enfrentados pelas 

bibliotecas universitárias atuais, com seu pessoal, na absorção da tecnologia 

digital, e na definição de estratégias e políticas que lhes confiram identidade, para 

que os serviços de informação oferecidos sejam efetivamente entendidos e 

apoiados pelas administrações e pela comunidade universitária em geral. 

2 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

As bibliotecas universitárias atuais tem vivido constantes mudanças de 

paradigmas, em intervalos de tempo tão exíguos que a identificação de um ó 

seguida do surgimento de um novo 

Os problemas para as bibliotecas em absorver e assumir estes novos 

modelos são tão severos quanto o são para as instituições sociais em geral. 

O grande paradigma identificado como a evolução das bibliotecas 

tradicionais para bibliotecas digitais ainda parece suspeito e incerto, gerando 

ainda conflitos e resistências por parte dos profissionais da informação. 

Nas bibliotecas universitárias brasileiras as responsabilidades ainda recaem 

preferencialmente no piano tático, de curto termo, em detrimento do plano 

395 



521 

estratégico, de longo termo, no enfrentamento destes constantes desafios impostos 

pela tecnologia. 

O papel das bibliotecas universitárias é antes de tudo prover acesso aos 

documentos (incluindo a mídia nâo-impressa). 

A missão das bibliotecas universitárias é dar suporte à missão da instituição 

à qual está vinculadas ou seja: universidade 

A universidade é composta por indivíduos que, através do advento das 

comunicações remotas, extrapolam os limites de suas fronteiras físicas e, 

transformam-se em usuários virtuais, com necessidades de informação complexas 

A universidade brasileira tem como objetivo o desenvolvimento integrado 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Conseqüentemente, ela está 

diretamente relacionada ao provimento de serviços e transferência de tecnologia 

Para as bibliotecas universitárias, estas funções determinam e dimensionam 

suas responsabilidades táticas e estratégicas. 

Por outro lado, as universidades, principalmente as públicas, vivem 

momentos difíceis, sentidos em todos os níveis; discente, docente, funcionários e 

comunidade. 

Nos últimos anos as verbas para as universidades foram drasticamente 

reduzidas, implicando na interrupção, cancelamento e reestruturação de 

prioridades nos seus diversos setores 

Diante desta situação, as universidades estão perplexas e perguntando-se: 

como melhorar e pnorizar o ensino básico, que tem sido a tônica do discurso do 

Governo Federal, sem sistemas de informação adequados e uma universidade 

forte, ou até mesmo sem universidade? 

A formação de professores e as pesquisas acontecem, principalmente, nos 

centros e laboratórios das universidades. As experiências de disponibilização de 

acervo e serviços on line iniciaram com bases de dados de universidades, em 

redes locais, e posteriormente via Internet. 

Além de enfrentar problemas na obtenção de recursos, a Universidade não 

tem distribuído coerentemente os reduzidos recursos disponíveis. 

A estrutura acadêmica atual, com as instâncias de poder espalhadas pelas 

pró-reitorias, centros, faculdades e departamentos de ensino, é um dos aspectos 

que influem na distribuição das verbas disponíveis entre estas unidades 

Entretanto, interesses e influências políticas tem sido pnorizados em detnmento 

das necessidades reais das instituições. O planejamento baseado em aspectos 

técnicos com a príorização dos serviços que atendam a toda Universidade e gerem 

um efeito multiplicador de resultados - por exemplo, investimento nas Bibliotecas 

Universitárias - tem sido deixado de lado e gerado enormes distorções. 

Os serviços que dão suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

deveriam ser pnondade da política global da universidade, e não dividir seu 

orçamento com as necessidades setonais dos grupos politicamente mais fortes. 

Apesar de a Rede Nacional de Pesquisa RNP estar baseada 

essencialmente nas universidades e centros de pesquisa, constata-se que vários 

setores da universidade, entre eles as bibliotecas, estão à margem do processo de 

integração e de implementação do trabalho cooperativo através destas tecnologias. 
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Criou-se uma demanda sem o devido planejamento e sem estratégias para 

suportá-la, trazendo problemas de toda ordem para as precárias situações já 

vivenciadas pelas bibliotecas e centros. 

O grau de dependência das bibliotecas em relação às administrações das 

universidades, que são voláteis e afetadas drasticamente pelas conjunturas 

políticas e econômicas vigentes, pode determinar excelência ou decadência. 

As instituições às quais as bibliotecas estão vinculadas, na maior parte das 

vezes, não possuem um plano global de desenvolvimento e pecam pela falta de 

continuidade de seus projetos. Desta forma, surgem o habitual casuísmo, 

improvisação e a filosofia de apagar o fogo somente após iniciado. Ou seja, a 

maioria das instituições está continuamente enfrentando situações provisórias de 

adaptação. 

As iniciativas de facilitar os processos de aprendizagem, latu sensu, são 

poucas 0, na maioria dos casos, dependentes de apoios extra-universitários, tais 

como instituições de fomento. Estes recursos em geral ficam restritos a alguns 

grupos de influência, o que acentua as diferenças e distorções. 

As iniciativas de ensino a distância surgem e, infelizmente ainda não se 

resolveram os problemas de ensino locais, com toda a sorte de precariedades, 

desde espaço físico, serviços, acervos etc. 

Ausência de políticas efetivas de aplicação de recursos pelas bibliotecas 

que privilegiem tópicos como a rotatividade dos documentos, índices de citação na 

produção intelectual local, e nas bibliografias básicas das disciplinas de 

graduação, pós-graduação e linhas de pesquisa, é evidenciada no 

desenvolvimento das coleções tradicionais e nos processos de tomada de decisão. 

O modelo usual da maioria de nossas bibliotecas é o de não possuir 

estratégias próprias, e agir em função das demandas, muitas vezes 

desorganizadas, provenientes dos diversos grupos existentes dentro da 

universidade. Esta falta de identidade faz diferença no reconhecimento da 

biblioteca como órgão no mesmo nível de importância e status que os demais 

órgãos da universidade. 

As responsabilidades em relação à excelência acadêmica não são divididas 

pelas bibliotecas e centros, gerando uma dissociação entre as expectativas e os 

serviços disponíveis. 

Os centros e departamentos, em relação às bibliotecas, atuam mais como 

censores e críticos das falhas, questionando competência, do que se integram a 

elas, no planejamento conjunto de estratégias e táticas. 

Recursos e cursos não tem uma avaliação conjunta, quando o assunto é 

informação. Nem mesmo existe igualdade de condições nas negociações, pois a 

representação das bibliotecas nos órgãos colegiados ainda é, de modo geral, 

bastante frágil, e encarada mais como uma concessão. 

As bibliotecas universitárias devem estar atentas às mudanças no ensino e 

prontas a estabelecer tratamento hospitaleiro às mudanças que o pessoal 

acadêmico possa buscar, sendo necessário para isto uma maior participação na 

vida política da universidade e nos processos de tomada de decisão. 

Os bibliotecários das bibliotecas universitárias também têm uma parte 

fundamental neste processo, que é a de gerenciar juntamente com os outros 

setores acadêmicos um interesse comum de compartilhamento de 
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responsabilidades e soluções, imperativos para reduzir as distorções entre 

usuários e recursos. 

É fundamental revisar a abordagem da biblioteca como apoio ao ensino, 

através de uma articulação real, não segmentada ou indireta, com os cursos, 

através de seus representantes, e do levantamento das necessidades dos 

usuários, levando em conta suas especificidades acadêmicas, seus interesses, as 

fontes de pesquisa etc. 

O acesso à informação é outro ponto polêmico, que fragiliza o cenário já 

caótico da biblioteca como uma provedora de informações. 

O catálogo tradicional nunca foi o forte das bibliotecas, pela sua defasagem 

e ineficácia. Além disto, ele tem se mostrado inadequado para atender as 

expectativas dos usuários, que evitam o seu uso e/ou não sabem interpretar 

corretamente os códigos e existentes nas fichas e fichários. Estas 

deficiências tem sido crônicas, enquanto que novas tecnologias da informação 

disponibilizam mecanismos de consulta consideravelmente mais poderosos. 

Consultas a base de dados on line - por exemplo: Lycos, Alta Vista etc. - possuem 

recursos para assessorar buscas que em certos casos suprem as deficiências dos 

exaustivos e emperrados esquemas biblioteconòmicos tradicionais de recuperação 

de informação. 

Os esquemas de processamento técnico tradicionais estão associados a um 

estágio tecnológico anterior, e tornam-se obsoletos quando não conseguem 

acompanhar as novas possibilidades e as necessidades determinadas pelas 

evoluções no entorno dos sistemas de informação. 

Aumenta-se drasticamente a capacidade de concentrar e reunir informações. 

Entretanto, existe ainda pouca preocupação com a adequação dos procedimentos 

de tratamento técnico à nova realidade. Recursos informacionais importantes estão 

deixando de ser oferecidos por sistemas de recuperação de informação 

automatizados, devido à falta de técnicas apropriadas e atualizadas de 

processamento. 

Novos modelos de acesso aos catálogos, que priorizem técnicas efetivas de 

busca, devem nortear os sistemas das bibliotecas universitárias aproximando-as de 

sua missão. 

As necessidades das comunidades de pesquisa das universidades são 

amplas e dinâmicas. O reconhecimento unânime, e quase sempre tácito, da 

inadequação das coleções não tem sido acompanhado da implementação de um 

plano estratégico para superar o problema. 

A avaliação das políticas de seleção e aquisição, que devem ser recicladas 

periodicamente para acompanhar as mudanças na ênfase das pesquisas e da 

literatura, não é prática comum nas bibliotecas. A avaliação das coleções segundo 

metodologias apropriadas (estudos bibliométricos), levando em conta as novas 

tecnologias eletrônicas de armazenagem e recuperação de informações, a 

impossibilidade de armazenar toda documentação relacionada a determinado 

tema, além do desenvolvimento de habilidades para identificar e suprir documentos 

relevantes sob demanda, são pontos essenciais a serem discutidos com os 

usuários pesquisadores. 

39«' 



5.21 

A mudança dos paradigmas das bibliotecas universitárias, que inicialmente 

estavam centrados na coleção, depois nos processos técnicos, e atualmente no 

acesso, pouco interagiu com as atividades e linhas de pesquisa. 

Pesquisas envolvendo abordagens ergonômicas em relação às interfaces 

homem-computador, que visam adaptar os sistemas às necessidades, expectativas 

e habilidades dos usuários, são pouco - ou não são - utilizadas pelos 

pesquisadores e projetistas de sistemas de informação. 

3 RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO 

As altas administrações tem dificuldades para entender os custos da 

manutenção do acervo, instalações e serviços das bibliotecas, bem como visualizar 

valor agregado nos produtos e serviços. 

Grande parte dos administradores ainda enxergam as bibliotecas como ralos 

consumidores de recursos para custear manutenção, assinaturas ou obtenção de 

material, equipamento, pessoal, treinamento de pessoal, treinamento de usuários, 

divulgação... 

Para agravar esta situação, a automação, especialmente em seu início, 

representa aumento de custos. 

O serviço de obtenção eletrônica de documentos, por exemplo, ainda 

representa um desafio para a grande maioria das bibliotecas brasileiras. As 

dificuldades para a implantação deste serviço vão desde o seu planejamento inicial 

à criação da infra-estrutura necessária em termos de equipamentos, instalações, 

treinamento e manutenção de pessoal técnico, especializado, de suporte. 

4 CONCLUSÃO 

A biblioteca digital constitui-se no espaço virtual, onde as pessoas estarão 

se comunicando, compartilhando, utilizando e produzindo novos conhecimentos e 

produtos. É o que podemos chamar de tecnologia na educação e educação na 

tecnologia. 

A metáfora da biblioteca tradicional é, ao mesmo tempo, poderosa e 

restritiva. 

É inegável o valor dos intermediários e a importância dos sistemas de 

conhecimento que tem envolvido durante séculos a manipulação e gerência de 

coleções tradicionais. Estes intermediários não deixarão de existir, eles apenas 

mudarão o seu perfil profissional para explorar as novas possibilidades em termos 

de serviços. 

O poder da biblioteca digital, já embrionária em algumas bibliotecas e 

realidade efetiva em poucas, reside justamente na flexibilidade em oferecer novos 

serviços. 

Como as atividades acadêmicas estão se voltando para ambientes 

hipermídia, estendendo-se a hiperbases e bases de conhecimento de múltiplos 

usos, torna-se necessária uma ajuda com sistemas inteligentes de apresentação 

que permitam a personalização para as instituições e proporcionem acesso a 

coleções de objetos hipermídia, eficientemente. 
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A análise de texto e técnicas de recuperação da informação são cruciais 

para a conversão, indexação, representação, busca e apresentação da informação 
desejada. 

As formas de interação homem-computador e conhecimentos de critérios 

ergonômicos para manipulação de informações são de fundamental importância 

para ajudar os usuários na busca, aprendizagem e organização, bem como na 

utilização de armazéns de informação das bibliotecas digitais. 

O interesse dos setores corporativos, tais como administração de reitorias, 
direções de centros e departamentos acadêmicos, são de fundamental importância 

na área da tecnologia da informação. 

A integração dos serviços de informação para melhor servir a estes órgãos 

é uma tarefa que Implica primeiramente em mudanças sociais e gerenciais para, 

então, viabilizar uma reestruturação técnica. 
Os rápidos avanços na tecnologia da informação criam um potencial que 

desafia as habilidades do pessoal técnico das bibliotecas, exigindo reavaliação dos 
métodos tradicionais de operação e adoção de novos modelos mais integrativos. 

Esta, contudo, tem sido uma das questões mais problemáticas. As 

estratégias usuais adotadas pelas bibliotecas universitárias, determinadas pela 

complexidade institucional e pela falta de planejamento a longo prazo para 

implantação e manutenção de sistemas de informação, têm sido orientadas 
intuitivamente às tarefas imediatas dos bibliotecários e ao processamento técnico. 

A capacitação do pessoal técnico, com a continuidade da formação através 

de cursos de especialização, mestrado e doutorado, é pouco valorizada na política 

de pessoal das universidades. 

Em primeiro lugar os funcionários técnico-admnistrativos das universidades 

brasileiras não têm o mesmo status, nem o tratamento funcional que os professores 
e pesquisadores com o mesmo grau de especialização. Os salários são bastante 

diferenciados, além das licenças para cursos de pós-graduação não serem 

estimuladas ou facilitadas. Apesar de todas as vantagens que a instituição poderia 

obter, mantendo pessoal especializado em sua equipe funcional, os títulos de 
especialista, mestre ou doutor não são significativos na carreira dos técnicos. 
Funcionários especializados obtém um percentual irrisório incorporado ao salário, 

já totalmente defasado, quando da obtenção do grau acadêmico. 
Somando-se a isso, não existem planos para o aproveitamento do pessoal 

pós-graduado em atividades de pesquisa, fazendo com que voltem ás suas 

unidades para executar o mesmo tipo de trabalho. Os órgãos de fomento à 

pesquisa dificultam a solicitação de funcionários técnico-admnistrativos no que se 

refere ao auxílio para aperfeiçoamento profissional, participação em congressos 
etc. 

Na medida em que as bibliotecas universitárias são fundamentais na 
viabilização dos projetos de pesquisa das unidades, no suporte à documentação e 
informação, seria importante considerar a inclusão dos seus funcionários no 

programa de bolsas de apoio do CNPq. 
Sem a qualificação, o treinamento e a adequação do pessoal técnico das 

bibliotecas universitárias, as abordagens, em relação aos paradigmas introduzidos 

pelas novas tecnologias, bem como às necessidades de restruturação e 
adequação de acervo e serviços, tornam-se estéreis. 
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As soluções para estes problemas passam por uma visão ergonômica de 
que as tarefas a serem executadas por qualquer indivíduo, dentro das 

organizações, implica em prescrição, capacitação, conhecimento da tarefa, 

treinamento, além de equipamentos e condições ambientais adequadas. 

Apontar os problemas que os profissionais da informação enfrentam, 
encaminhando-os para fóruns de discussões sérias, pode definir novas 

perspectivas de atuação, de forma compatível com um mercado cada vez mais 
exigente e seletivo em termos de qualificação. 

Obviamente, este assunto não se esgota nesta análise. Seguem alguns 

questionamentos pertinentes para reflexão: 

Quais são as políticas das universidades em relação à qualificação técnica 

dos profissionais das bibliotecas e centros de informação, visando a absorção das 

novas tecnologias? 
Qual o perfil (qualificação e titulação) exigido para os gerentes e diretores 

de bibliotecas? 
Qual é o nível de integração das bibliotecas com a universidade como um 

todo? 

Qual é o relacionamento entre as bibliotecas e as administrações das 
universidades? 

Quais são as estratégias e táticas integradas visando cumprir a missão da 

universidade e da biblioteca? 

Qual é o nível de conscientização dos profissionais bibliotecários em relação 

ao seu perfil e aos desafios vigentes? 
Quais as políticas desenvolvidas pelas administrações das instituições 

acadêmicas e de suas bibliotecas na avaliação dos serviços existentes e na 

planificação dos novos serviços de informação exigidos pelas tecnologias digitais? 

ABSTRACT 

This paper discusses the impact of digital technology on university libraries in 
Brazil, with a view to identifying problems faced by staff and defining strategies and 

policies. It examines the prerequisites for available information systems to be 

understood and supported by administrative staff and the university community in 

general. 
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A ESTRUTURAÇÃO DA REDE BRASILEIRA DE INFORMAÇÃO EM ENERGIA 

Luiz Fernando Sayão" 

Selma Chi Barreiro" 

RESUMO 

Com o apoio do PADCT/ICT, o Centro de Informações Nucleares da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CIN/CNEN) está estruturando a Rede Brasileira de 

Informação em Energia - RBIE, que reúne as instituições da área de C&T que 

desenvolvem atividades na área de Energia. A RBIE tem como principal objetivo a 

alimentação da base de dados ENERGY, produzida pelo Energy Technology Data 

Exchange - ETDE. Como conseqüência será formada também a Base de Dados 

Nacional de Energia. As instituições participantes, chamadas centros cooperantes 

nacionais, irão coletar e processar as informações produzidas na área e o CIN, 
como centro coordenador nacional, reunirá as informações recebidas para serem 

enviadas ao ETDE. Com a base ENERGY serão oferecidos serviços de atualização 

profissional tipo DSI e buscas online, via Rede ANTARES, INTERNET e RENPAC. 
Um convite é feito às instituições da área a participarem na RBIE para que 

possamos cobrir exaustivamente a literatura produzida na área e termos, assim, 

uma participação representativa na base ENERGY. 

1 INTRODUÇÃO 

O Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CIN/CNEN) tem uma longa experiência no trabalho cooperativo de 

formação de bases de dados bibliográficos. Essa experiência é o fruto de vinte e 
cinco anos de atividades como representante do Brasil no Sistema INIS - 

International Nuclear Information System, cujo objetivo é a produção da Base de 
Dados INIS, que cobre a área de Energia Nuclear e as disciplinas correlatas como 

Física, Química etc. 

O CIN disponibiliza para pesquisadores, estudantes de pós-graduação e 

profissionais das mais diversas áreas em todo o país, serviços de atualização 
profissional do tipo DSI e levantamentos bibliográficos on-line via RENPAC e via 

INTERNET. Esses serviços são oferecidos com a Base de Dados INIS e as várias 
outras bases de dados do acervo do CIN. 

Há tempos que o CIN está sensível para a demanda de seus usuários por 
informações sobre energia de maneira geral, seja para subsidiar estudos 
comparativos técnicos, econômicos e ambientais entre Energia Nuclear e outras 

* Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do Centro de Informações Nucleares, Professor 
Adjunto da UNI-RIO. 

Bibliotecária do Centro de Informações Nucleares, Coordenadora da Rede Brasileira de 
Informação em Energia. 
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formas de energia, seja para mapear o que se faz no País nas áreas relacionadas 
às fontes de energia não-nucleares. 

A primeira iniciativa no sentido de preencher esta lacuna foi a criação da 
base de dados FONTE, em 1983, tendo como objetivo a coleta de toda a literatura 

técnica nacional sobre energia, excetuando-se Energia Nuclear, já coberta pelo 

INIS. Já naquela época tinha-se em mente a necessidade de disseminar 
internacionalmente as informações da FONTE. Tanto que foi adotado um esquema 

de classificação derivado da base de dados do DOE - Departament of Energy dos 

Estados Unidos, bem como seu tesauro. Adotaram-se também padrões de 

catalogação e indexação que pudessem ser mais facilmente aceitos ao nível 

internacional. 

Além desta iniciativa, o CIN vinha negociando com o DOE a participação do 

Brasil no ETDE - Energy Technology Data Exchange, rede internacional de 

instituições, responsável pela produção da base de dados ENERGY, considerada 
a mais importante e mais completa da área, que engloba informações 

bibliográficas de 19 países. A filiação do Brasil ao ETDE pressupõe uma 

participação em duas vias: o Brasil pode acessar livremente as informações da 

base ENERGY, mas deve também incluir a literatura técnico-científica gerada no 

Brasil na área de Energia. 
Seguindo a filosofia de trabalho compartilhado, o CIN, com o apoio do 

PADCT/ICT, propôs a criação de uma rede cooperativa para coleta e tratamento 

das informações brasileiras a serem incorporadas á base ENERGY: a Rede 

Brasileira de Informação em Energia, assunto desta nossa comunicação. 

2 O ETDE E A BASE DE DADOS ENERGY 

O ETDE é uma rede internacional de instituições que tem como objetivo 
produzir, de forma descentralizada, a base de dados ENERGY. Suas atividades 

foram iniciadas em 1987 sob os auspícios da lEA - International Energy Agency, 
organização que faz parte da OECD (Organização para a Cooperação Econômica 

e o Desenvolvimento). 

Apesar da natureza descentralizada e cooperativa que permeia a construção 

e a manutenção da base de dados, há necessidade de um ponto focai, uma 

instituição que faça a coordenação, administração e manutenção do Sistema. A 

escolha desse ponto focai recaiu sobre o OSTI - Office for Scientific and Technical 

Information do Departamento de Energia dos Estados Unidos, pela grande 

experiência no processamento e distribuição de informações. Assim sendo, o OSTI 

é o agente operacionalizador do ETDE: é para onde as Informações nacionais são 

enviadas e de onde as informações internacionais são recebidas. 
Q ETDE funciona como um consórcio de países que trocam informações 

técnico-científicas, culminando com a formação da mais importante base de dados 

bibliográficos em Energia disponível no mercado internacional de informação - a 

base ENERGY. 

O aspecto de troca está permanentemente presente na estratégia de 

trabalho do ETDE: para um país se beneficiar das informações geradas nos outros 

países ele tem, obrigatoriamente, que contribuir com as informações por ele 

geradas. Esta divisão de trabalho tem as vantagens de assegurar uma cobertura 
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mais completa da literatura da área e possibilitar que a literatura em diversos 

idiomas seja tratada de uma maneira eficiente e que os documentos sejam muito 

mais rapidamente incorporados à base de dados. 

A partir da idéia de que cada país sabe melhor do que ninguém o que está 

sendo publicado dentro do seu território, numa determinada área, cabe a cada um 

deles, como membros do Sistema, identificar, selecionar e providenciar o 

processamento técnico de toda a literatura técnico-científica de interesse da base 

de dados, mesmo os trabalhos de estrangeiros publicados no país e os dos 
congressos internacionais ali realizados. 

Cabe ao ETDE a responsabilidade de providenciar e coordenar o 

estabelecimento de normas e padrões a serem utilizados pelas diversas 

instituições da Rede, para que haja um perfeita compatibilização entre as 

contribuições de todos os países. Uma vez processada, esta documentação é 

enviada ao Agente Operacionalizador do ETDE, que reúne as informações 

recebidas a cada quinze dias e as distribui dentro do mesmo período de tempo. 

As informações de interesse do escopo da base ENERGY incluem todas as 

fontes de energia e todos os aspectos a elas relacionados tais como: 

a) aspectos ambientais da produção e uso de energia, com ênfase nas 
mudanças climáticas globais; 

b) aspectos de planejamento e política energética; 

c) aspectos de armazenamento, conversão e conservação de energia. 

A base de dados ENERGY também inclui informações sobre as ciências 

básicas que apoiam a pesquisa e o desenvolvimento na área de energia, como 

Química, Engenharia, Ciências Biomédicas, Geociências, Física, Matemática, 

Ciências da Computação e Instrumentação. No Anexo 1 encontra-se a Lista de 

Assuntos detalhada. 

A base ENERGY, em fita magnética, é o principal produto do ETDE. Ela é 
distribuída a cada quinze dias com cerca de 7.000 registros, contendo as 

referências bibliográficas completas e os resumos em inglês. O ETDE também 

fornece, por subscrição, as microfichas da documentação não-convencional, ou 

seja, aquela de difícil acesso, como teses, relatórios técnicos, anais de 
conferências etc. 

3 PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO ETDE 

Quando foi estabelecido, o ETDE congregava apenas os países membros 

da OECD. Este fato trazia uma conseqüência grave para a cobertura da literatura 
internacional na base de dados, já que deixava de fora uma parte significativa da 

produção mundial de informações em Energia, que correspondia à documentação 

produzida pelos países não-membros da OCDE. Esta política foi revista e abriu-se 

então a oportunidade de adesão de outros países, desde que se comprometessem 

a contribuir com as informações geradas dentro do respectivo país. 

Para permitir o acesso dos pesquisadores e técnicos brasileiros à Base de 

Dados ENERGY e ao mesmo tempo divulgar em âmbito internacional a nossa 

literatura técnico-científica, a CNEN tomou a iniciativa de negociar, em nome do 

Governo Brasileiro, a adesão do País ao ETDE. Tendo aceito as condições de 

trabalho impostas, o Brasil assinou o Acordo de Cooperação em novembro de 1994 
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e passou a ser o 17° membro do sistema, ao lado do Canadá, Dinamarca, 

Finlândia, França, Alemanha, Itália, Japão, Coréia do Sul, Holanda, Noruega, 

Polônia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Na CNEN este 

Acordo de Cooperação está sendo implementado pelo CIN. 

Para o CIN esta responsabilidade não foi uma tarefa estranha às suas 

atividades, já que vinha alimentando a base de dados INIS há muitos anos e tinha 

também a experiência de produção da base de dados FONTE, que reunia as 

informações sobre fontes alternativas e convencionais de energia. Além disso, o 

tratamento técnico dado á documentação incorporada à base de dados FONTE já 

previa sua futura incorporação a uma base de dados internacional. 
Levando em consideração o grande volume de literatura técnico-científica 

publicada no Brasil dentro do escopo da base ENERGY e, sobretudo, o grande 

número de instituições envolvidas com pesquisa e desenvolvimento em áreas 
relacionadas á Energia, o CIN decidiu que o melhor, neste caso, seria montar uma 

rede nacional de coleta e processamento de informações, onde estivesse presente 
o maior número possível de instituições responsáveis pela contribuição da 'parcela 

brasileira' para a formação da base ENERGY . 

Para concretizar a participação brasileira no ETDE, o CIN vem trabalhando 

na estruturação da Rede Brasileira de Informação em Energia - RBIE, que se 

constitui num projeto apoiado financeiramente pelo PADCT/ICT. Esta Rede, 

segundo a filosofia de descentralização e cooperação do próprio ETDE, reunirá 
organizações atuantes nas áreas de energia para a coleta e tratamento da 

produção técnico-científica brasileira. Ao mesmo tempo em que a Rede reunirá a 
contribuição brasileira á base de dados ENERGY, formará também a Base de 

Dados Nacional de Energia. 

A primeira etapa do trabalho de estruturação da RBIE foi identificar 
instituições que desenvolvessem atividades na área de Energia e produzissem 

literatura de interesse para a base de dados. Era fundamental para o sucesso do 
empreendimento que essas instituições firmassem o compromisso de coletar e 

processar a documentação produzida dentro de determinado domínio estabelecido 

formalmente, e de comum acordo entre a instituição e o CIN. Pela própria natureza 

de suas missões como pólos geradores de conhecimento, foram os centros de 

pesquisa e as universidades as primeiras instituições que manifestaram interesse 

neste trabalho cooperativo. Essas organizações, além de serem consumidoras 

vorazes de informação e, portanto, necessitarem do acesso irrestrito à Base de 

Dados ENERGY, visualizaram outras vantagens importantes em participar da 

RBIE, tais como; 

a) ter sua produção bibliográfica divulgada em âmbito nacional e 
internacional; 

b) ter a literatura nacional e internacional reunidas numa única base de 
dados; 

c) poder receber, mediante solicitação, a Base de Dados ENERGY em meio 
legível por computador, bem como ter direito a adquirir a versão em CD- 

ROM da Base. 
Em contrapartida, estas instituições, denominadas Centros Cooperantes 

Nacionais, têm as seguintes responsabilidades. 

^0(, 
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a) identificar, selecionar e processar a literatura técnico-científica brasileira 
nas áreas específicas de Energia estabelecidas no Acordo de 
Cooperação; 

b) enviar ao CIN, em meio legível por máquina, a informação processada de 
acordo com os padrões estabelecidos pelo ETDE; 

c) atender às solicitações de cópia dos documentos incorporados pela 
instituição à Base de Dados. 

Ao Centro de Informações Nucleares, além da coordenação da Rede 

Nacional, cabem as seguintes responsabilidades: 

a) receber a contribuição dos diversos Centros Cooperantes, fazer o 
controle de qualidade, reuni-las e enviá-las ao ETDE; 

b) fornecer software para o tratamento técnico dos documentos; 

c) dar treinamento em descrição catalográfica e indexação aos profissionais 
das instituições participantes da Rede, além de assistência técnica 
quando necessário; 

d) colocar a base de dados ENERGY disponível para acesso on-line] 
e) fornecer, mediante solicitação, a Base de Dados ENERGY em fita 

magnética para processamento e uso interno na instituição. 

Como uma retribuição adicional ao esforço dos Centros Cooperantes 

Nacionais em processar a literatura brasileira, o CIN distribuirá a estes Centros, a 
Base de Dados ENERGY em CD-ROM. 

4 CONCLUSÃO 

As bases de dados internacionais refletem, via de regra, o conhecimento 

gerado nos países desenvolvidos, desprezando a Ciência e a Tecnologia 

produzida nos países que ainda não alcançaram o estágio de pleno 
desenvolvimento. A prova disso é que menos de 5% da informação produzida 

nesses países é incorporada nas grandes bases de dados, o que pode significar 

que uma parte importante do conhecimento gerado nos países do Terceiro Mundo 

está inacessível através dos métodos formais, como a busca em bases de dados. 
Exatamente neste ponto reside a importância da participação do Brasil no 

ETDE pois assim a literatura técnico-científica produzida nas nossas instituições 

de pesquisa vai figurar lado a lado com a de outros países e, como conseqüência, 
g0 tornar visível para quem acessar a base de dados ENERGY no mundo inteiro. 

Por outro lado, o livre acesso á Base ENERGY, através da sua 
jpt0ppg|j23ção no Pais, permitira a multiplicação da oferta de serviços de 

informações talhados para as organizações brasileiras que lidam com problemas 

relacionados à Energia. 

Outro fator relevante é a maneira estabelecida para reunir a 'parcela 

brasileira' a ser enviada ao ETDE; uma rede cooperativa e descentralizada. A 

Rede Brasileira de Informação em Energia visa criar um ambiente de cooperação 
independente, que seja abrangente o suficiente para cobrir toda a documentação 

produzida no País. Mas para isso se tornar realidade, é necessário que um número 

cada vez maior de instituições participe da RBÍE. Neste momento, a Rede conta 

com a adesão oficial de duas instituições e está em fase de negociação com mais 

quatro O CIN faz um convite a outras instituições geradoras de informação na área 
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de Energia e áreas correlatas para participarem da RBIE, trabalhando juntas na 

alimentação da Base ENERGY e na produção da Base de Dados Nacional de 

Energia. 

ABSTRACT 

With the support of PADCT/ICT (Support Programme for Scientific and 

Technological Development - Scientific and Technological Information), the 

National Nuclear Energy Board's Centre for Nuclear Information (CIN/CNEN) is 

restructuring the Brazilian Energy Information Service (RBIE), which links scientific 

and technological institutions working in the field of energy. The RBE's main 

objective is to input data into the Energy database, produced by the Energy 

Technology Data Exchange (ETDE). As a result, a national Energy database will be 

formed. The institutions taking part, called 'national cooperating centres', will collect 
and process information produced in this area, and the CIN, as the 'national 

coordinating centre will gather the information received and send it to ETDE. The 

Energy database will offer SDI-type professional updating services and on-line 

searches via Antares, Internet and RENPAC. Institutions are invited to participate in 

the RBIE so that the literature produced in this field can be covered exhaustively 

and the Energy database can be truly representative. 

4o? 
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A BIBLIOTECA CENTRAL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO E OS DESAFI- 

OS DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES DE INFORMAÇÃO 

Nanei de Oliveira Toledo* 

Conceição Lopes" 

Auta Rojas Barreto " 

RESUMO 

Apresenta as tecnologias emergentes de informação. Aborda o papel e a atuação 

da Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco e enfatiza 

suas perspectivas quanto à adoção desses recursos tecnológicos e o impacto dos 

mesmos junto à comunidade universitária. 

1 O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES EM SERVIÇOS DE INFOR- 

MAÇÃO EM COMUNIDADES ACADÊMICAS 

A adoção de novas tecnologias informacionais é um modelo atualizado de 
organização do trabalho. Um dos grandes desafios dos Serviços de Informação e 
Documentação de nosso tempo é transformar as informações consideradas impor- 

tantes (críticas e vitais), disponíveis em meios analógicos, para meios digitais. 

Esse desafio está sendo assumido pela Biblioteca Central da UFRPE, consciente 

da necessidade de se atualizar tecnologicamente para melhor atender sua cliente- 
la. 

1.1 INFORMAÇÕES ANALÓGICAS X INFORMAÇÕES DIGITAIS 

As informações analógicas estão disponíveis sob a forma de publicações 
impressas em papel, enquanto que as informações digitais são armazenadas em 

BITS, que é o menor elemento da informação. São imagens, textos e sons digitali- 
zados, arquivos e banco de dados disponíveis através de computadores. 

A informação digital pode ser partilhada, transmitida; é dinâmica e ocupa 

um espaço relativo. 
No mundo digital o meio não é a mensagem e sim uma das formas que a 

informação assume. 
Nesse novo formato de informação, o problema de volume versus profundi- 

dade desaparece, de modo que leitores e autores podem mover-se com maior li- 
berdade entre o geral e o específico. 

* Diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
" Assessora da Diretoria da Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
•" Diretora da COLLEGIA, Processo, Produto e Coleta de Dados SIC Ltda. 
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1.2 SISTEMAS ABERTOS E REDES 

Um conceito que vem produzindo grandes impactos e mudanças nos servi- 

ços de informação é o de "sistemas abertos". Estes sistemas permitem que infor- 
mações, ou documentos digitalizados, possam ser acessados ou enviados através 

de redes de computadores para telas de monitores com alta definição, acessíveis 

a multiusuários. É um conceito de trabalho em sistemas de informação que exercita 

a porção empreendedora de nossa economia e desafia tanto os sistemas proprietá- 

rios quanto os monopólios mais amplamente regulamentados. É sem dúvida um 

grande avanço tecnológico, que põe as bibliotecas tradicionais de grandes centros 

de ensino e pesquisa frente ao compromisso de se automatizarem. A automação 

de uma biblioteca se faz, partindo do estágio tradicional, pela implantação de um 

sistema referencial, desenvolvendo após um sistema que permita pesquisas em 

textos integrais. Dentro do conceito de sistema aberto é que vem funcionando a 
INTERNET, a rede das redes de informação, a rede planetária. Outro ponto a des- 

tacar nos dias atuais é a arquitetura de computação baseada em rede, onde de- 
terminados componentes são disponibilizados para uso comum. O uso de multimí- 

dia, tecnologia móvel, software de qualidade e a convergência entre redes torna 

possível uma nova maneira de melhorar o aprendizado, aumentar o acesso à in- 

formação e poupar dinheiro. Novas tecnologias com modernas práticas de ensino e 

pesquisa se tornam viáveis, pois umas habilitam a realização das outras. As bibli- 

otecas também fazem parte desse processo e, como tal, têm que acompanhar tec- 
nologicamente todo o contexto em que se situam. 

O ensino tradicional pode ser considerado lento, se comparado com o uso 
de novas tecnologias informacionais que tornam o aprendizado mais rápido e pro- 

dutivo. Como vivemos em uma sociedade onde só os rápidos têm vez, a velocidade 

na obtenção de informação está diretamente relacionada com a produtividade no 
aprendizado. 

Atualmente, universitários navegam na Internet, utilizam o E-mail para inter- 

câmbio, pesquisam em CD-ROM multimídia e executam simulações. Podem até 
localizar softwares específicos para seus usos. Estamos na época do aprendizado 

just in time, da informação distribuída. Há, portanto, aumento de flexibilidade, me- 
lhor retenção de aprendizado a custos reduzidos. 

A Internet inaugurou a maior aventura tecnológica da história da humanida- 

de. Nicholas Negroponte, Diretor do Laboratório de Multimídia do Instituto de Tec- 
nologia de Massachusetts - MIT, diz que o futuro chegou, ao discorrer sobre o 

avanço dos computadores, das redes de telecomunicações digitais e das transfor- 
mações radicais que a Internet vem implantando. Pode-se consultar um livro ou um 
documento em 2.000 bibliotecas acessíveis à distância, 24 horas por dia. Centenas 

de bibliotecas ao redor do mundo podem ser rastreadas em busca da informação 
desejada. Cientistas, separados no tempo e no espaço, podem trabalhar em proje- 

tos de pesquisas comuns, compartilhando uma mesma tela de computador, con- 
tando com teclados em locais diferentes. 

As novas tecnologias derrubam barreiras, personalizam a instrução e tornam 

a educação mais eficiente, sobretudo em termos de custo. A tendência atualmente 

é de que os serviços de documentação e informação de uma universidade acom- 
panhem as mudanças impostas pelas tecnologias que estão provocando também 
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grande impacto sobre a educação. Essas tecnologias encaixam-se em três amplas 

categorias: redes, multimídia e mobilidade. As redes incluem LANs, WANs e servi- 
ços on line fespecialmente a Internet), bem como aplicações habilitadas pelas re- 

des, como conferências de áudio e videoconferências, E-mail, software colaborati- 

vo, e gerenciamento de instrução. Essas tecnologias estão produzindo cada vez 

mais impactos sobre professores e alunos e sobre os serviços de informação e do- 

cumentação convencionais. 

1.3 NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

Conceitos educacionais modernos, surgidos em decorrência de trabalhos 

teóricos como os do francês Jean Piaget, do pesquisador do MIT, Seymour Papert 
e do psicólogo russo Lev S. Vygotsky demonstram uma mudança nos paradigmas 

educacionais. 

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE MUDANÇAS NOS PARADIGMAS 
EDUCACIONAIS  

PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

Modelo antigo Modelo novo Implicações tecnológicas 

•Palestras em Exploração indivi- • PCs em rede com acesso às 

sala de aula dual informações 

•Absorção passi- • Atitude ativa de Desenvolvimento de habili- 

va aprendizado dades e simulações 

•Trabalho indivi- • Aprendizagem em • Uso de ferramentas colabo- 

dual equipe rativas e de E-mail 
• Acesso a experts através da 

• Professor poli- • Professor como rede 

valente orientador 

• Conteúdo está- • Conteúdo em rápi- • Redes e ferramentas de pu- 

vel da mudança blicação 

Homogeneida- • Diversidade • Variedade de ferramentas e 

de  métodos de acesso 

1.4 BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

A tecnologia colabora na absorção das informações necessárias aos univer- 
sitários e disponibiliza as informações consideradas críticas e vitais de forma des- 
centralizada. 

As chamadas Bibliotecas Virtuais ou mesmo a chamada Universidade Vir- 

tual só funcionam com a participação de alunos, administradores e profissionais da 

informação altamente motivados. É uma nova realidade que provoca uma verdadei- 

ra reengenharia dos centros de documentação e nas salas de aula. 

O uso da Internet propicia a qualquer universitário o contato com o novo 
mundo virtual, faz aumentar o grau de domínio do uso do computadores e permite 
analisar informações de diversas fontes. TeINet é o sistema que disponibiliza um 

/((a- 
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protocolo de forma a permitir a um usuário remoto entrar num computador distante 
e trabalhar nele como se fosse seu computador pessoal, consultando arquivos e 

podendo até rodar programas no computador que acessou. É o sistema instalado 
nas bibliotecas nacionais e públicas ligadas à Internet, como é o caso da Library of 

Congress e da Biblioteca do Vaticano. 
É preciso que, dentro dos novos paradigmas impostos pelas tecnologias 

emergentes, as bibliotecas se preparem para lidar com esse ambiente interligado, 
e tenham apoio e espaço para adaptar-se ao futuro. A universidade brasileira já 

participa, há alguns anos, da Internet. Na maioria dos estados é o ponto focai da - 
Rede Nacional de Pesquisas RNP. 

As bibliotecas atuais, sobretudo as bibliotecas universitárias têm que contar 
com ferramentas tecnológicas que as capacitem como bibliotecas virtuais, compatí- 

veis com a comunidade acadêmica a que servem. Catálogos on line, textos com- 

pletos de documentos, dentre eles a produção intelectual da Universidade, índices 

de citações e outros recursos, transformam a biblioteca tradicional em biblioteca 

virtual, atendendo às necessidades da comunidade de usuários. 

Tendo em vista o atual enfoque de mundo virtual em que vivemos, a Biblio- 

teca Central da UFRPE está se preparando para participar dessa nova realidade, 

para poder oferecer, dentro em breve, o atendimento a seus clientes, contando 
com esses recursos. 

2 O PAPEL DA BIBLIOTECA CENTRAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 

DE PERNAMBUCO 

A Biblioteca Central Prof. Mário Coelho de Andrade Lima - criada em 1947 

com a finalidade de dar a infra-estrutura bibliográfica necessária às atividades rea- 

lizadas na Universidade e orientar o usuário na utilização desses recursos, ao lon- 
go desse período vem procurando acompanhar o desenvolvimento da informação 

nas áreas de atuação da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 
Funciona seis dias por semana, para atender uma clientela aproximada de 

1.200 usuários/dia. É órgão suplementar e está diretamente subordinada à Vice- 

Reitoria. Apresenta-se como uma biblioteca universitária de porte médio, com 

acervo em torno de 43.800 livros e folhetos e cerca de 1.300 títulos de periódicos. 
No contexto acadêmico em que está inserida, onde o ensino, a pesquisa e a exten- 

ção se desenvolvem cotidianamente, e diante do crescente surgimento de uma 

nova categoria de usuários conscientes de seus direitos a produtos, serviços e in- 

formação com qualidade, vem buscando o redesenho adequado para suas ativida- 
des, junto à Administração da Universidade. Procura adotar de tecnologias emer- 

gentes de informação como parte de uma estratégia capaz de poder oferecer me- 

lhores serviços e produtos a seus clientes. Desse modo, a Biblioteca Central da 

UFRPE tem se empenhado na reformulação do seu papel, associando à sua finali- 

dade maior a atuação como Centro de Informação e Documentação, utilizando no- 
vos mecanismos, adotando como elementos essenciais as técnicas básicas 

(catalogação, indexação), somadas às tecnologias emergentes de informação. 

No âmbito da divulgação da informação produzida na Universidade, a Bibli- 
oteca Central vem colaborando com a comunidade universitária, oferecendo espa- 
ço e instrumento para o processo de ensino, pesquisa e extensão. O principal 

413 



5.23 

destaque pode ser dado ao incentivo junto ao aluno de graduação, para exposição 
de seus trabalhos como parte da iniciação à atividade de pesquisa por programa 

canalizado através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Esse programa 
promove a realização de Congressos de Iniciação Científica, realizados nos últimos 
cinco anos consecutivos. Tal iniciativa tem motivado o corpo discente de gradua- 
ção à procura de informações, passando a utilizar as fontes de pesquisa da Bibli- 

oteca, bem como os canais de intercâmbio existentes intra e inter-universidades 

através do serviço de informação que a Biblioteca oferece. 

O nível de aceitação dos Congressos de Iniciação Científica realizados na 
UFRPE pela comunidade acadêmica pode ser confirmado pela comparação do 

número de 142 trabalhos apresentados no Primeiro Congresso, realizado em 
1991, com os 358 trabalhos apresentados no último Congresso, realizado em 

1995. Esses números demonstram um aumento da produção intelectual da comu- 
nidade acadêmica em mais de 200% em apenas cinco anos. Esses trabalhos fa- 
zem parte da memória, do registro da produção da Universidade, podendo ser dis- 

ponibilizado pela Biblioteca Central através de base de dados. 

3 SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DOS USUÁRIOS DA BI 

BLIOTECA 

A pesquisa científica na UFRPE vem sendo desenvolvida desde sua funda- 
ção em 1912. Seu corpo docente faz parte de uma comunidade acadêmica que se 

dedica à busca de novos conhecimentos em suas áreas. Dentro desta ótica como 

acontece em outras instituições de ensino superior, a UFRPE, enfrenta dificuldades 
para publicar os resultados de suas pesquisas, além de barreiras administrativas 
que impedem o acesso aos poderes com capacidade de decisão, bem como a pró- 

pria competitividade existente no meio científico. 

A produção intelectual dos usuários da Biblioteca, em especial os que com- 
põem o corpo docente da UFRPE tem merecido destaque nos projetos de pesquisa 

coordenados pela Biblioteca Central. Foi feito levantamento enfocando a bibliome- 
tria da produção científica do corpo docente. Posteriormente, foi feito uma atualiza- 

da análise das citações bibliográficas utilizadas nas teses de mestrado e na ca- 

racterização dos hábitos do professor e seu comportamento em relação à Bibliote- 
ca e ao processo de seleção do material bibliográfico, com dados relativos á última 

década. 

Na prática, observa-se que a recuperação da produção científica do corpo 
docente, nas instituições de ensino superior, como iniciativa das bibliotecas, repre- 
senta apenas um pequeno percentual. "Essas iniciativas de recuperação e (difusão 
da produção intelectual das instituições de ensino superior, têm-se constituído em 

responsabilidade de outros setores dessas instituições, predominantemente as pró- 

reitorias de pesquisas e de pós-graduação." (TARGINO, 1988). A falta de iniciativa 
das bibliotecas quanto à recuperação da produção científica reflete o seu compor- 

tamento passivo e estático a nível institucional, sem ter uma participação efetiva 
nas áreas de ensino e pesquisa. 

Considerando a importância do resgate da produção científica para a memó- 
ria da UFRPE, a Biblioteca Central vem procurando manter-se atualizada quanto 

aos trabalhos publicados pelos professores, pesquisadores, alunos de pós- 
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graduação e alunos de graduação, acompanhando dessa forma, a constante mu- 
dança no grupo de elite composto pelos autores mais produtivos da UFRPE. Esse 

comportamento parece confirmar a "Lei do elitismo na Ciência" de PRICE (1975), 
na qual ele diz que existe uma tendência de um grupo de cientistas se responsabi- 

lizarem pelo maior número de trabalhos publicados em determinadas áreas. 

Apesar de as dificuldades de toda ordem por que passa o ensino superior 
em nosso país, a UFRPE vem desenvolvendo um número expressivo de trabalhos, 

reunidos pela Biblioteca segundo demonstrativos a seguir; 

QUADRO 2 -PRODUÇÃO DOS DOCENTES DA UFRPE, SEGUNDO O TIPO 

1 Categoria de Publica- 

ção 

- Artigos 

- Resumos 

Total 

1.766 

820 

- Comunicações em Eventos 437 

- Teses 286 

- Livros 99 

- Relatórios 27 

- Capítulos de livro 14 

- Total 3.449 

Nota-se a grande preferência pela publicação sob forma de artigos de perió- 

dicos, pois corresponde a mais de 50% do tipo de publicação escolhida. 
Atualmente, surge a possibilidade de se planejar uma base de dados con- 

tendo os textos integrais desses artigos. 

Os quadros 3, 4 e 5 demonstram (conforme a Lei de Solla Price) que há 
uma área de concentração dentre assuntos mais estudados, pesquisados e divul- 

gados pela comunidade acadêmica da UFRPE: esta área é a Fitopatolo- 
gia/Fitossanidade. Há portanto, um nicho de excelência na Universidade, que po- 

derá dar margem á geração de uma base de dados, com textos integrais nessa 

área do conhecimento. 

^<5 
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QUADRO 3 - PERIÓDICOS MAIS UTILIZADOS PELOS DOCENTES DA UFRPE 
 PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS  

TÍTULOS DO PERIÓDICO NÚMERO DE AR- 

TIGOS 

1. Fitopatologia Brasileira 288 

2. Caderno Ômega 277 

3. Anais da Reunião Anual da Sociedade Brasileira 217 

de Zootécnica 

4. Anais do Congresso Bras, de Entomologia 206 

5. Anais da UFRPE 190 

6. Anais de Soe. Entomologia do Brasil 171 

7. Anais da Reunião Bras, de Milho e Sorgo 120 

8. Anais do Congresso Bras, de Fitopatologia 118 

9. Anais do Congresso Bras. Ciência do Solo 098 

10. Agronomia Suiriograndense 085 

11. Soil Science Soe. American Journal 084 

12. Anais do Congresso de Med. Veterinária 072 

13. Rev. Bras, de Ciência do Solo 072 

14. Anais do Congresso Nac. de Botânica 064 
15. Rev, da Soe. Bras, de Fitopatologia   064— 

QUADRO 4 - PRODUTIVIDADE DOS DOCENTES POR AUTORIA ÚNICA E 
MÚLTIPLA SEGUNDO AS ÁREAS 

única N° Múltipla N° Total N° 

Fitossanidade 510 644 1.154 

Ciência do Solo 270 361 631 

Adm. Rural 218 118 336 

Botânica 176 184 360 

Veterinária 289 179 468 

Nutr. Animal 123 156 279 

Total  586 Z22 3,228  

Com relação à produção intelectual dos alunos da pós-graduação que inte- 

aram os sete Cursos de Mestrado e o de Doutorado existentes na Universidade, 
especificamente no que se refere as teses/dissertações, 368 foram defendidas e 

aprovadas segundo o demonstrativo a seguir. 

% 



5.23 

QUADRO 5 - TESES/DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS E APROVADAS 

Curso Mestrado/Doutorado Teses e disser- 

 tações  

Botânica 88 

Fítossanidade 86 

Ciências do Solo 75 

Administração e Comunicação Social 36 

Produção Animal 35 

Medicina Veterinária 46 

Ensino das Ciências (recém-criado) 

Botânica (Doutorado) 02  

4 CONCLUSÃO 

A implementação de um Serviço de Informação que conta com tecnologias 

emergentes de informação faz parte das novas perspectivas da Biblioteca Central 

da UFRPE. 
As modernas tecnologias baseadas em computadores e comunicações tais 

como: captura de textos com scanner e - Reconhecimento Óptico de Texto (OCR), 

acesso à Internet, bancos textuais com pesquisa por palavras ou expressões (full 

text), o uso das redes LAN e WAN, a arquitetura cliente - servidor e uso de correio 
eletrônico podem ser adequadamente integradas para garantir aos professores, 
pesquisadores, alunos e funcionários de universidades modernas a informação 

necessária no momento oportuno. 

Dentro deste enfoque, os serviços a serem realizados visam: 

a) disponibilizar, na rede da UFRPE, na RPN e na Internet, informações so- 
bre a produção intelectual gerada pela Universidade ou que seja de seu 
interesse, de modo que a comunidade acadêmica nacional e internacional 

possa rapidamente dispor dessas informações; 

b) disponibilizar as informações referenciais dos documentos existentes e 
organizados no acervo da Biblioteca Central e da Memória Técnica da 

UFRPE, composta pela produção intelectual de sua comunidade acadê- 

mica. 

São necessários uma postura inovadora e investimentos financeiros que 

permitam transformar a Biblioteca Central da UFRPE em unidade de informação, 

com o compromisso de atender com qualidade sua comunidade usuária, deixando 

de ser apenas um centro de custos. 
ABSTRACT 

This paper describes recent developments in information technology. It discusses 

the role and performance of the Central Library of the Federal Rural University of 
Pernambuco, and emphasizes the impact which these technological resources will 

have on the University community. 
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O ISTEC E A INTERNET ACELERANDO A COOPERAÇÃO NA 
IBERO-AMÉRICA 

Maria Isabel Santoro 

Harry Llull 

RESUMO 

O ibero-American Science and Technology Education Consortium (ISTEC) criado 

em 1990, com sede no Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da 
University of New México, Albuquerque, NM - EE.UU., entre outros projetos 

instalou, em abril de 1994, um projeto piloto, o "Library Linkages Project" com a 
participação das instituições UAM (México), UV (Espanha), La Republica 

(Venezuela), UFSC e UNICAMP (Brasil), objetivando a troca de documentos via 

INTERNET com o uso do software ARIEL. A experiência entre UNM (EE UU.) e 

UNICAMP (Brasil) teve muito sucesso e vem servindo de modelo para 
implementação em outras instituições do ISTEC. 

1 INTRODUÇÃO 

Das grandes revoluções na área de automação a mais significativa parece 

ser a transformação por que passa o próprio homem. A competência profissional, a 

busca pelos padrões de excelência, a qualidade de seus projetos e a velocidade de 

sua atualização, vem colocando o homem frente a uma nova sociedade, onde o 
computador ocupa lugar de destaque. 

A heterogeneidade, a interdisciplinariedade e a complexidade das atividades 
profissionais, somadas ao ritmo das mudanças tecnológicas, tem afetado 

diretamente toda a área de Recursos Humanos (RH). Com novas formas de 

liderança e gerenciamento e com a integração de sistemas, são grandes as 

mudanças organizacionais que estão ocorrendo. As mais diferentes áreas do 

conhecimento estão atuando hoje com novas ferramentas de trabalho. As 

inovações constantes das tecnologias avançadas de hardware e software vem 

modernizando a indústria e o comércio, causando total revolução no campo da 

economia, incluindo produção, estoque, distribuição e marketing; toda área de 

prestação de serviços - financeiros (por exemplo a rede bancária), assistênciais, 

turísticos, culturais, entre outros; a área política, que apesar de apresentar ainda 

problemas arcaicos como reforma agráha, já tem implementado o voto eletrônico e 

atua com as grandes parcerias internacionais, para tentar a solução dos macro- 
problemas como a globalização da economia, a questão do meio ambiente, o 

habitat, planejamento familiar etc. 

' Diretora da Biblioteca da Área de Engenharia/Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
" Diretor do Ibero-American Science and Technology Education Consortium - ISTEC 
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Porém, é a modernização da educação que mais vem atingindo a área de 

informação. A universidade com sofisticadas pesquisas de ponta, a automação dos 

laboratórios e bibliotecas, os novos equipamentos para treinamento como o ensino 

à distância, as teleconferèncias, as vídeo-conferèncias, enfim todo esse aparato 
tecnológico exige que o homem atue em duas grandes frentes: como produtor e 

como usuário dos novos conhecimentos. 

Assim, a informação, ao lado da informatização, está se transformando no 

grande desafio para o homem moderno, alterando e acelerando sua vida diária e, 
conseqüentemente, modificando sua atuação em sociedade. 

Porém, esse é um processo lento. Segundo TOFFLER (1995), "A transição 

da economia da força bruta da Segunda Onda para a economia cerebral da 
Terceira Onda... ainda está longe de ser completada..." A verdadeira mudança virá 

"quando os computadores acoplados à televisão chegarem aos lares e forem 

incorporados ao processo educacional." 

Com estas afirmações, TOFFLER vem provocando reflexões nos mais 

diferentes setores, especialmente no da informação. Um espaço "sem fronteiras" foi 

criado pela INTERNET e a exploração destes recursos pelas bibliotecas, ainda 

não é suficientemente conhecida e disponibilizada. 
CUNHA (1994), COSTA e HEEMANN (1994), MERCADANTE (1995), 

MIRANDA (1996), como muitos outros especialistas, já discutem e oferecem 

literatura para que se tornem cada vez mais conhecidas as variadas formas de uso 

dessas novas tecnologias pela biblioteca. Alguns debates tem provocado críticas 

exageradas como a falência da profissão do bibliotecário ou sua substituição por 

outros profissionais, a substituição da informação impressa pela informação 

eletrônica, apenas a sobrevivência da biblioteca virtual e por aí seguem as 

suposições. Tudo isto como se, num país com as mais diversificadas condições de 

desenvolvimento, fosse possível amanhecer com toda uma estrutura de redes de 

telecomunicações, com um mapa de infovias totalmente planejado e com as mais 

sofisticadas e potentes máquinas instaladas nas bibliotecas, máquinas capazes de 

prover os usuários de todo tipo de acesso: informação, texto completo, som e 

imagem, serviços etc. 

2 AS IMPORTANTES FERRAMENTAS QUE ACELERAM A COOPERAÇÃO 

2.1 A AUTOMAÇÃO 

Algumas áreas do conhecimento hoje não sobrevivem mais sem a aplicação 

e o acompanhamento das últimas novidades da automação. Uma delas é a 
Engenharia. 

Buscando um simples parâmetro para a questão chave desse trabalho, que 

objetiva chamar a atenção para o importante papel da atividade cooperativa, foi 

surpreendente constatar na Engenharia o volume, a diversidade e a importância 

dos diferentes tipos de convênios, acordos e outras formas de compartilhamento 

de recursos. 
Grande quantidade de parcerias é feita, com diferentes instituições, para 

que se consiga atingir metas comuns, num menor espaço de tempo e com grande 

racionalização e economia de recursos. Pode-se exemplificar que, desde o 
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conteúdo programático de disciplinas específicas do currículo de graduação em 

Engenharia (ORSAK e ETTER, 1995) até pesquisas sobre chumbo (NAPP, 1995), 

arquitetura de redes e serviços de telecomunicações (DUPUY, NILSSON e INOUE, 

1995) e microondas de alta energia (BRARKER e AGEE, 1995) estão sendo objeto 

de ações cooperativas, formalizadas em consórcios. 
Assim, os pesquisadores de universidades, indústrias, laboratórios nacionais 

e internacionais, setor privado, ou seja, dos diferentes segmentos da sociedade, 
estão hoje, mais do que nunca, acionando as facilidades eletrônicas para 

trabalharem em conjunto na resolução de problemas comuns. 

E por quê? Por que o computador aproximou as pessoas e vem estimulando 

o compartilhamento de recursos? Afinal, o que acontece? 

O trabalho compartilhado vem sendo uma prática no setor da automação. 
Primeiro, pela própria característica da área, que oferece instrumental para 

qualquer dos outros setores: da Lingüística à Arquitetura, da Política à 

Aeronáutica, do Marketing à Medicina etc. O grande avanço na questão do tempo, 

isto é a velocidade de realização das operações, e a possibilidade de transferência 

de dados (transferência de tecnologia e de informações) em tempo real, 
acelerando qualquer tipo de comunicação, colocam as pessoas num contínuo 

processo de intercâmbio. O não-aproveitamento dessa ferramenta hoje significa 

ficar fora do mercado competitivo e, conseqüentemente, fora de todo processo de 
modernização da sociedade. A inovação, nos mais diferentes setores, passa a ser 

essencial. Assim, as relações interpessoais passam a ser uma nova força no 

sentido de possibilitar o avanço científico e tecnológico, pela soma de 
conhecimentos, pela tentativa de solução de problemas comuns, pelo 

acompanhamento dos mais diversificados instrumentos e métodos de trabalho, 

entre outros fatores. 

2.2 O CONSÓRCIO 

Trabalhar em parceria vem sendo um eficiente instrumento para buscar 

soluções de problemas, quando uma organização não consegue resolvê-los 

sozinha. O consórcio tem sido um desses instrumentos que, segundo PETERSON 

(1995), pode ser definido como um grupo de organizações que formam uma 

entidade separada, com o objetivo de alcançar metas comuns. 

A área de biblioteca, há muito tempo, já se utiliza de diferentes formas de 

trabalho, compartilhando recursos informacionais e serviços cooperativos. No 

Brasil, KRZYANOWSKI (1994) apresentou recentemente uma restrospectiva 

histórica destas atividades que retratam importantes ações implementadas nessa 

área. Algumas dessas esperièncias estão tendo muito sucesso, como por exemplo 

a formação de bases de dados em CD-ROM, com a participação de diferentes 
bibliotecas. 

Assim, a identificação de parceiros cujas capacidades se complementam, e 

cujas metas se aproximam, levam as instituições a promoverem acordos que 

possam abrigar a implementação de diferentes projetos, desde que direcionados a 

objetivos específicos. 

Nesse sentido, PETERSON (1995) é muito claro quando apresenta, não só 

as responsabilidades dos parceiros/membros, a questão do compartilhamento de 
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informações, o gerenciamento e a administração de consórcio, como também, 

quando trata da formalização desse tipo de cooperação, através de termo de 

adesão. As questões como campo de atuação, orçamentos e relatórios, adesões e 

desligamentos, patentes, garantias e até acordos de propriedade intelectual são 

alguns dos itens que devem integrar o documento de formalização. Estas 
experiências vem corroborar a certeza de que o caminho do compartilhamento tem 

apresentado resultados positivos. 

Portanto, à semelhança das outras áreas do conhecimento, em especial a 

área de Tecnologia, a Biblioteconomia tem em mãos as ferramentas essenciais 

para acelerar e modernizar a área de prestação de serviços cooperativos. 

3 A PROPOSTA DO ISTEC 

O Ibero-American Science and Technology Education Consortium (ISTEC) 

foi formado em 1990, e participam dele mais de 30 membros (indústrias, fundações 

e instituições educacionais) com o objetivo de trabalhar para o desenvolvimento 
hemisférico, através da disseminação da informação, da pesquisa científica e 

tecnológica e de inovações na área de educação. 

Dirigido pelo Prof. Dr. Ramiro Jordan, do Departamento de Engenharia 

Elétrica e Computação da Faculdade de Engenharia da "University of New Mexico 

(UNM)", Albuquerque, NM - EE.UU., o ISTEC tem uma Secretaria instalada nos 

Estados Unidos, funcionando como um dos Programas do Latin American Institute 

daquela universidade, e duas sub-secretarias funcionando, uma no Brasil (sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Mauro Sérgio Miskulin - Faculdade de Engenharia 

Elétrica da UNICAMP) e outra na Espanha. 
Atualmente, o ISTEC tem suas ações direcionadas a quatro iniciativas: 

a) Projeto e Instalação de Laboratórios de Desenvolvimento e Pesquisa; 

b) Educação Contínua Avançada; 

c) Los Libertadores (Centros de Excelência); 

d) Interligação de Bibliotecas 

4 O PROJETO DE BIBLIOTECAS DO ISTEC E O USO DA INTERNET 

4.1 A CRIAÇÃO DO PROGRAMA 

Em 1993, segundo LLULL et al. (1996), membros da Secretaha do ISTEC da 

UNM, consultando a Direção da Centennial Science and Engineering Library 

(CSEL) da UNM, discutiram e identificaram importantes fatores que pareciam 

indicar que era o momento de ser estabelecido um programa desenvolvendo uma 
infra-estrutura de informação, através das bibliotecas universitárias de membros do 

ISTEC. Pois, embora as bibliotecas universitárias americanas tenham tido longa 
tradição de compartilhamento de seus acervos com os de outros países, nem todos 

os países-membros do ISTEC possuíam a mesma infra-estrutura de comunicação 
para os serviços de telefone, telefax e correio. Porém, como o ISTEC foi composto 

de universidades com fortes programas em Ciência e Tecnologia, alguns membros 

já tinham excelentes conexões com a INTERNET, e outros estavam antecipando a 
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instalação dessa conexão e/ou recebendo as condições necessárias para essa 

conectividade. 

Mais um relevante fator foi que a UNM General Library já estava com o 

planejamento de disponibilizar suas bases de dados pela INTERNET. Portanto, o 

catálogo em linha LIBROS viria a ser acessado por qualquer instituiçâo-membro do 

ISTEC, em qualquer país com condições de se conectar via TELNET. 
Assim, com a INTERNET, o acervo da CSEL / UNM, especializado em 

Ciência e Tecnologia, seria disponibilizado e serviria de ponto de partida para se 

estabelecer um projeto específico, na área de informação, dentro dos objetivos do 

ISTEC, de compartilhamento de recursos. 
Portanto, para apoiar os demais projetos em desenvolvimento, o ISTEC 

criou o "Library Linkages Project". 

4.2 O PROJETO DE BIBLIOTECA 

Identificadas as necessidades de troca de informações e de conhecimento 

da literatura mais atualizada, na área de Ciência e Tecnologia, pelos 
pesquisadores envolvido nos demais projetos do ISTEC, foi elaborado um 

programa específico para este fim. 

Nesse sentido, foi planejado o "Library Linkages Project", que interligaria 

bibliotecas universitárias das instituições participantes do ISTEC, objetivando 

oferecer aos pesquisadores: 

a) acesso às bases de dados eletrônicas das instituições-membros; 

b) treinamento em recuperação de informações em bases de dados 
eletrônicas; 

c) solicitação e fornecimento de documentos entre os membros do 

consórcio. 

Em novembro de 1993, durante a Third ISTEC General Assembly, na 

Universidad Autônoma Metropolitana (UAM), no México, foram apresentadas essas 

idéias que, endossadas e apoiadas pelos participantes, resultaram na 
recomendação de se instalar um projeto-piloto para funcionar em 1994. 

As instituições-membros que participaram do projeto piloto, além da 

University of New México foram: 

- Universidad Autônoma Metropolitana (UAM) - Cidade do México, México; 

- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Florianópolis, Brasil; 

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas, Brasil; 

- Universidad Simón Bolívar (USB) - Caracas, Venezuela; 

- Universidad de Vigo (UV) - Vigo, Espanha. 

Como primeira ferramenta de trabalho, para troca de documentos via 

INTERNET, o ISTEC se utilizou do software ARIEL. As bibliotecas da área 

tecnológica dessas universidades deveriam se equipar, mantendo um 

microcomputador conectado na INTERNET, com scanner, impressora laser e o 

software ARIEL instalado, para receberem do ISTEC o treinamento necessário e 

iniciarem a prestação de serviço aos usuários. 

Na primeira fase as bibliotecas se utilizariam do acervo da CSEL / UNM. 
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A experiência entre a UNM e a UNICAMP foi a mais bem sucedida e vem 
servindo de modelo para implementação desse serviço em outras bibliotecas 

integrantes do ISTEC. 

4.2.1 A Participação da Biblioteca da Área de Engenharia (BAE) da UNICAMP 

Considerando a atuação da UNICAMP junto ao ISTEC, especialmente na 

área de Engenharia Elétrica, houve grande interesse por parte da Faculdade de 
Engenharia Elétrica e Computação - FEEC e da administração da universidade 

para que a BAE integrasse o grupo de bibliotecas que atuariam no Projeto-Piloto. 
Esse interesse e essa participação expandiu-se no âmbito da equipe da 

biblioteca, uma vez que imediatamente se abriria uma nova atividade no contexto 

de serviços cooperativos internacionais. Uma diversidade de vantagens foi 
visualizada pela direção da BAE nessa atuação : 

a) a melhoria da área de prestação de serviços ao usuário final, através da 
disponibilidade de acesso a documentos não-existentes no país; 

b) o desenvolvimento da Biblioteca quanto ao uso de novas tecnologias; 

c) o próprio desenvolvimento da equipe nas áreas de acesso á informação 
(uso da INTERNET) e acesso ao documento (uso do software ARIEL); 

d) desenvolvimento e implementação de metodologia especifica de trabalho, 
objetivando imprimir qualidade e eficiência no pronto atendimento ao 

usuário. 

Com a vinda do Coordenador do Projeto, Sr. Harry Llull, em abril de 1994, foi 

instalado na BAE/UNICAMP o serviço denominado LIGDOC, isto é, disponibilidade 

de cópia de documentos existentes na biblioteca da área de Ciência e Tecnologia 

CSEL / UNM, Albuquerque - EE.UU., através de solicitações via correio eletrônico, 

e recebimento via INTERNET, com o uso do software ARIEL. A receptividade aos 
treinamentos oferecidos pelo Sr. Llull por parte da comunidade usuária, em 

especial, os alunos de pós-graduação e professores, além dos bibliotecários, foi 

um dos pontos fortes desse novo serviço. 
A facilidade do acesso ao catálogo LIBROS, a qualidade do acervo da CSEL 

e a presteza no atendimento imediato aos pedidos da BAE foram fundamentais 
para que o serviço LIGDOC conquistasse imediatamente a credibilidade e a 
confiabilidade do usuário da área tecnológica, tão acostumado a longas esperas na 

obtenção de cópias de documentos existentes até em bibliotecas brasileiras. 

Somado a isso, a BAE prontamente absorveu essa nova atividade, no seu 

Balcão de Referência, como a primeira opção de busca de documentos no Exterior. 

Foram feitos investimentos nas áreas de treinamento de pessoal e de usuários e 

na área de marketing, com divulgação do serviço através da distribuição de folders 

e da participação em reuniões de Departamentos, Congregações, reuniões 
técnicas e até em eventos da área. 

Os dados estatísticos deste serviço, nestes dois anos de funcionamento, 

vem mostrando que; 
a) o aluno de pós-graduação é a categoria de usuário que mais utiliza o 

serviço (74% dos pedidos); 

b) os trabalhos de congressos são os documentos mais solicitados (47%), 
seguidos de artigos de periódicos (33%); 

^25 
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c) a média de tempo de atendimento é de dois dias úteis. 
Esse serviço vem, na prática, substituindo a busca de documentos pela 

British Library, em função principalmente do tempo de atendimento. 

Essa experiência da Biblioteca da Área de Engenharia da UNICAMP é a 

pioneira no Brasil, no serviço de comutação via INTERNET, utilizando o software 

ARIEL 

4.2.2 Expansão do Projeto no Brasil 

Pelo trabalho de divulgação da Secretaria Executiva do ISTEC, através de 

sua representação na América Latina pelo Prof. Dr. Mauro Miskulin 
(FEE/UNICAMP), o consórcio já conta com a adesão de várias instituições e/ou 

universidades brasileiras. 

Algumas delas já estão se envolvendo com o Projeto de Biblioteca para 

atuarem na implementação do serviço LIGDOC. É o caso da Universidade Federal 

de Santa Catarina, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e, 
mais recentemente, da Universidade de São Paulo. 

4.2.3 A Participação Atual das Bibliotecas Ibero-Americanas 

Das cinco instituições que integraram o projeto-piloto, a UFSC e a UAM não 

efetivaram sua participação. Atualmente, são seis as universidades conectadas à 

CSEL / UNM e que solicitam cópia de documentos, conforme Quadro 1. 

QUADRO 1 - UNIVERSIDADE CON 

INSTITUIÇÕES DATA DE INÍCIO 

UNICAMP (Brasil) ABRIL / 94 

UV (Espanha) ABRIL/94 

USB (Venezuela) MAIO / 94 

UTE (Equador) ABRIL/95 

LOS ANDES (Colombia) NOVEMBRO / 95 

LA REPUBLICA (Uruguai) FEVEREIRO/96 

ECTADAS À CSEL/UNM 

Ainda este ano, segundo LLULL e SANTORO (1996), o projeto estará 

expandindo seus serviços a outras instituições-membros, incluindo Peru e Chile. Já 

em condições mais imediatas de participação, encontram-se as bibliotecas de EPN 
(Equador), Carlos III (Espanha) e, no Brasil, USP, UFSC e PUC/RS. 

Quanto ao tipo de usuário e número de documentos solicitados, o consórcio 

registra os seguintes dados conforme os Quadros 2 e 3. 
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instituição TOTAL DE DOCUMENTOS 
SOLICITADOS ABR./94 A MAR/96 

UNICAMP 592 
UV 55 
USB 04 
UTE 08 
LOS ANDES 68 
LA REPUBLICA 14 

QUADRO 3 - TIPO DE USUÁRIO 

CATEGORIA DE USUÁRIO PORCENTAGEM 

ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 65 % 

PROFESSORES 18 % 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 07 % 
PESQUISADORES 04 % 
ADMINISTRAÇÃO 05% 

OUTROS 01 % 

5 CONCLUSÃO 

Na área da Biblioteconomia brasileira, pode-se afirmar que a atuação do 

ISTEC veio proporcionar um grande avanço na implementação de novas 

tecnologias para acesso ao documento, introduzindo o uso do software ARIEL no 

País e abrindo as portas da comutação eletrônica. 
Seguramente, com a participação de outras instituições brasileiras no 

Projeto de Biblioteca, o Pais estara consolidando o serviço LIGDqc que vem 

colocar às mãos do pesquisad , de forma ágil e eficiente ' litorotura 
coiocar as íMci ^^os destas bibliotecas. ' ^ literatura 
especializada dispers^^ instituições ibero-amencanas. sem dúvir. 

Quan o a existência de um amplo canal de divulqao^ alguma, se 

constata, Primeirame jnstituiçáo-membro, acrescida da disDor?t° 
produção científica o a d P'^nibjijdade e do 

acesso aos 
documentos 

oHns localmente, o que possibilita a troca de exoeria. 
- Msadores das areas afins. Além disso disso 

especialistas e as /nformações dos acervos bases de 

dados bibhogr^ic^^" aimente a co e^o ^ p.rt6dir--~4;aí.';:;'£'5^ais estarão 
disponibilizando P'^'" iproceedings), os relatórios tf 

de atas de congress ® 
novidades regist^/|/^.nidad« 
compartilhadas Pp^^^jeto 

O próprio r 
pesquisadores ^ 

excelente trabain^.^^cia 
Educação pa*"^ 

•Cias entre os 

Pecializ^ç^ 
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estarão 
a coleção 

para serem 

nsórcio. 

^recidos aos 
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QUADRO 2 - DOCUMENTOS SOLICITADOS 

INSTITUIÇÃO TOTAL DE DOCUMENTOS 

SOLICITADOS ABR /94 A MAR/96 

UNICAMP 592 

UV 55 

USB 04 

UTE 08 

LOS ANDES 68 

LA REPUBLICA 14 

QUADRO 3 - TIPO DE USUÁRIO 

CATEGORIA DE USUÁRIO PORCENTAGEM 

ESTUDANTES DE PÔS-GRADUAÇÂO 65 % 

PROFESSORES 18 % 

ESTUDANTES DE GRADUAÇAO 07 % 

PESQUISADORES 04 % 

ADMINISTRAÇÃO 05% 

OUTROS 01 % 

5 CONCLUSÃO 

Na área da Biblioteconomia brasileira, pode-se afirmar que a atuação do 

ISTEC veio proporcionar um grande avanço na implementação de novas 
tecnologias para acesso ao documento, introduzindo o uso do software ARIEL no 

País e abrindo as portas da comutação eletrônica. 
Seguramente, com a participação de outras instituições brasileiras no 

Projeto de Biblioteca, o País estará consolidando o serviço LIGDOC, que vem 

colocar às mãos do pesquisador, de forma ágil e eficiente, a literatura 
especializada dispersa nos acervos destas bibliotecas. 

Quanto à adesão das instituições ibero-americanas, sem dúvida alguma, se 

constata, primeiramente, a existência de um amplo canal de divulgação da 

produção científica de cada instituição-membro, acrescida da disponibilidade e do 

acesso aos 
documentos gerados localmente, o que possibilita a troca de experiências entre os 

especialistas e pesquisadores das áreas afins. Além disso, o acesso às bases de 

dados bibliográficos contendo as informações dos acervos institucionais estarão 
disponibilizando principalmente a coleção de periódicos especializados, a coleção 

de atas de congressos (proceedings), os relatórios técnicos, enfim as últimas 
novidades registradas pela literatura, nacional e internacional, prontas para serem 
compartilhadas pela comunidade científica que hoje se beneficia do Consórcio 

O próprio Projeto de Biblioteca, pelos imediatos benefícios oferecidos aos 
pesquisadores da área tecnológica, está sendo mais um elemento divulgador do 

excelente trabalho de cooperação implementado pelo Consórcio, na área da 

Educação para a Ciência e Tecnologia. 
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ABSTRACT 

The Ibero-American Science and Technology Education Consortium (ISTEC), 
founded in 1990, with its headquarters in the Electrical and Computer Engineering 

Department at the University of New Mexico, Albuquerque, started a pilot project in 

April 1994 called the "Library Linkages Project", with the participation of UAM 
(Mexico), UV (Spain), La República (Venezuela), UFSC and UNICAMP (Brazil), for 

the exchange of documents via Internet using ARIEL software. The UNM-UNICAMP 
experiment has been very successful, and is serving as a model for implementation 

with other ISTEC members. 
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QUALIDADE NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO (SR&I) 

Eliane Falcão Tuler Xavier 

Regina Célia Baptista Beiluzzo" 

RESUMO 

A Qualidade do Serviço de Referência e Informação depende da influência de al- 
gumas variáveis que atuam em seus elementos integrantes: informação, profissio- 

nal da informação e cliente externo/usuário. São apresentados alguns indicadores 

de qualidade que poderão ser utilizados por esses profissionais enquanto planeja- 
dores e participantes do Serviço de Referência e informação, a fim de avaliar a 
qualidade do processo, resposta e transferência de um Serviço de informação. As- 

sim sendo, um dos fatores que permeia esses indicadores é a comunicação, que 
desempenlia um papei preponderante no êxito de qualquer estratégia de serviço 

Dentre os vários meios de transmissão de informação de um emissor a um recep- 

tor levou-se em conta o processo de comunicação visual, cujo objetivo é promover 

e facilitar a interação do indivíduo com as suas organizações, ou seja, entre a bi- 
blioteca e sua clientela. A finalidade é conscientizar a existência da comunicação 

visual como fator de qualidade para melhor compreensão dos seus clientes, tor- 
nando-os independentes no uso dos recursos informacionais existentes na biblio- 

teca. 

1 APRESENTAÇÃO 

O interesse peia qualidade dos serviços e produtos nas bibliotecas brasilei- 

ras é uma tendência atuai, embora a literatura nacional apenas relate casos e/ou 
experiências iniciantes. 

Técnicas e programas para se alcançar a qualidade e produtividade na área 

de serviços são bastante variados, apresentando porém pontos comuns, destacan- 
do-se; estratégia administrativa voltada para as necessidades do usuário, capaci- 

tação de recursos humanos e envolvimento de todos. 
A partir do conceito de Regina BELLUZZO (1995) sobre qualidade em sis- 

tema de informação, pode-se dizer que há uma filosofia gerencial voltada ao aten- 
dimento dos interesses, desejos e necessidades dos clientes internos e externos. 

Desse modo, é fundamental, portanto, que um sistema de informação possa 

responder também aos aspectos humanos envolvidos no fornecimento de servi- 

ços/produtos mediante; 

a) gerenciamento dos processos sociais envolvidos com os serviços; 

b) atenção às interações humanas como ^onto crucial da qualidade dos ser- 
viços; 

c) reconhecimento da importância da percepção dos clientes em relação á 
imagem, cultura e desempenho da organização de serviços; e 

' Supervisora Técnica do Serviço de Documentação e Divulgação (SBD/FOB-USP). 
" Professora Assistente Doutora do Departamento de Biblioteconomia e Documentação (FFC/ 
Campus de Marilia - UNESP). Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação da 
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP. 

^30 
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d) motivação dos recursos humanos e desenvolvimento de suas habilidades 
para atender às expectativas dos clientes. 

Ressalte-se, por outro lado, que um produto/serviço é no final, "um resulta- 

do" do sistema de informação e, como tal, são tantas as áreas envolvidas que a 

sua qualidade só existirá se essa organização como um todo estiver preparada 

para tanto. 
Qualquer Biblioteca pretende atingir como meta final a satisfação do usuá- 

rio, sendo o ponto convergente dos serviços, meios e fins o atendimento com efici- 

ência e eficácia. O ponto final da transferência da informação é o chamado Serviço 

de 
Referência e da sua qualidade depende o reconhecimento e valorização da biblio- 

teca por uma sociedade que precisa de informação para o seu avanço social, cultu- 

ral, científico e tecnológico. 
Para melhor compreensão desse cenário deve-se iniciar pela conceituação 

desse recorte intitulado Serviço de Referência e Informação, enfatizando-se as 
concepções da Prof. Dr®. Neusa Dias de Macedo (ECA/USP) a esse respeito. 

1.1 CONCEITO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO (SR&I) 

De acordo com MACEDO (1990), são os seguintes os conceitos de um SR&I 

em Bibliotecas; 
Serviço de Referência em sentido restrito - na essência, é o atendimento 

pessoal do bibliotecário ao usuário que, em momento determinado, o procura para 

obter uma publicação ou informação, por ter alguma dificuldade, ou por usar a bi- 
blioteca e seus recursos e precisar de orientação, ou ainda por não ter encontrado 

a informação na biblioteca, por precisar ser encaminhado a outra instituição. 
Serviço de Referência em sentido amplo - compreendendo uma dupla 

visão de sua personalidade: 
a) Serviço de Referência, interface entre a informação e o usuário, tendo à 

frente o bibliotecário de referência respondendo questões, auxiliando por 

meio de conhecimentos profissionais os usuários. Esse momento é repre- 

sentado tipicamente pelo processo de referência 

b) Sen/iço de Referência e Informação, um recorte do todo da biblioteca, 
com pessoal, arquivo, equipamento, metodologia própria para melhor ca- 

nalizar o fluxo final da informação e otimizar o seu uso, por meio de linhas 

de atividades. Enfim, consiste no esforço organizado da biblioteca como 

um todo, no seu momento-fim, quando o SR&I representa a biblioteca 
funcionando na sua plenitude para os usuários. 

Com base nos estudos e experiências desenvolvidos ainda por Neusa Dias 

de MACEDO, ressalte-se que essa pesquisadora estabeleceu também as seguin- 

tes funções/linhas de atuação para um Serviço de Referência e Informação, co- 
muns a todas as bibliotecas ; 

a) gerencial (planejamento, organização, liderança e avaliação); 

b) informacional (respostas às questões típicas de referência; uso do 
"referral service", orientação informal e momentânea ao usuário); 

* Conceitos não publicados, oriundos de comunicação pessoal da autora. 
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c) educacional (atividade de formação do usuário da informação, envolve: 
planejamento pedagógico, material instrucional de apoio e avaliação 

constante); 

d) promover a atualização e facilitar pesquisa (serviços de alerta: murais, 
estantes especiais, etc.; disseminação da informação: SDI), 

e) divulgação e marketing (interpretação da biblioteca por meios gráficos, 
comunicação visual e sinalização). 

É importante ressaltar que o SR&I nas bibliotecas depende do organismo 

maior onde se insere, devendo seus objetivos irem ao encontro dos interesses e 
necessidades dos grupos de usuários internos e externos que compõem a sua co- 

munidade atendida e demais interessados, adequando-se a sua atuação às condi- 

ções e características da área de conhecimento e dos níveis de especialização em 

que se encontra. 
Para se implantar uma filosofia de qualidade no SR&I das bibliotecas é ne- 

cessário que se compreenda quais são os elementos envolvidos e as principais 

variáveis que os influenciam. Este é o próximo foco de atenção a ser abordado. 

2 ELEMENTOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMA- 

ÇÃO (SR&I) 

Teoricamente temos a existência de três participantes no SR&I: Informação, 

Profissional da informação e cliente externo/ usuário. 

Desse modo, é importante descrevê-los. 

• Informação: vista atualmente como atividade de qualquer organização, 

na biblioteca contribui para o desenvolvimento cultural do homem e sua 
qualidade de vida, sendo o principal recurso da sociedade atual para sua 

sobrevivência num mundo competitivo. 

É produzida em grande massa, precisando ser registrada, organizada, 

transmitida, distribuída e selecionada. Assim, assimilar e tornar informações dispo- 

níveis é uma das funções dos serviços bibliotecários. 
• Profissional da Informação: Elemento-chave de garantia da qualidade 

dos serviços bibliotecários, precisa ser devidamente capacitado para o 
desempenho das atividades que compõem o processo de atendimento 

aos usuários, principalmente aquelas que caracterizam o SR&I. 

É importante ressaltar aqui a necessidade da definição de habilidades, 
competências e disposições que componham um perfil para esse profissional. 

Exemplos dessa natureza podem ser encontrados na tese de doutorado de Regina 

Célia Baptista BELLUZZO (1995) e também em SCHWARTZ e EAKIN (1986) 

(Quadro 1). 

• Cliente Externo/Usuário: compreendido pela comunidade que busca 

resposta aos seus interesses e necessidades informacionais, tem sua ti- 

pologia e propósitos definidos em função do contexto onde se insere a bi- 

blioteca. Portanto, pode ser qualquer pessoa que dependa de ajuda para 

realizar alguma solicitação de informação. 
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Esses três elementos: informação, profissional da informação e cliente ex- 

terno/ usuário são influenciados por diferentes variáveis, as quais serão explicita- 

das em seqüência. 
QUADRO 1 - HABILIDADES DO BIBLIOTECÁRIO DE REFERÊNCIA 

(SCHWARTZ e EAKIN) 

1) Características Comporta- 
mentais; 

2) Conhecimento de: 3) Habilidades especificas para a refcròn- 
cia: 

- acessibilidade 
- boa vontade 
- atitude amigável, sem ser con- 
descendente ou orientador em 
demasia 
- agradecer aos usuá-rios por 
esperar 
- determinação para fazer um bom 
trabalho 
- habilidade para lidar com pro- 
blemas de or-dem pessoal 
- reaçáo/atitude positiva para 
responder pergun-tas 
- estar alerta para os usuários que 
necessi-tam de ajuda, mas não 
pediram 

- fontes e de coleções 
impressas e eletrôni- 
cas 
- quando indicar as 
fontes 
- Unidade onde se 
situa 
- intercâmbio com ou- 
tras bibliotecas 
- área de atuação 
- uso correto de todos 
os instrumentos de re- 
ferência 
- políticas da Unidade 
e das Bibliotecas 

- investigação completa 
de um problema 
- saber quando a res- 
posta curta é apropriada 
- fornecimento de estra- 
tégias de busca para o 
usuário 
- apresentar sistemática 
de trabalho 
- fazer o encaminha- 
mento quando estiver 
ciente de que nâo sabe a 
resposta 
- desenvolvimento de 
metodologia para res- 
ponder questões difl-ceis 
- pensamento claro e 
lógico 

- usar todas as 
fontes disponíveis, 
incluindo impres- 
sas, computado- 
rizadas e por tele- 
fono 
- negociar quando 
for necessário 
- ter know-how do 
pesquisa 
- recursos o limita- 
çflo do tempo 
- intuiçáo pura 
respon der corre- 
tamente 
- para responder 
ques-tôos rapida- 
mente 
- eficiência na 
entrovis-ta obtor ii 
quostflo ronl do 
usuário 

Fonte: BELLUZZO (1995) 

3 VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO 

(SR&I) 

O Serviço de Referência e Informação, como um recorte do sistema de pro- 

dução "biblioteca", acha-se influenciado no seu desempenho por inúmeras variá- 

veis, destacando-se as que seguem; 
• Estilo gerencial 

Expectativas dos administradores que devem ser explicitadas mediante o 

compromisso com a qualidade do serviço de informação e a consciência de suas 

próprias responsabilidades na organização e fornecimento desses serviços. Envol- 

ve as normas e práticas administrativas adotadas para o desempenho dos proces- 
sos/atividades da biblioteca universitária e o estilo de administração adotado, que 

deve ser baseado no poder da liderança perante a equipe bibliotecária, criando 

uma cultura organizacional aberta, participativa e democrática. 
• Ambientação física 

Localização, tamanho, flexibilidade, variação de ambientes, decoração, si- 

nalização, murais etc., que devem ser adequados às necessidades da clientela. 

433 
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• Infra-estrutura de equipamentos 

Considerados insumos fundamentais à prestação de serviços informacio- 

nais, os equipamentos precisam ser atualizados tecnologicamente e propiciar con- 

dições de apoio técnico-administrativo, de comunicação e recuperação da informa- 

ção. 

• Acervo representativo 

Materiais informacionais e instrucionais que possam oferecer apoio às ativi- 

dades de interesse do contexto. Correspondem às fontes tradicionais, impressas e 

multimeios, e aquelas em formato eletrônico, acessíveis localmente ou integradas a 

redes, desde que apresentem coerência, atualização e relevância em relação às 
necessidades do usuário. 

• Processos/ atividades 

Compreende por exemplo, velocidade na aquisição e processamento dos 

materiais bibliográficos e multimeios do acervo, exatidão na catalogação, qualidade 

na indexação e implantação de bancos de dados, transferências de informação on- 

line. 
• Recursos humanos 

Pressupõe a seleção e aperfeiçoamento contínuo da equipe bibliotecária 

para atender aos requisitos necessários ao desempenho, além de um quadro mí- 

nimo de pessoal para garantir a prestação de serviços aos usuários nos períodos 

diurno e noturno, dentro dos padrões de qualidade. 

• Comunicação 

Deve ser produtiva, possibilitando a interação entre o pessoal da Referência 

e os demais setores que compõem uma biblioteca. 
Esses e outros fatores que compreendem o SR&I afetam a qualidade do 

serviço que é oferecido aos usuários. Assim, é necessário que haja um acompa- 
nhamento contínuo das gerências em relação às condições de melhoria dos recur- 

sos de capital e humanos, identificando também os aspectos qualitativos envolvi- 

dos, em situações de atendimento às questões dos usuários e procedendo ao seu 
aperfeiçoamento. 

Outro aspecto importante a ressaltar, no que diz respeito ao SR&I e a ques- 

tão da Qualidade, implica na existência de indicadores, sendo este o próximo item 

a ser relatado. 

4 QUALIDADE/ INDICADORES NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMA- 
ÇÃO 

4.1 CONCEITO DE QUALIDADE 

Aproveitando a analogia de TAYLOR e WILSON (1990), entre os serviços 

bibliotecários e aqueles de venda a varejo em uma loja, pode-se dizer que a quali- 

dade no SR&I é reconhecida pelo cliente em termos de facilidade de locomoção, 
sinalização clara, fontes/acervo atualizados e de fácil acesso, além de pessoal 

competente. Esses autores ainda mencionam que os bibliotecários devem garantir 

a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários, a despeito da questão do seu 
valor monetário, sendo fundamental a qualidade do seu administrador. Desse 

modo, trabalham com a idéia de que um serviço de informação depende da imagi- 

^3^ 



5.25 

nação, desempenho e habilidades administrativas dos profissionais que nele atu- 

am. 
Atualmente, a literatura tem procurado ressaltar também que a qualidade 

acha-se intimamente ligada à percepção dos usuários em relação ao resultado do 

serviço oferecido. Assim, quando alguém vai à uma biblioteca, o resultado imediato 

será a facilidade de uso ou uma frustração. Esse usuário perceberá a qualidade do 

serviço, ao mesmo tempo em que poderá ganhar alguma coisa com o resultado do 

uso: uma Informação, um documento recuperado, ou a própria satisfação de haver 

usado a biblioteca. E nesse momento que ele percebe também o valor do serviço 

de informação que utilizou. 
A questão da conceituação da Qualidade é caracterizada, portanto, pela 

ambigüidade, uma vez que envolve fatores como os mencionados por Claus MO- 

LLER (1992), a saber; 

a) um produto/serviço pode ser julgado de forma diversa por pessoas dife- 
rentes (cultura, experiência, educação, idade etc.); 

b) a mesma pessoa, em épocas diferentes, julga um produto/serviço de for- 
ma diversa; 

c) o mesmo produto/serviço pode satisfazer necessidades diversas; 

d) as pessoas têm diferentes padrões de qualidade; 

e) a qualidade que as pessoas esperam de outras pessoas nem sempre é a 
mesma que esperam de si mesmas. 

Em resumo, pode-se dizer que, os conceitos a seguir poderão ser oferecidos 

como referencial à operacionalização em bibliotecas e futuras discussões; 
=> Qualidade, de modo geral, significa o atendimento dos interesses, dese- 

jos e necessidades do cliente. 

Qualidade do SR&I, é o conjunto de propriedades e características próprias de um 

sistema de informação que possibilita o atendimento eficaz dos interesses, 

desejos e necessidades do cliente, sendo importante considerar a forma 

como este percebe e sente a satisfação dos seus anseios. 

4.2 INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFOR- 
MAÇÃO (SR&I) 

Os bibliotecários somente poderão avaliar continuamente a qualidade do 

SR&I, enquanto planejadores e participantes desse serviço, dependendo da defini- 

ção do que devem considerar como qualidade e quais os indicadores que contribu- 

em para a qualidade do processo, resposta e transferência de um serviço de infor- 
mação. 

Podem ser mencionados, a título de exemplo, os indicadores existentes no 

estudo de JUDKINS et al. (1986) voltados especificamente para o SR&I (Quadro 

2). 

^35 
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QUADRO 2 - INDICADORES DE QUALIDADE DO SR&I 

(JUDKINS et al.) 

♦ Controle de qualidade - exatidão, totalidade, relevância e confi- 
ança no produto. 

♦ Conveniência - o necessário, valor apropriado, nivel, formato e 
aceitação. 

♦ Exatidão - a informação exatamente transcrita, livre de erros tipo- 
gráficos, conferida corretamente e copiada claramente. 

♦ Documentação - fontes consultadas, estratégia de busca, limita- 
ções e identificação de todos os materiais oferecidos ao usuário, 
por exemplo, citações bibliográficas completas devem aparecer em 
todas as publicações. 

♦ Tempo de resposta - prazo que o usuário precisa para receber os 
materiais e avaliação da urgência do pedido. 

♦ Acessibilidade - procedimentos realizados para atender á infor- 
mação no devido tempo. 

♦ Confidência - pedidos tratados confidencialmente. 

♦ Avaliação - a avaliação do produto tanto pelo bibliotecário, como 
pelo usuário e por outro tipo de observadores. 

5 COMUNICAÇÃO/QUALIDADE NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMA- 

ÇÃO (SR&I) 

5.1 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO 

Um fator que permeia todos os indicadores, já mencionados anteriormente, ó 

a comunicação, que desempenha um papel preponderante no êxito de qualquer 
estratégia de serviço. 

Como foi mencionado anteriormente, todo cliente de uma organização, de 

modo geral, tem uma idéia a priori do nível de qualidade de um produto/serviço 

Com razão ou não, ele aborda esse produto/serviço sem espírito neutro. 

^5^ 
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Em se tratando de produtos de bibliotecas, a comunicação envolve seus 

atributos intangíveis, como por exemplo, uma vantagem de ordem psicológica. No 

caso de serviços, por natureza imateriais, a comunicação deve fazer com que suas 

vantagens competitivas sejam compreendidas por meio de elementos concretos 

Ela é o veículo indispensável para ampliar a clientela e, não se restringindo à men- 

sagem publicitária ou à documentação técnica, deve cobrir todas as circunstâncias 

diretas e indiretas que põem o cliente em contato com a biblioteca. 
Discorrendo sobre os conceitos de comunicação, temos Fábio ELTZ (1994), 

que em seu livro intitulado "Qualidade na Comunicação: preparando a empresa 

para encantar o cliente", coloca que: 
na verdade, existem muitas formas de interpretar um processo de 
comunicação. Pensamos em comunicação na familia, conhecida 
como diálogo. Na escola, é o aprendizado, a transmissão de con- 
ceitos e conhecimentos. Entre os povos é a cultura, ou melhor, a 
troca de cultura, o conhecimento de culturas distintas das nossas. 
A humanidade tem feito esforços infindáveis para se comunicar, 
não só com seu tempo, mas com seu futuro. Todo o registro de 
nossa história: monumentos, bibliotecas, jomais, arquitetura e tan- 
tos aspectos outros, servem para deixar mensagens ao futuro. É 
uma maneira de comunicação com o que está por vir. 

A origem da palavra "comunicar" está no latim "comunicara", que 
tem por significado "pôr em comum". Ela implica em compreensão, 
pressupõe entendimento das partes envolvidas. Não existirá o en- 
tendimento se não houver anteriormente a compreensão. 

Nesta definição se iniciam os maiores problemas de comunica- 
ção. Pensando mais especificamente no trabalho, tem sido utiliza- 
do o conceito de concordância e não de compreensão. Quantos 
atritos no dia-a-dia de nossa vida profissional são gerados pela dis- 
cordância. Temos o hábito de discordar, mesmo antes de compre- 
ender a outra parte. Já no início do processo de comunicação 
existe a preocupação com a concordância. Buscamos logo a ade- 
são da outra parte á nossa causa. As partes, em geral, comunicam- 
se buscando a adesão das demais. 

Ainda, baseado em ELTZ (1994), pode-se afirmar que os seguintes ele- 

mentos sâo inerentes ao processo de comunicação em bibliotecas: 

a) Compreensão - considerado o primeiro passo para a qualidade na co- 
municação, oferece segurança e gera maior aproximação com o cliente. 

Seu princípio básico é uma significação comum para cada ponto da co- 

municação. 

b) Identificação com a linguagem do cliente - envolvendo aspectos técni- 

cos, numéricos e emocionais, onde o raciocínio lógico acha-se intima- 

mente ligado. É necessário que se saiba fazer o ajuste adequado à me- 

lhor linguagem, aquela que obterá êxito junto ao cliente. 

c) Técnica e conteúdo da comunicação - início da qualidade na relação 

biblioteca-cliente. Cada um destes aspectos exerce forte influência na 

comunicação, sendo interdependentes e complementares. A técnica com- 

preende a maneira como transmitimos uma mensagem e varia de acordo 
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com o seu tipo, referencial cultural, preparo e situação emocional O con- 

teúdo é a própria mensagem a ser transmitida, estando intimamente liga- 

do ao referencial de cultura. Pressupõe conhecimento, informação e do- 

mínio sobre o que se quer comunicar, sendo a base para o processo da 

comunicação ser eficaz, 

d) Barreiras à comunicação - situações que provocam a má qualidade no 

processo de entendimento do cliente. Envolvem, basicamente, os ele- 

mentos: linguagem e personalidade. Tanto uma como outra interferem na 

clareza do processo de comunicação, uma vez que muitos problemas nas 

bibliotecas decorrem de diferenças nas experiências, expressões, inter- 

pretações e julgamentos por parte dos bibliotecários e usuários A maior 

barreira na linguagem é que não existe correspondência exata entre pala- 

vras e idéias. Assim, mesmo representada por um conjunto de palavras, 

uma idéia não corresponde exatamente ao que se lê ou ouve Por sua 

vez, as barreiras referentes á personalidade são oriundas da hereditarie- 

dade, da educação, das experiências individuais e da situação emocional 

das pessoas. 

Existem muitas formas de comunicação humana na sociedade, sendo possí- 

vel avaliar o nível do progresso social através da maior ou menor capacidade de 

comunicação de cada contexto. Desse modo, inúmeras abordagens enfocam essa 

questão, mas, fundamentalmente, pode-se dizer que temos a comunicação verbal e 

não-verbal, conforme usamos a linguagem falada, escrita ou sem palavras. De 

qualquer maneira, para entendê-la como um processo, é necessário que a repre- 

sentemos, o que será feito usando o modelo linear de SHANNON e WEAVER, 

(1992) (Figura 1). 

FIGURA 1 - MODELO LINEAR DE REPRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

COMUNICAÇÃO (SHANNON & WEAVER, 1992) 

B ^ ^ 

C 2 - Codificador 3 

^ 5-Me naanom 3 

C 4 - Canal 3 
" " 
ÇS - DocodIfloadoO 

C g - Roceptor 3 

Os elementos indicados na Figura 1 podem ser conceituados como: 

1 - A Fonte 

Pode-se dizer que toda comunicação humana tem alguma fonte, uma pes- 

soa ou um grupo de pessoas com um objetivo, uma razão para empenhar-se na 

comunicação. 
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2-0 Codificador 

Essa função é responsável por apanhar as idéias da fonte e colocá-las num 

código, de maneira a exprimir os objetivos da fonte em forma de mensagem 

3 - A Mensagem 

Para que o codificador possa trabalhar é necessário que os objetivos da 

fonte tenham sido transformados em uma mensagem - a tradução de idéias, objeti- 

vos e intenções em um código, um conjunto sistemático de signos e símbolos. 

4-0 Canal 

É o intermediário, o condutor de mensagens. A escolha dos canais, ou do 

canal, é fundamental para a eficácia da comunicação. 

5-0 Decodificador 

Assim como a fonte precisa de um codificador para traduzir seus objetivos 

em forma de mensagem, para expressar seu objetivo num código, o receptor preci- 

sa de um decodificador para retraduzir ou decifrar a mensagem 

6-0 Receptor 

Se falamos, alguém deve ouvir, se escrevemos, alguém deve ler. A pessoa 

ou pessoas na outra extremidade do canal podem ser chamadas de receptor da 

comunicação, o alvo da comunicação. 
A comunicação só se inicia no receptor, ao contrário do que se pensa. Se 

ele não estiver disposto a receber a mensagem, não haverá comunicação, 

Um meio imprescindível de transmissão de informação de um emissor a um 

receptor com exatidão e objetividade - a comunicação visual - tem sido utilizado 

em larga escala principalmente em recintos públicos. Seu objetivo primordial é 

promover e facilitar a interação dos indivíduos com as organizações. Assim, este 
será o próximo tópico a ser apresentado e discutido, dada a sua importância como 

elemento de interação entre a biblioteca e a sua clientela. 

6 QUALIDADE/COMUNICAÇÃO VISUAL NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA E 

INFORMAÇÃO (SR&I) 

Apesar da sua reconhecida importância nas diferentes áreas do conheci- 

mento e setores de serviços da nossa sociedade, as bibliotecas brasileiras pare- 

cem não ter a devida conscientização da necessidade da existência da comunica- 

ção visual como fator de qualidade e para melhor compreensão dos seus clientes, 

tornando-os independentes no uso dos recursos informacionais. 

De acordo com Neusa Dias de Macedo a comunicação visual deve ser con- 

siderada uma das linhas de atuação do Serviço de Referência e informação, en- 

volvendo o esforço organizado de toda biblioteca para fornecer informação perti- 

nente e relevante ao usuário e oferecer atividades-fim para otimizar o seu uso. As- 

sim sendo, essa autora tem repetido constantemente que "toda biblioteca, depois 

de organizada dentro dos princípios técnicos, deve ser utilizada de modo adequado 

pelo usuário. Para tanto, ele deve conhecê-la, compreendê-la; saber andar nos 

seus vários espaços [...]. Além dos aspectos previstos pelo arquiteto para edificar o 

prédio da biblioteca, posteriormente deve-se planejar o sistema de linguagem visu- 

al, dentro de critérios de padronização de informações gráficas e pictogramas." 
(MACEDO, 1990). 
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Poucas experiências nesse sentido, entretanto, têm sido relatadas na litera- 

tura nacional especializada, podendo-se destacar as citadas por MACEDO (1990) 

Uma corresponde à tese do arquiteto e docente da Escola de Comunicações e Ar- 

tes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), Heliodoro Teixeira BASTOS FILHO 

(1984)- que desenvolveu um projeto de sinalização para a biblioteca daquela ins- 

tituição, e outro trabalho é da comunicadora visual Maria Cristina Soares que, com 

o apoio do estudo desenvolvido para a ECA/USP, iniciou a sinalização do Depar- 

tamento de Bibliotecas Públicas do Município de São Paulo, experiência divulgada 

sistematicamente no curso de Biblioteconomia da ECA, como parte integrante da 

disciplina "Serviço de Referência e Informação", à época, de responsabilidade de 

Neusa Dias de Macedo. 

Outro relato de experiência com a temática comunicação visual foi divulgado 

no 8°. SNBU (Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias) por meio de 

"poster", em 1995, programa desenvolvido junto ao Serviço de Biblioteca e Docu- 

mentação da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, intitulado "Projeto de Co- 

municação Visual do SBD/FOB-USP", surgiu como resultado do esforço conjunto 

da administração e apoio de especialistas da área, afim de se estabelecer uma si- 

nalização definitiva para os Setores/Serviços, Acervo e Procedimentos, como parte 

integrante de plano de marketing'''^®. Em decorrência, o SBD/FOB-USP pode ofe- 

recer melhoria da qualidade na onentação aos clientes internos e externos, propi- 

ciando-lhes segurança, bem-estar e ambiência agradável. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendências do aumento do interesse pelo tema - Qualidade em Serviços 

de Informação - são encontradas na literatura internacional corrente. Entretanto, 

de modo geral, as bibliotecas brasileiras acham-se distanciadas do reconheci- 

mento da importância de efetuarem mudanças nas suas formas de gestão, voltan- 

do-as para as modernas exigências do estabelecimento de padrões de identifica- 

ção de problemas por meio da monitoração contínua dos processos de análise das 

causas e efeitos e promoção constante de melhorias - metas da Qualidade Total. 

Em particular, é preciso refletir e promover maiores discussões sobre a im- 

portância da Comunicação Visual nas bibliotecas, considerando-se ser esse um 

dos requisitos de qualidade de um Sistema de Informação, permitindo trabalhar 

com os clientes e não apenas para os mesmos, e garantindo a existência de de- 

mandas para uso dos produtos e serviços oferecidos. 

A questão da Qualidade está colocada diretamente no produto, em face do 

problema da valorização, ou seja, da visualização do usuário satisfeito ou não com 

o serviço oferecido ou com a informação obtida. Isto requer que todo o staff do ser- 

viço de informação esteja integrado e participativo na definição e realização do que 

é produzir com Qualidade Sem dúvida, o esteio fundamental disto é a melhor ca- 

pacitação dessas pessoas, consubstanciada em princípios como: priorização do 

trabalho em equipe, estímulo à criatividade e polivalência profissional, a valoriza- 

ção da necessidade de aprendizagem contínua e, principalmente, a criação de 

cultura organizacional voltada para as necessidades dos clientes. 
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ABSTRACT 

The quality of the Reference and Information Service depends on certain variables 

that affect is components; information, information professionals and internal and 
external clients. This paper presents some quality indicators which may be used by 
professionals working with the planning and operation of the Reference and Infor- 

mation Service, in order to evaluate the quality of the process, response and trans- 

fer of an information service. One of the factors common to these indicators is 
communication, which plays a crucial role in the success of any service strategy. 

Among the various means of information transmission from emitter to receiver, spe- 

cial attention is given to the process of visual communication, the aim of which is to 
facilitate interaction between the individual and the organization, i.e. between client 

and library. The purpose of this paper is to increase awareness of visual communi- 

cation as a factor in improving clients' understanding, making them independent 
when using information resources available in the library. 
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO PARA COLEÇÕES DE PERIÓDICOS DAS 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS BRASILEIRAS: REFLEXÕES SOBRE O ESTUDO 

DAS REVISTAS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E 

CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH - UNICAMPErro! Indicador não definido. 

Maria Alice Rebello Nascimento' 

RESUMO 

Apresentam-se, a partir de um projeto-piloto em desenvolvimento na UNICAMP, 
indicadores de avaliação para as coleções de periódicos em bibliotecas universitárias 

brasileiras, objetivando oferecer metodologia que estabeleça parâmetros semelhantes, 
com vistas à racionalização de recursos e desenvolvimento da pesquisa e da 
capacitação nacional. 

1 INTRODUÇÃO 

Os processos avaliatórios em Ciência e Tecnologia, no Brasil, não constituem 

novidade. Embora avaliações existam desde a década de 70 e perpassem todos os 

órgãos de fomento á pesquisa, como é o caso do CNPq, CAPES, FINEP, FAPESP 

etc., o processo avaliatório é ainda incipiente. O País não dispõe de indicadores 
comparáveis e sistêmicos que possam ajudar a repensar a política científica e 

tecnológica nacional de maneira abrangente. 

Os indicadores convencionais de avaliação, além de extremamente 

diferenciados entre os vários órgãos de financiamento, dizem respeito à competência 

profissional de docentes e pesquisadores e á qualificação das instituições de pesquisa. 

Até agora os indicadores eleitos no processo avaliatório tratam da produção 

científica e institucional. Porém, a avaliação dessa produção requer indicadores que 

contemplem os meandros do processo de pesquisa, ou seja, as condições de pesquisa 
e suas ferramentas de trabalho. Tais critérios, raramente pensados, permitem 

completar o ciclo avaliatório do processo de pesquisa e são imprescindíveis para 
subsidiar a política científica e tecnológica nacional. 

No tocante à questão da análise das ferramentas de trabalho, com o objetivo 
de dimensionar a produção científica, é possível pensar na necessidade de 

estabelecimento de relações entre indicadores de C&T versus coleções de bibliotecas 
das universidades brasileiras, esforço conjunto de bibliotecários e pesquisadores, 
estabelecimento de indicadores para países em desenvolvimento e, ainda, estudos 
bibliométricos versus estudos qualitativos. 

A revisão de literatura efetuada permite constatar que a abordagem de estudo, 

do ponto de vista de ferramenta de trabalho, como indicador da produção científica e 

* Diretora Técnica da Biblioteca do Institutode Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas - IFCH/UNICAMP 
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tecnológica, não tem sido objeto de preocupação de pesquisadores. Poucos são os 

estudos de especialistas envolvidos com indicadores de C&T e que acreditam na 
importância da avaliação da coleção como objeto de estudo. Quando o tema é 

abordado, as coleções das bibliotecas têm sido tratadas muito mais como uma 

pesquisa eventual. 

Ao abordar a questão do perfil de excelência da pós-graduação norte- 

americana, CASTRO registra que "cumpre mencionar a ausência, nos exercícios 

realizados, de algumas variáveis perfeitamente quantificáveis. A experiência norte- 

americana revela, por exemplo, forte associação entre a reputação dos cursos e o 

acervo das bibliotecas especializadas que os servem. Eventualmente, esta informação 

poderia ser coletada para o caso brasileiro" (CASTRO, 1986). 
VILLASMIL, ao tratar da questão da avaliação de programas de pós- 

graduação, afirma que é essencial "a disponibilidade de recursos de informação 

através de bibliotecas, centros de informação e documentação." (VILLASMIL, 1995). 
IRVING e MARTIN, pesquisadores da Science Policy Research Unit (SPRU) 

da Universidade de Sussex, no capítulo abordado por CASTRO, preocupados com a 

avaliação Institucional, trabalham com indicadores parciais convergentes estruturados 

e que são baseados na estratégia de utilizar um número grande de indicadores 

parciais. Esse estudo apresenta características bastante diferenciadas dos demais 

métodos já utilizados, tratando de "comparar apenas instituições rigorosamente da 

mesma área e, se possível, que tenham equipamentos comparáveis." 
(SCHWARTZMAN, 1986). 

É claro que o relato retrata uma experiência na área tecnológica, com 
equipamentos de grande porte bem definidos. Entretanto, a biblioteca, enquanto 

laboratório de pesquisa e armazenadora de fontes de pesquisa nacionais, regionais e 

de alcance internacional, se não for possuidora de fontes adequadas, provoca 
diferenças e dificuldades na pesquisa. 

Por último, a Conferência das Nações Unidas, ao abordar a questão da 

produção científica, detecta as dificuldades de pesquisa nos países periféricos. Relata 

que "os serviços de publicações e o acesso às revistas recentes são mais limitados 

nos países em desenvolvimento." (UNITED NATIONS, 1991). 
Por outro lado, o esforço conjunto de bibliotecários e pesquisadores é 

fundamental na busca de consolidação de indicadores de C&T. O bibliotecário, 

anualmente, é solicitado a contribuir no preenchimento de formulários dos órgãos de 

fomento e na coleta de dados para fins institucionais. Porém, trata-se de dados 
quantitativos que pouco contribuem para a análise da produção científica e tecnológica 

do País e, mesmo, para repensar os rumos institucionais. 
Todavia, se, por um lado, a literatura biblioteconòmica é abundante em 

estudos de bibliometria para as análises das coleções de bibliotecas, de centros de 
informação e de documentação, esses estudos ocorrem á revelia da comunidade 

acadêmica e científica. A interação não é buscada nem na apresentação dos 
resultados e tampouco na discussão dos métodos empregados. Por outro lado, a 

comunidade científica e acadêmica ignora os estudos feitos por bibliotecários, mas, ao 
mesmo tempo, dispõe de uma literatura própria sobre o assunto. Ao percorrer a 

literatura, na área de produção científica, e ao analisar as bibliografias referenciadas, 
constata-se a inexistência de citações de trabalhos elaborados por bibliotecários. 
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É fundamental que bibliotecários e pesquisadores intercambiem experiências 

na área, a fim de que se possam compor indicadores nacionais que abordem a 
produção científica, do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Se indicadores de 

pesquisa produzem resultados consistentes e fidedignos, a prática da avaliação das 

ferramentas de trabalho subsidia os avanços e os retrocessos da pesquisa 
propriamente dita. Há que se proclamar indicadores comuns que caminhem em direção 

ao estabelecimento de uma real política científica e tecnológica. 
Há evidências de que o processo avaliatório não é uma tarefa fácil. A margem 

de erros e inconsistência é significativa e deve ser objeto de preocupação e cuidados. 

De fato, pode ainda se constituir num instrumento de controle e poder. 
NEAVE conclui que "não se trata, portanto, de um mero fantasma a idéia de 

que a avaliação institucional possa constituir um instrumento poderoso de controle do 

estado sobre as universidades e, sim, de distribuição de sua autonomia" (NEAVE, 
1986-1988). 

O estabelecimento de indicadores para países em desenvolvimento talvez 

possa assegurar indicadores diferenciados em relação à produção científica dos 

países centrais. Para tanto, é preciso pensar em institucionalizar múltiplos processos 

de avaliação, em busca de indicadores úteis aos países periféricos e que propiciem 

maior adequação para a política de composição da coleção e de formação de acervo 
desses países, de acordo com os objetivos da pesquisa local. 

ALBORNOZ salienta que "podemos observar um atraso relativo da América 

Latina... no que se refere a disponibilidade de informação confiável como a adoção de 
metodologias homogêneas e a elaboração de séries comparáveis" (ALBORNOZ, p.1). 

No Brasil, para traçar uma política em C&T é recomendável a criação de 

indicadores comparáveis. Porém, as atividades de C&T são desenvolvidas em 
universidades e centros de pesquisa atrelados aos diversos ministérios, sem que haja 

integração entre eles. Para que haja um sistema de C&T no País há necessidade de 

um projeto de desenvolvimento, isto é, um Plano Nacional de Desenvolvimento em 

C&T que perpasse os vários ministérios e, assim, detalhe os critérios de avaliação e 

seus possíveis indicadores. 
WOLYNEC lembra que "há que se implantar um Sistema de Informações e 

Controle para obtenção de indicadores. Neste caso. Controle significa que as 
informações são cruzadas com outras para se verificar o grau de confiabilidade..." Diz 

ainda "estando a avaliação das universidades públicas do país estabelecida, seria 
importante a definição de um conjunto de indicadores que permitissem comparação 

entre instituições. Essas comparações auxiliariam as próprias universidades a 
identificar onde há necessidade de esforços para melhorar a eficiência e o 
desempenho. A avaliação deve, em princípio, comparar custos e desempenho" 

(WOLYNEC, 1989). 
BRISOLLA também enfatiza a necessidade de criação de bases de dados de 

publicações que contemplem os indicadores bibliométricos da atividade científica dos 

países periféricos e que consigam resgatar não só a produção científica publicada em 

línguas hegemônicas e dentro das regras internacionais, mas a de abrangência e com 
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cobertura de toda a literatura cinzenta local. "Os indicadores do conhecimento 

científico gerado são de fácil obtenção. O número e a qualidade das publicações onde 

quase sempre são divulgados os resultados da atividade científica constituem os 
indicadores bibliométricos, que são os melhores indicadores da área... Seria 

necessário, portanto, desenvolver indicadores mais sensíveis à produção dos países 

em desenvolvimento, que deveriam criar seu próprio sistema de estatísticas 
bibliométricas. Para isso é necessário não só recursos financeiros e conhecimentos 

específicos para o tratamento dos dados, como também para tratar questões 

conceituais de como definir o que constitui uma publicação científica." (BRISOLLA, 

p.11). 
Observa-se, atualmente, que quanto mais ativo e produtivo for o ambiente 

científico, mais freqüentes e rigorosas são as rotinas de avaliação vigentes. Nos países 

centrais, que lideram o universo da ciência, cultiva-se um complexo sistema de 
avaliação. A própria prática de financiamento transita por mecanismos onde a 

avaliação tem considerável peso. O vínculo entre avaliação e financiamento é hoje 

claramente constatado, à medida que os recursos ficam mais escassos e a 
comunidade científica cresce exponencialmente. 

Daí, discutir uma metodologia quantitativa, utilizando a bibliometria para fins 

de avaliação da coleção de periódicos da universidade, embora insuficiente, como se 

verifica no transcorrer do trabalho. Porém, é fundamental para dar início ao processo 

de repensar outras variáveis qualitativas, relacionadas ao final do trabalho. 

2 Avaliação da Coleção de Periódicos Assinados pela UNICAMP-PROJETO- 

PILOTO 

Em 1993, o Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, através de um projeto-piloto, 

efetuou a avaliação da Coleção de Periódicos Assinados pela Universidade, 

2.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

O estudo, com caráter de projeto-piloto, foi aplicado nas bibliotecas de 
Ciências Tecnológicas, compostas pelas Biblioteca da Área de Engenharia (BAE), o 

Centro de Tecnologia (CT) e Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA); de 
Ciências Biomédicas, representadas pela Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e 

Instituto de Biologia (IB); de Ciências Exatas com o Instituto de Física (ÍF) e, 
finalmente, de Ciências Humanas com a participação do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH). Optou-se por trabalhar somente com os títulos 

assinados pela Universidade - 3519 títulos, o que representou 50% da coleção 

assinada. Não foram incluídos os títulos recebidos por intercâmbio e/ou doação, 

mesmo em se tratando de títulos correntes. 

2.2 OBJETIVOS 

Dentre os vários objetivos específicos de fundamental importância, ressalta-se 

o objetivo geral do projeto - busca de consolidação de metodologia, através de um 
elenco de critérios, para fins de análise das coleções de periódicos em bibliotecas 
universitárias brasileiras. 
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2.3 METODOLOGIA 

A literatura bibliotecxjnòmica nacional e internacional recuperou vários estudos 

de análise de coleções de periódicos de bibliotecas. Porém, todos os trabalhos 

optaram por um ou dois critérios, sem se ater à coleção em todos os seus aspectos. 
MULLER demonstra que "nenhum critério sozinho parece ser suficientemente 

confiável" (MUELLER, 1991). 
A metodologia empregada previu uma ampla gama de variáveis, permitindo 

equalizar todos os critérios numa única ponderação, de maneira a ser possível a 
comparação. Todos os critérios estão enquadrados numa escala de O a 100 pontos 

para efeito de normalização. A coleta de dados ocorreu no período de maio a 
novembro de 1993. Os critérios - uso da coleção e custo - tiveram tabelas próprias de 
escalonamento em respeito às características próprias das áreas do conhecimento. 

Por exemplo, a altíssima circulação de um periódico nas Ciências Humanas, isto é, 

peso 100, significa que o título em questão circulou 10 vezes. Já nas Ciências 
Biomédicas significa ter circulado 100 vezes. 

No uso da coleção chegou-se aos denominadores próprios de cada área, 

após se ter testado a circulação separadamente, de acordo com as unidades 
participantes do projeto. Foram analisados os números de circulação e decidiu-se pela 

distribuição em faixas. Para a análise de custo, o valor de cada assinatura foi 

convertido da moeda original para o dólar americano, de acordo com a taxa de câmbio 

oficial (para todas as moedas) e em dia determinado e adequado às variações de 

custo nas diferentes áreas do conhecimento. 

2.4 CRITÉRIOS 

Os critérios para a avaliação dos periódicos ficaram definidos em três grandes 

níveis; nível local (institucional), nível nacional e internacional. 

2.4.1 Nível Local 

a) uso da coleção; 

b) consulta à comunidade docente; 

c) prioridade pré-estabelecida pelas Comissões de Bibliotecas; 

d) análise de custo. 

2.4.2 Nível Nacional 

a) inserção do título na Lista Básica da CAPES; 

b) status do título no CCN - Catálogo Coletivo Nacional. 

2.4.3 Nível Internacional 

a) inclusão do título em fonte de referência e/ou base de dados. 
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3 ANÁLISE DA COLEÇÃO DO IFCH 

O projeto piloto permitiu ao IFCH dar cxjntinuidade às análises da coleção de 

periódicos. 

O universo de pesquisa dos periódicos assinados pelo IFCH é composto de 

403 títulos, distribuídos entre as áreas de Filosofia, Política, Sociologia, Antropologia, 

História e História da Arte. 
O resultado da avaliação da coleção de revistas do IFCH, tabulados através 

do software SAS, classificou os periódicos, de maneira abrangente, por ordem de 

interesse deaescente. 
Partiu-se para a análise de cada critério, promovendo-se, em alguns 

momentos, cruzamentos entre dois dos critérios para verificar a mobilidade de cada 

título no ranking da coleção. A idéia é estabelecer a core cx)llection das revistas e, 

também, discutir possíveis cancelamentos, manutenções e incorporações de novos 

títulos, com o elenco do ranking final. 

NÍVEL LOCAL 
Esses critérios visavam respeitar a própria estrutura institucional. Aí estão 

contemplados os critérios relativos ao volume de uso, às opiniões de docentes, à lista 

de prioridades estabelecidas anteriormente pelas Comissões de Bibliotecas e, 
também, às questões referentes ao custo e orçamento. 

3.1 USO DA COLEÇÃO 

Os dados de uso da coleção referiam-se à sua especificação quantitativa, a 

partir da circulação interna e externa, durante um período pré-estabelecido. Os dados 

eram de consulta, empréstimo local, comutação, xerox e empréstimo entre bibliotecas 
dentro e fora da universidade. 

Como já relatado, respeitaram-se as características próprias de cada área do 

conhecimento, ou seja, os títulos foram enquadrados através do volume de circulação 

de cada área. A partir do maior e do menor movimento de uso em todas as bibliotecas 
envolvidas no projeto-piloto, estabeleceram-se a média e os demais parâmetros, 

bastante diferenciados entre as diversas áreas do conhecimento, e foi feita sua 
correspondência com a escala abaixo. 

USO DA COLEÇÃO 
Conceito P®so 

altíssimo 100 

alto 
médio 

baixo 
nenhum O 

Inicialmente, dispunha-se de valores de uso absolutos no período, que foram 

padronizados com base na divisão por quartis, significando que para o conjunto dos 

valores ordenados em ordem de grandeza, o valor médio que divide o conjunto em 

duas partes iguais é a mediana. Por extensão, os valores que dividem o conjunto em 

quatro partes iguais são denominados quartis, sendo o segundo quartil igual à 

mediana O peso 25 corresponde, então, aos valores compreendidos até o primeiro 

Mi 
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quartil; o peso 50 para os valores entre o primeiro quartil e a mediana; o peso 75 para 
08 valores entre a mediana e o terceiro quartil e o peso 100 para os valores superiores 

ao terceiro quartil. O peso O, ou seja nenhum uso, por coerência corresponde ao valor 
O dos dados originais. 

3.2 CONSULTA À COMUNIDADE DOCENTE 

Para a coleta de dados empregada, diante do oneroso trabalho de se realizar 

uma pesquisa censitária que contemplasse o universo docente como um todo, optou- 
se pela análise através de um plano amostrai. Sorteou-se (sem reposição) 20% do 

total de professores de cada departamento constantes nas unidades contempladas. Os 
docentes receberam a lista de periódicos para análise, acompanhada da escala 

abaixo, para que se conceituasse o grau de importância de cada título. Solicitou-se, 
ainda, a indicação, se fosse o caso, de título de interesse não constante da lista, 
utilizando-se, para isso, a mesma tabela de conceituação. A última solicitação tinha 

como objetivo detectar os títulos inexistentes na universidade, bem como apontar 

títulos que talvez compusessem a lista de outra unidade da Universidade e que, 
eventualmente, pudesse ter uma baixa pontuação em sua biblioteca de origem. 

Para que não se atribuísse erroneamente esses pesos, elaborou-se uma 

fórmula para corrigir o número total de pontos obtidos por cada periódico, por uma 
ponderação que não permitisse que um título pudesse ter peso alto se o número de 

docentes não familiarizados com o título também fosse alto. Da mesma forma, se 

apenas poucos docentes estivessem familiarizados com o título e atribuíssem pesos 

máximos, este não poderia ter peso igual ou maior a um periódico com muitos 
docentes familiarizados que atribuíssem pesos baixos. A ponderação utilizada foi uma 

razão entre o número de docentes familiarizados com o título e o número total de 
docentes que responderam o questionário, ou seja. 

TCP = TP X NA -NNF 

onde TC = total corrigido - TCP 
TP = total de pontos 

NA = número de docentes que avaliaram 

NNF = número de docentes não familiarizados com o título. Assim, o número de 
docentes familiarizados com o título - NA - NNF. 

A partir daí, o total corrigido foi classificado entre os cinco conceitos. 

CONSULTA A COMUNIDADE DOCENTE 

Conceito 
Imprescindível 

Importante 
Recomendável 

Dispensável 

Não Familiarizado com o Título 

Peso 

100 
75 

50 

25 

O 

NA 
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3.3 PRIORIDADE PRÉ - ESTABELECIDA PELAS COMISSÕES DE BIBLIOTECAS 

Em 1990, as Comissões das Bibliotecas Seccionais elaboraram uma lista por 
ordem de prioridade, para fins de aquisição, uma vez que a Reitoria da UNICAMP 

libera, em parcelas, os recursos financeiros anuais. 

A Biblioteca Central recebeu as listas, previamente selecionadas segundo os 

critérios de cada biblioteca seccional, exigindo apenas o respeito ao percentual de 
20% dos títulos em cada categoria. 

As cinco categorias eram: Prioridade A, B, C, D e E. 

PRIORIDADE PRÉ - ESTABELECIDA PELAS COMISSÕES DE BIBLIOTECA 

Conceito Peso 

A 100 
B 75 

C 50 
D 25 

E O 

Este critério foi utilizado pelo IFCH diretamente. Novamente não foi necessária 

qualquer adaptação nos dados. 

3.4 ANÁLISE DE CUSTO 

A análise de custo passou por processo semelhante ao uso da coleção. Foram 

analisados os títulos de periódicos (separadamente) de acordo com as unidades 
participantes do projeto. Todos os títulos cotados foram convertidos para o dólar 

americano. Em seguida, foram analisados os preços obtidos e decidiu-se pela 
distribuição em faixas de até US$ 99.00 até mais de US$ 10.000.00. Dos totais por 

faixa tirou-se a média ponderada, por unidade, utilizando-se a seguinte fórmula: 

n° pftriódicos/faixa x oreco médio da faixa 
preço médio= 

n°. total de periódicos 

Os títulos do IFCH com preço médio obtiveram conceito 50. Os títulos de 

maior valor receberam zero e os de menor valor tiveram 100 pontos. Os demais, 75 e 
25, foram calculados segundo a média dos intervalos. 

ANÁLISE DE CUSTO 

Conceito 
Muito Baixo 100 

Baixo 

Médio 

Alto 25 
Altíssimo ® 

A divisão do critério em cinco conceitos, já previamente balizados pelas 

diferenças de custo das diferentes áreas, não exigiu qualquer modificação. 
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NÍVEL NACIONAL 
Ao contexto da instituição outros critérios se agregaram com o objetivo de 

apresentar o panorama do que significa a assinatura de determinado título de periódico 
para a pesquisa no País. 

3.5 INSERÇÃO DO TÍTULO NA LISTA BÁSICA DA CAPES 

A Lista Básica da CAPES foi estabelecida, a partir do desenvolvimento de 

metodologia a pedido do PNBU (Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias), 
para avaliar as listas básicas de periódicos financiados pelo PAP (Programa de 

Aquisição Planificada de Periódicos). Essa lista foi composta a partir da indicação de 

especialistas em cada área. Participaram do programa 19 universidades espalhadas 
em todo o território nacional, que ofereciam um total aproximado de 743 cursos, 

classificados em 63 áres do conhecimento. O programa selecionou, ao todo, 2334 

títulos, composto da Lista Básica (LB) e da Lista de Títulos Sugeridos (LTS). Elas 

representaram um outro parâmetro metodológico, dada a sua representatividade junto 
à comunidade científica do País. 

Cada título de periódico foi confrontado com a LB e LTS das 

áreas específicas e correlatas, conforme pesos da escala abaixo. 
INSERÇÃO DO TÍTULO NA LISTA BÁSICA DA CAPES 
Conceito Peso 

Integra LB e LTS da área 100 

Integra LB e LTS de áreas correlatas 50 

Não integra LB e LTS O 

Como os títulos analisados não continham a determinação de área do 
conhecimento, esse critério, inicialmente com três conceitos, desconsiderou - "integra 

LB (Lista Básica) e/ou LTS (Lista de Títulos Sugeridos da Area)" -, reduzindo apenas 

para: 
integra LB e/ou LTS da área -100 

não integra LB e/ou LTS - O 

3.6 STATUS DO TÍTULO NO CCN 

O critério de análise da coleção de periódicos face ao CCN, indicado como 
critério auxiliar, representou importante indicador na tomada de decisão. Porém, 

somente no que se refere aos periódicos de menor interesse, detectados na análise 
global, com o objetivo de evitar o corte de periódicos de difícil obtenção no Brasil. 

Na tabela abaixo, é demonstrada a escala para este critério. 
STATUS DO TÍTULO NO CCN 
Conceito 
Único no País ''OO 

Mais completo no País 75 
Único na Região _ 50 

Mais completo na Região 25 
Semelhante às outras bibliotecas O 
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A análise dos dados acima revelou que muitos dos títulos eram recém- 
assinados pela UNICAMP e os sistemas de indexação como o CCN levam tempo para 

absorver o novo registro. 

NÍVEL INTERNACIONAL 

Na era da globalização é essencial que as coleções de periódicos depositadas 
nas bibliotecas brasileiras sejam, também, analisadas face a critérios consagrados 

internacionalmente. Por outro lado, é fundamental que essa coleção contemple as 
discussões locais e regionais. 

3.7 INCLUSÃO DO TÍTULO EM FONTE DE REFERÊNCIA E/OU BASE DE DADOS 

Títulos listados em fontes de referência internacionais, do tipo index, abstracts 
ou base de dados bibliográficas, denotam ser o título suficientemente importante para 

a área. 

No tocante à indexação, a coleta de dados foi feita a partir de dados extraídos 

do último fascículo de cada título e, também, em outras obras de referência da própria 

área e no ULRICH'S. 
Os pontos de escala sâo; 

INCLUSÃO DO TÍTULO EM FONTE DE REFERÊNCIA E/OU BASE DE DADOS 
Conceito Peso 

Indexado 100 

Não indexado O 

Este critério também não exigiu qualquer modificação. 

4 REVISÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS E DE CRITÉRIOS APLICADOS 

Os problemas enfrentados durante o processo de coleta de dados e as 

dificuldades operacionais vivenciadas na aplicação de alguns dos indicadores 

permitem fazer inferências em relação a vários dos critérios utilizados. Para tanto, 

sugere-se a aplicação dos indicadores abaixo, já reestruturados, tanto no que diz 

respeito á coleta de dados, como em seus próprios objetivos. 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

A primeira questão diz respeito ao universo da coleção de periódicos, sendo 
recomendável a análise de todos os títulos correntes, sejam recebidos por assinatura, 

doação ou intercâmbio. A avaliação da coleção de periódicos, a partir dos títulos 

assinados pela UNICAMP, criou expectativas negativas quanto à possibilidade de 

redução do número de assinaturas e de cortes de despesa. Assim, o processo 

avaliatório, ao invés de contar com a participação da comunidade acadêmica, embora 
muitos esforços tenham sido envidados na busca dessa parceria, não contou, no 

princípio, com a motivação e a participação da comunidade acadêmica. 
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4.2 USO DA COLEÇÃO 

No tocante ao uso da coleção, a falta de padrão para estabelecer 

homogeneização na coleta de dados foi um dos grandes desafios. 

Ademais, a relação número de fascículos depositados na biblioteca e número 
de transações está diretamente vinculada ao número de transações de empréstimo. 

4.3 CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

O indicador de consulta à comunidade docente é superado pela consulta à 
comunidade universitária. A inclusão de outros segmentos da comunidade, em 

especial pesquisadores e alunos dos programas de pós-graduação, é imprescindível 
para garantir a diversidade de opiniões dos diferentes grupos que compõem o cenário 

da pesquisa e da produção científica. Também em áreas do conhecimento, onde a 

diversidade temática é muito ampla e complexa, é importante realizar uma pesquisa 

censitária. 
Finalmente, as listas dos periódicos a serem enviadas à comunidade devem 

estar acompanhadas da área de conhecimento de cada título. 

4.4 AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA COLEÇÃO 

A prioridade pré-estabelecida pelas Comissões de Biblioteca nada mais é do 

que uma avaliação anterior, porém, elaborada a partir de análises informais. A adoção 

desse critério, agora estabelecido em bases metodológicas criteriosas, fornece 

subsídios para futuros estudos e deve ser adicionado em avaliações posteriores. Do 

ponto de vista prático, a atualização da lista disponível na Biblioteca Central para fins 
de aquisição é fundamental porque garante a agilidade na aquisição de "títulos 

chaves" para a pesquisa. 

4.5 ANÁLISE DE CUSTO 

A atualização dos dados de custo de aquisição é recomendável. A literatura, 

nos últimos anos, tem descrito aumentos anuais desses custos. 

Em síntese, a análise de custo é um critério de desempate na tomada de 

decisão e, portanto, é um critério auxiliar. 

4.6 INSERÇÃO DO TÍTULO NA LISTA BÁSICA DA CAPES 

A comunidade científica tem sérias responsabilidades com respeito à 

composição de títulos de periódicos fundamentais e disponíveis no Brasil. Assim, duas 
questões são fundamentais. A proposição de reaplicação pela CAPES, objetivando 
sua atualização, uma vez que a pesquisa é dinâmica. Em segundo lugar, a Lista da 

CAPES fornece subsídios para o projeto de aquisição planificada, em âmbito nacional, 
e pode se transformar no embrião da criação de vocações e da valorização de centros 

referenciais nas universidades brasileiras. Representa o núcleo de interesse da 

comunidade científica nacional. 
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4.7 STATUS DO TÍTULO NO CCN 

O levantamento, mesmo que parcial, do status de cada título no CCN 
demonstrou que as coleções depositadas nas bibliotecas brasileiras têm excessiva 

duplicação, as coleções são incompletas e têm, também, ausentes muitos títulos 

importantes à pesquisa no Brasil. 
Propõe-se, também, a redução para três conceitos: único no país, mais 

completo no país e semelhantes às outras bibliotecas, evitando elitizar ainda mais a 

região sudeste. 

4.8 INCLUSÃO DO TÍTULO EM FONTE DE REFERÊNCIA E/OU BASE DE DADOS 

Talvez valesse a pena ser mais criterioso na seleção das fontes de referência, 

relacionando, previamente, apenas as mais importantes de cada área. De fato, a 

divulgação das bases de dados contempladas necessitam acompanhar o resultado da 

pesquisa. Para tanto, ULRICH's (diretório) e fontes menos significativas não seriam 
computadas. 

Por outro lado, a coleta não pode se restringir ao Science Citation Index 

porque contempla muito mais os periódicos publicados em língua hegemônica. 

4.9 FATOR DE IMPACTO (MEDIDA DE FREQÜÊNCIA) DO TÍTULO 

O projeto inicial previa a utilização da medida de freqüência do título de cada 
periódico citado no Science Citation Index e no Social Science Citation Index, 

publicados no JOURNAL OF CITATION REPORTS, por um dado período, como outro 

indicador para identificação da qualidade do título a nível internacional. Tem-se como 

resultado títulos classificados de acordo com o volume médio de citações obtidas por 

seus artigos. A opção por essa obra de referência se deu, embora não favoreça os 

países em desenvolvimento, por ser a única publicação existente a tratar da medida de 
freqüência de citações de publicações periódicas. 

Esse critério requer muita cautela. MUELLER elenca algumas dificuldades no 

uso desse indicador e sugere amplas análises antes da adoção e da aplicação do fator 

de impacto. Aponta, ainda, na área de humanidades, a irregularidade das publicações 

periódicas e a falta de hábito dos editores em colaborarem com os serviços de citação 
(MUELLER, 1991). . . . > .. .... 

Finalmente, apesar dos problemas detectados quanto a sua aplicabilidade, é 

recomendável que ó fator de impacto seja acrescido nas avaliações de periódicos, não 

só para ser testado, mas também para acompanhar o ranking das publicações mais 

conceituadas na pesquisa internacional. 

4.10 ORIGEM DE PUBLICAÇÃO DO TÍTULO DE PERIÓDICO 

A inclusão do país de origem de cada publicação periódica permite levantar 
dados para a discussão de globalização da pesquisa: países centrais versus países 

perifériras; pesquisa internacional versus pesquisa regional; línguas hegemônicas e 

outras variáveis. 
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4.11 DATA DE INÍCIO DE PUBLICAÇÃO DO TÍTULO E DE RECEBIMENTO 

NA BIBLIOTECA 

A data de início de publicação do título e de recebimento na biblioteca, para 
cada periódico, auxilia e aprimora a análise do critério de uso da coleção e interfere na 

análise dos critérios; da lista básica da CAPES, no status do título no CCN, na inclusão 
do título em fontes de referência e no fator de impacto, uma vez que existe defasagem 

entre disponibilidade do título e a sua inclusão nos sistemas CAPES, CCN e fontes de 

referência. 

4.12 DEFINIÇÃO DA ÁREA DO TÍTULO E DE SUAS ÁREAS CORRELATAS 

A exclusão de determinação da área do conhecimento de cada título e de 
suas áreas correlatas incide diretamente nos critérios de consulta à comunidade e 

inclusão da lista básica da CAPES, que trabalha com as áreas e áreas correlatas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, a aplicação da bibliometria é insuficiente para responder às 

questões pertinentes aos indicadores da produção científica, mas representa o ponto 
de partida e, mesmo, o ingrediente indispensável no processo avaliatório de C&T 

nacional. Na verdade, os escores quantitativos são o somatório de pequenos 

julgamentos e apreciações, realizados sobre determinados aspectos. A análise de 

cada indicador vai nos revelando as várias facetas de uma mesma questão, o que nos 

leva a novos questionamentos e discussões. 
CASTRO nos auxilia quando diz que há duas vertentes nos processos de 

avaliação. "A avaliação por pares, fortemente ancorada na reputação adquirida pelo 

avaliado. A segunda deriva-se de critérios mais quantitativos que desembocam na 

bibliometria e na cientometria. Previsivelmente, as alternativas mais interessantes 

parecem residir em combinações dos dois métodos" (CASTRO, 1985). 
Examinando as idéias de CASTRO, verifica-se que a avaliação por pares, que 

contém muitos julgamentos subjetivos e imediatos, torna imprescindível o método 

quantitativo, o que significa, na verdade, manipular quantitativamente julgamentos 

qualitativos. No fundo, é um processo de contagem de coisas que já foram 
qualitativamente julgadas. 

Em síntese, na avaliação da produção científica contempla-se, primeiramente, 
os indicadores de avaliação pelos pares e, depois, emprega-se a bibliometria. A partir 

da combinação dos dois métodos chega-se a análises mais complexas. 

A avaliação inicial das coleções de periódicos demanda indicadores 

bibliométricos para, posteriomente, chegar a avaliações mais subjetivas. A análise da 
coleção existente à luz da bibliometria permite aprimorar as coleções depositadas em 

bibliotecas brasileiras. Evitar os desperdícios, o desequilíbrio e as injustiças próprias 
da falta de diretrizes consensuais e de estudos básicos é essencial para dar suporte às 

atividades de pesquisa em escala sistêmica. 

A bibliometria, enquanto técnica, preliminarmente, permite manipular vários 

elementos quantitativos. Entretanto, não dá conta de continuar o processo de 
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avaliação dessas cxsleções do ponto de vista de cancelamento de títulos e de inserção 
de novos títulos. 

A idéia de desenvolver indicadores objetivados de avaliação é uma medida 
que, na melhor das hipóteses, reflete a subjetividade da pesquisa. Em última instância, 

explicita critérios de estabelecimento de valores e de interesses. Segundo as palavras 
de SCHWARTZMAN "a questão da avaliação é, em última análise, uma questão 

política, no sentido de que implica um processo constante de negociações, 

compromissos e conflitos entre diversos tipos de interesse." (SCHWARTZMAN, 1981). 

A pesquisa não é algo que se define por si mesma, mas sempre em relação a 
algo. Existem pelo menos três possibilidades para o fazer da pesquisa, que se 

misturam: a neutralidade versus o engajamento; a pesquisa de caráter internacional 
versus a pesquisa regional e local e, finalmente, a vocação de cada instituição de 

pesquisa. E, em todos esses momentos, as coleções das bibliotecas universitárias 
brasileiras refletem essa associação. 

ABSTRACT 

This paper, based on a pilot project being carried out at the University of Campinas 

(UNICAMP), presents indicators(?) for evaluating journal collections in Brazilian 

university libraries. The aim is to offer a methodology establishing similar parameters, 

which will make it possible to rationalize resources and develop research and 

knowledge. 
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AVALIAÇÃO DE COLEÇÃO DE PERIÓDICOS ADQUIRIDOS POR COMPRA DO' 

SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: ESTUDO PRELIMINAR 

Érica Beatriz P M. de Oliveira* 

Rosa Tereza Tierno Plaza** 

RESUMO 

Descreve a metodologia e critérios utilizados na avaliação da coleção de 

periódicos, adquiridos por compra, do Serviço de Biblioteca do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo, a fim de detectar o núcleo básico de 
sua coleção. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1969, quando da reforma universitária, dois departamentos da então 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras - o Departamento de Geologia e 

Paleontologia e o Departamento de Mineralogia e Petrologia - passaram a 

constituir o Instituto de Geociências e Astronomia, depois Instituto de Geociências 
Da fusão dos acervos das bibliotecas desses departamentos originou-se a 

Biblioteca do Instituto de Geociências, que tem um dos melhores, senão o melhor 
acervo da área no Brasil. 

O Serviço de Biblioteca e Documentação (SBD) do Instituto de Geociências 
(IGc) da Universidade de São Paulo (USP) tem por finalidade promover e estimular 
o estudo e a pesquisa na área de Geociências, através da divulgação de seu 

acervo, tornando-o acessível a professores, alunos, funcionários e pesquisadores. 

A Biblioteca oferece a seus usuários os seguintes serviços; 

a) empréstimo e consulta do acervo; 

b) empréstimo-entre-bibliotecas; 

c) comutação bibliográfica; 

d) busca bibliográfica em bases de dados nacionais e estrangeiras; 

e) orientação ao usuário; 

f) controle da produção técnico-científica; 

g) serviço de alerta; 
h) intercâmbio e venda de publicações; 

- Boletim IG-USP; Série Didática 

- Boletim IG-USP; Série Científica 

" Chefe Técnica da Seção de Publicações e Divulgação - Serviço de Biblioteca e Documentação 
do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 
** Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo 
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- Boletim IG-USP; Publicação Especial 
O acervo é de livre acesso, especializado na área de Geociências e 

composto pelos seguintes materiais; 
Livros ; 10.725 

Teses ; 2.151 

Periódicos : títulos 1.792 volumes 34.205 

Separatas 636 
Mapas : 3.840 

Projetos 900 

Diapositivos 124 coleções compostas por 3.474 slides 
Filmes em vídeo 72 

2 HISTÓRICO 

A preocupação em racionalizar a aquisição de títulos de periódicos esteve 
sempre presente nas Bibliotecas da USP, principalmente nos últimos anos, devido 
ao aumento de preços dos mesmos e simultânea contenção de verbas por parte da 

Universidade. 

Em 1984, em trabalho conjunto entre o Sistema Integrado de Bibliotecas da 
USP (SIBi/USP) e a Coordenadoria de Administração Geral (CODAGE) da Reitoria 
da Universidade de São Paulo, foi criada a aquisição planificada de periódicos do 

Sistema. 

Para essa aquisição foram estabelecidos grupos de bibliotecas, de acordo 
com a localização geográfica e afinidade de acervos, permitindo; 

a) análise dos títulos, eliminando-se duplicações desnecessárias; 
b) redução de custos e facilidade do processo de aquisição. 

Em 1987, foi realizado um estudo de avaliação de uso de periódicos nas 
bibliotecas da USP, onde foi proposto um levantamento quantitativo do uso das 

publicações periódicas do SIBi/USP, para estudos de adequação das coleções no 

ocante aos seguintes itens; 

a) seleção para aquisição e descarte de títulos; 
b) renovações; 

c) substituição e cancelamento de assinaturas; 

d) identificação de títulos novos; 

e) complementação de falhas; 

f) estabelecimento de núcleos básicos de coleções; 

g) possível remanejamento das coleções de periódicos entre Unidades. 

O surgimento de novas tecnologias na transmissão do conhecimento, como 

CD-ROM, Internet, redes locais, entre outras, e a tendência cada vez mais 

presente do compartilhamento de recursos fizeram com que o SIBi/USP retomasse 
os estudos de avaliação de coleções de periódicos. 

Dentro deste panorama, a Biblioteca do IGc/USP vem coletando dados de 
uso da coleção de periódicos desde 1987, por serem esses dados fundamentais 

nos estudos de avaliação de coleções. 

Em 1995, a Biblioteca do IGc/USP iniciou um estudo visando realizar uma 

svaliação qualitativa de sua coleção de periódicos. No decorrer dos trabalhos foi 

detectado um pequeno número de títulos duplicados com outras bibliotecas da 
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USP, que não pertenciam ao grupo inicial estabelecido pelo SIBi em 1987, entre os 

quais não se permitia a duplicação de títulos. 

Considerando os dados de uso nos últimos cinco anos, o preço da 

assinatura, e a avaliação dos professores do Instituto, alguns desses títulos 

puderam ser substituídos por outros de maior interesse à comunidade, 
No presente momento, iniciamos a avaliação dos títulos adquiridos por 

compra, de acordo com a metodologia descrita a seguir. 
Posteriormente será também realizada a avaliação dos periódicos 

adquiridos por permuta e doação. 

3 JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos, as bibliotecas têm se defrontado com vários problemas 
para manter suas coleções de periódicos, devido ao aumento do preço dos 

mesmos, maior número de títulos publicados e à diminuição ou contenção das 

verbas disponíveis para assinatura de títulos novos e/ou manutenção dos atuais. 

Os custos para manutenção da coleção de periódicos envolvem, além do 

valor da assinatura para aqueles adquiridos por compra, custos de envio para as 

coleções recebidas por permuta e doação. Além disso, o crescimento anual das 

coleções tem que considerar os custos de manutenção física, como aquisição de 

estantes e encadernação de fascículos, entre outros. 
Os altos custos de manutenção e a importância da sua coleção de 

periódicos levou a Biblioteca do IGc/USP a manter uma constante análise de seus 

títulos. 

A coleção de periódicos da Biblioteca do IGc/USP corresponde a 
aproximadamente 60% do total do seu acervo, sendo que dos 481 títulos correntes, 

197 são adquiridos por compra, 216 por permuta e 68 por doação. 
Devido a sua importância para o acervo da Biblioteca, por servir de subsídio 

às pesquisas desenvolvidas no Instituto e por não se poder ter todos os títulos 

desejados, essa coleção merece atenção especial na sua formação e manutenção, 

para que se possa, principalmente, detectar seu núcleo básico. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é uma adaptação da proposta de PIKE (1991), 

traduzida pela Diretoria Técnica do SIBi/USP. Os critérios de avaliação utilizados 
são os propostos pelo Grupo de Trabalho Estudos em Gerenciamento de Acervos 
da USP" do SIBi/USP sob o título "Critérios para avaliação de títulos de 

periódicos" distribuídos a todas as bibliotecas do Sistema. 

Para se proceder à avaliação seguiram-se as etapas abaixo. 

Foi elaborada uma planilha contendo todos os títulos de periódicos 

correntes adquiridos por compra, prioridade de pagamento, preço da assinatura, 
uso no período 1988-1994 e uma coluna para avaliação dos especialistas. 

A planilha foi enviada aos professores do Conselho de Biblioteca que 

representam os quatro Departamentos do Instituto, os quais consultaram seus 
pares e indicaram 151 títulos que formam o núcleo básico da coleção. 
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Os 55 títulos restantes estão sendo submetidos aos seguintes cnténos de 
análise: 

a) Opinião do especialista; a avaliação está sendo realizada pelos 

professores membros do Conselho de Biblioteca, os quais, após consulta 
a seus pares, deverão indicar se o periódico é; 

- imprescindível; 
- importante; 
- passível de substituição; 

- não familiarizado com o título. 
b) Uso; será analisado o uso da coleção durante o período 1988- 1994 

c) Custo; o valor da assinatura é indicado por ser um fator essencial na 

avaliação da relação custo/benefício. 
d) Disponibilidade; será analisada a disponibilidade do título em outras 

bibliotecas da USP (nível local) e em níveis regional e nacional. 

e) Listas Básicas da CAPES; verificar se os periódicos analisados constam 

da Lista Básica e/ou da Lista de Títulos Sugeridos. 
f) Freqüência de Citações; avaliação da freqüência de citação dos 

periódicos analisados no Science Citation Index, em um período de tempo 
determinado. 

A análise dos especialistas dos títulos de periódicos adquiridos por compra 
para a determinação do núcleo básico, baseou-se em procedimentos, tais como; 

a) qualidade da publicação; qualidade dos trabalhos e qualidade do corpo 
editorial e consultores; 

b) natureza do órgão publicador; 

c) abrangência; origem dos trabalhos e difusão da revista; 

d) tradição, regularidade e importância relativa dentro da área. 

5 CONCLUSÃO 

O resultado obtido mostra que 73% (144 títulos ) da coleção de periódicos 

adquiridos por compra da Biblioteca do IGc/USP são considerados como coleção 

básica, portanto, imprescindíveis às atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas 
no Instituto. Os demais 53 títulos , que correspondem á 27% da coleção, serão 

submetidos a uma análise complementar para se avaliar o grau de importância de 
cada um. 

A utilização de seis critérios na avaliação desses 53 títulos se justifica, pois 
o êxito dos processos de avaliação só será obtido através da utilização de critérios 

diversos e da repetição regular desse processo. 

Devemos enfatizar, ainda, que cabe á Biblioteca formar e manter uma 
coleção adequada às necessidades de seus usuários. A análise constante da 

coleção de periódicos trará subsídios para a elaboração e atualização de sua 
política de aquisição, bem como possibilitará a depuração de seu acervo, 

mantendo-o sempre atualizado e atuante. 

„Anexo 1 
Anexo 2 
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ABSTRACT 

This is paper describes the methodology and criteria used to evaluate the journals 

acquired by the library service of the Institute of Geosciences of the University of 

São Paulo, in order to define the basic nucleus of its collection. 
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ANEXO 1 
RELAÇÃO DE TÍTULOS DE PERIÓDICOS DA COLEÇÃO BÁSICA DO SBD - IGc/USP 

ADVANCES IN WATER RESOURCES 
ALCHERINGA 
AMEGHINIANA 
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 
AMERICAN MINERALOGIST 
ANNALES DE PALEONTOLOGIE 
ANNUAL REVIEW OF EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
APPLIED CLAY SCIENCE 
APPLIED GEOCHEMISTRY 
ARTIC: Journal of the Artie Institute of North America 
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCE 
BASIN RESEARCH 
BIBLIOGRAPHY AND INDEX OF MICROPALEONTOLOGIE 
BULLETIN DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE DE FRANCE 
BULLETIN OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS 
BULLETIN OF VOLCANOLOGY 
BULLETINS OF AMERICAN PALEONTOLOGY 
CAHIERS DE MICROPALEONTOLOGIE 
CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 
CANADIAN MINERALOGIST 
CHEMICAL GEOLOGY 
CIÊNCIA HOJE 
CIM BULLETIN: Canadian Mining and Metallurgical Bulletin 
CLAY MINERALS 
CLA.YS AND CLAY MINERALS 
COMPUTERS AND GEOSCIENCES 
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 
CRETACEOUS RESEARCH 
EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 
EARTH SCIENCE HISTORY 
EARTH SCIENCES REVIEWS 
ECLOGAE GEOLOGICAE HELVETIA 
ECONOMIC GEOLOGY AND THE BULLETIN OF THE SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS 
ENVIRONMENT 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 
ENVIRONMENTALIST 
EOS: Transactions of the American Geophysical Union 
EPISODES 
FACIES 
FOSSILS & STRATA 
GEMS & GEMMOLOGY 
GEOBIOS 
GEOCHEMICAL JOURNAL 
GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL 
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 
GEOGRAPHYCAL ABSTRACTS: physical geography 
GEOLOGICAL ABSTRACTS 
GEOLOGICAL JOURNAL 
GEOLOGICAL MAGAZINE 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 
GEOLOGIE EN MIJNBOUW 
GEOLOGISCHE JAHRBUCH: series A-F 
GEOLOGISCHE RUNDSCHAU 
GEOLOGY 
GEOLOGY TODAY 
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GEOPHYSICAL PROSPECTING 
GEOPHYSICS: the journal of the Society of Exploration Geophysicists 
GEOSCIENCE DOCUMENTATION 
GEOTECTONICS 
GEOTIMES 
GOLD PROSPECTOR MAGAZINE 
GRANA 
GROUND WATER 
GROUND WATER MONITORING & REMEDIATION 
HYDROGEOLOGIE 
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW 
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES 
JOURNAL OF ENERGETIC MATERIALS 
JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH 
JOURNAL OF GEMMOLOGY & PROCEED. OF GEMMOL. ASSOC, OF GREAT BRITAIN 
JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION 
JOURNAL OF GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 
JOURNAL OF GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON 
JOURNAL OF GEOLOGY 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH; sections A-F 
JOURNAL OF GEOSCIENCE EDUCATION 
JOURNAL OF GLACIOLOGY 
JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY 
JOURNAL OF MICROPALEONTOLOGY 
JOURNAL OF PALEONTOLOGY 
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE & ENGINEERING 
JOURNAL OF PETROLOGY 
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 
JOURNAL OF SOUTH AMERICA EARTH SCIENCE 
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN EARTH SCIENCES 
JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY 
JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 
JOURNAL OF VOLCANOLOGY & GEOTHERMAL RESEARCH 
LAPIDARY JOURNAL 
leading edge 
LETHAIA 
LITHOS 
marine and petroleum geology 
MARINE MICROPALEONTOLOGY 
mathematical geology 
MINERALIUM DEPOSITA 
mineralogical magazine 
MINERALOGY & PETROLOGY 
NATURE 
NEUES JAHRBUCH FÜR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE: Abhandlungen 
NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE; Monatshefte 
NEUES JAHRBUCH FÜR MINERALOGIE; Abhandlungen 
NEUES JAHRBUCH FÜR MINERALOGIE; Monatshefte 
NORSK GEOLOGISK TIDSKRIFT 
ORE GEOLOGY REVIEWS 
ORIGINS OF LIFE & EVOLUTION OF THE BIOSPHERE 
PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY. PALAEOECOLOGY 
PALAEONTOGRAPHICA; section B 
PALAEONTOLOGICAL JOURNAL 
PALAEONTOLOGISCHE ZEITSCHRIFT 
PALAEONTOLOGY 
PALEOBIOLOGY 
PALEONTOGRAPHICA; section A 



6.2 

PALYNOLOGY 
PETROLEUM ABSTRACTS 
PETROLEUM GEOLOGY 
PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING & REMOTE SENSING 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 
PHYTOMORPHOLOGY 
PRECAMBRIAN RESEARCH 
PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION 
QUATERNAIRE 
QUATERNARY RESEARCH 
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 
REVIEW OF PALEOBOTANY AND PALYNOLOGY 
REVISTA ESPANOLA DE MICROPALEONTOLOGIA 
REVUE DE MICROPALEONTOLOGIE 
REVUE PHOTO-INTERPRETATION 
SCIENCE 
SCIENTIFIC AMERICAN 
SEDIMENTARY GEOLOGY 
SEDIMENTOLOGY 
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY 
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE 
TECTONICS 
TECTONOPHYSICS 
terra nova 
WATER QUALITY INTERNATIONAL 
WATER TREATMENT 
X-RAY SPECTROMETRY 
ZENTRALBLATT FÜR GEOLOGIE UND PALAEONTOLOGIE: pt. 1-2 
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ANEXO 2 
RELAÇÃO DE TÍTULOS DE PERIÓDICOS DO SBD - IGc/USP A SEREM ANALISADOS PARA 

DEFINIÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA 
ANNALES DE SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 
ARCTIC AND ALPINE RESEARCH 
BOREAS 
CAHIERS ORSTOM; serie pedologie 
CHINESE JOURNAL CF GEOCHEMISTRY 
CORAL REEF NEWSLETTER 
CRYSTAL RESEARCH & TECHNOLOGY 
ERDÕL ERDGAS KOHLE 
EURASIAN SOIL SCIENCE 
EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGIE 
EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 
GANKO: Journal of Mineralogy, Petrology and Economic Geology 
GEODERMA 
GEODYNAMIQUE 
GÉOLOGIE MÉDITERRANÉENNE 
GEOMORPHOLOGY 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 
GEOSTANDARDS NEWSLETTER 
GEOTEKTONISCHE FORSCHUNGEN 
HIGH TEMPERATURES - HIGH PRESSURES 
HYDROLOGICAL PROCESSES 
HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY 
ISRAEL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 
JOURNAL OF GEODYNAMICS 
JOURNAL OF JAPAN PETROLEUM INSTITUTE 
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 
KRISTALLOGRAFIIA 
MICROPALEONTOLOGY 
MINERALOGICAL ABSTRACTS 
MINERALOGICAL RECORD 
MINERALOGISCHESKII ZHURNAL 
MODERN GEOLOGY 
MOSCOW UNIVERSITY GEOLOGY BULLETIN 
NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS 
NORTHEASTERN GEOLOGY ENVIRONMENTAL SCIENCES 
OILFIELD REVIEWS 
PALAIOS 
PASCAL FOLIO 40; mineralogie, geochimie, geologie extraterrestre 
PASCAL FOLIO 46; hydrologie, geologie de I'interieur 
POWDER DIFRACTION 
RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS 
SCHWEIZERISCHE MINERALOGISCHE UND PETROGRAPHISCHE MITTEILUNG 
SCIENTIFIC DRILING 
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 
SOIL TECHNOLOGY 
transactions of RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES; earth sciences sections 
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA 
TRIBUNE DE L'EAU 
WORLD CERAMIC ABSTRACTS 
ZAPISKI USESOIUZNOGO MINERALOGICHESKOGO OBSHCHESTVA 
ZEITSCHRIFT FÜR KRISTALLOGRAPHIE 
ZENTRALBLATT FÜR MINERALOGIE: pt. 1-2 
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ANÁLISE DA DEMANDA, USO E AVALIAÇÃO DOS 

SERVIÇOS OFERTADOS PELO SUBSISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Edna Gomes Pinheiro" 

Maria Helena Leáo Macieira 

Virgínia Bentes Pinto " 

RESUMO 

Pesquisa realizada com o intuito de coletar informações que, analisadas, servirão 

de subsídios na avaliação dos produtos e serviços ofertados pelo Subsistema de 
Ciência e Tecnologia (SBCT) do Sistema de BiWiotecas da Universidade Federal 

do Ceará. Mostra a necessidade de avaliar e mensurar a eficácia dos serviços ofe- 
recidos pelo citado Subsistema de Bibliotecas, como também a sua situação no 

mercado, de forma a rever suas funções, seus métodos e procedimentos. Enfatiza 

a forma como os usuários do SBCT fazem uso da informação para o desenvolvi- 
mento de suas atividades acadêmicas e profissionais. Identifica as fontes de infor- 

mação mais utilizadas pelos clientes e faz uma análise crítica relativa aos proble- 

mas encontrados no âmbito da pesquisa, apontando, inclusive, possíveis soluções. 

1 INTRODUÇÃO 

O enorme valor que a informação adquiriu na história da humanidade fez 

com que ela se destacasse no mundo atual, constituindo-se, assim, em um ele- 

mento de suma importância para o desenvolvimento da sociedade. Vivemos de 
informação de todos os tipos: científica, comercial, humorística etc., e fazemos uso 

dela em todas as nossas ações, desde as mais simples até as mais complexas. O 
constante crescimento na produção de documentos provocou a evolução e o 

aperfeiçoamento de métodos e procedimentos capazes de armazenar, recuperar e 

disseminar a informação, objetivando a otimização dos recursos informacionais. 

Diante de tais fatos, surgem as bibliotecas, também denominadas de unida- 

des de informação, cujo enfoque se baseia na disseminação e pleno uso da infor- 

mação e, dentro desse contexto, emergem as bibliotecas universitárias, ambiente 

bastante promissor para o exercício do ensino, estudo e pesquisa. Abre-se, assim, 

um leque de possibilidades capaz de contribuir substancialmente e qualitativa- 
mente ao novo cenário mundial, no qual a informação passa a ser matéria-prima do 
desenvolvimento. 

Sob tal enfoque, constata-se a necessidade de avaliar e mensurar a eficácia 

dos serviços oferecidos pelas bibliotecas universitárias, como também a sua atua- 

ProP do Curso de Biblioteconomia da UFC. Especialista em Sistemas Automatizados do informa- 
rão em Ciência e Tecnologia. 

Diretora do Subsistema de Bibliotecas de Humanidades. Letras e Artes da UFC. 
Prof® do Curso de Biblioteconomia da UFC. Mestre em Biblioteconomia pela UFMG. 
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ção no mercado, de forma a rever suas funções, seus objetivos, seus métodos e 
procedimentos. 

É nessa perspectiva qué desenvolvemos essa pesquisa, que tem como ob- 

jetivo geral estudar o uso da informação e o papel desempenhado na comunidade 

universitária pelo Subsistema de Bibliotecas de Ciência e Tecnologia (SBCT), da 

Universidade Federal do Ceará. 

O referido Subsistema é parte integrante do Sistema de Bibliotecas da UFC 

(Biblioteca Universitária), sendo composto pelas seguintes bibliotecas: Biblioteca 

de Ciência e Tecnologia; Biblioteca do Curso de Física; Biblioteca do Laboratório 

de Ciências do Mar (LABOMAR) e Biblioteca do Curso de Pós-Graduaçào em En- 
genharia. 

Os objetivos específicos do estudo são: 

a) verificar de que maneira os clientes do SBCT fazem uso de informações 
para o desenvolvimento de suas atividades; 

b) identificar as fontes de informação mais utilizadas pelos clientes do Sub- 
sistema; 

c) verificar se as informações disseminadas pelo SBCT foram efetivamente 
relevantes para a solução dos problemas demandados; 

d) identificar os problemas críticos relativos ao Subsistema. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa de campo, correspon- 

dendo às seguintes etapas: 

a) revisão de literatura - feita através de textos, artigos de periódicos e pes- 
quisas que tratavam da necessidade de informação e avaliação de servi- 

ços Informacionais; 

b) elaboração e aplicação de questionários a serem distribuídos entre os 
usuários do SBCT; 

o) apuração das tabulações e análises dos dados. 

3 AMOSTRAGEM 

Para a realização da pesquisa, optou-se pela amostragem aleatória. Os da- 

dos foram colhidos junto aos usuários do SBCT. A pesquisa foi executada no cita- 

do subsistema, num período de um mês. 
Foram distribuídos 500 questionários, dos quais 365 retornaram, o que eqüi- 

vale a 73% do total dos questionários. 

4 SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

De posse dos dados coletados, iniciou-se o processo de análise e interpre- 

tação dos resultados, de acordo com os objetivos da pesquisa. 
Com relação ao item 01, que diz respeito ao grau de instrução dos respon- 

dentes, 43% possuem o curso superior completo, 54,5% superior incompleto e 

2,5% são estudantes de 2° grau. 

^11 
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Esses resultados demonstraram que, embora a maioria dos clientes do 

SBCT já tenha concluído ou esteja cursando o curso superior, este subsistema 

atende outra categoria de clientes, que são os estudantes de 2° grau. Este fato já 

era esperado e pode ser explicado em função da ausência e/ou deficiência de bi- 
bliotecas públicas e escolares na sociedade fortalezense, onde só existem duas 

bibliotecas públicas: a Biblioteca Pública Estadual Governador Menezes Pimentel e 

a Biblioteca Municipal Dolor Barreira. 
Quanto ao item 02, que diz respeito à profissão dos respondentes, podemos 

visualizar no Tabela 1 a diversificação profissional da clientela do SBCT. 

TABELA 1 - PROFISSÃO DOS QUESTIONADOS 

PROFISSÃO % OBTIDO 

Estudante 

Agrônomo 

Professor 

Funcionário público 

Engenheiro de pesca 

Economista 

Geógrafo 

Geólogo 

Biólogo 
Pesquisador 

Administrador 

Engenheiro civil 

Analista de sistemas 

Físico 

Eletricista 

Veterinário 

Coordenador administrativo 

Agente penitenciário 
Engenheiro de alimentos 

Farmacêutico 

Não responderam 
TOTAL 

47,0 

9.5 
7.5 

2.4 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5 

0,5 

0.5 

0,4 

0,4 

21,0 

100% 

Fonte; Pesquisa in loco. 

De acordo com os dados aqui apresentados, verifica-se que 47% são estu- 

dantes, 9,5% agrônomos, 7,5% professores, 15% têm outras profissões e 21% nào 
responderam. Um aspecto importante a ser considerado nessas respostas é o uso 

do SBCT por outros profissionais, como agentes penitenciários e administradores, 
visto que o acervo deste subsistema não vai ao encontro das especificidades exi- 

gidas por estas categorias profissionais. Isto comprova a importância desse sub- 

sistema para a comunidade cearense. 
Outro dado bastante relevante diz respeito à heterogeneidade profissional 

da clientela, que é justificada pela diversificação dos acervos desse subsistema O 
SBCT atende a três centros e várias áreas. 

47i 
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Analisando o item 03, que aborda a questão da obtenção da informação na 

biblioteca, observamos que na sociedade pós-moderna, de um modo geral, a in- 

formação desempenha importante papel para o desenvolvimento de qualquer ativi- 

dade. Assim, perguntou-se aos usuários se eles costumavam buscar informações 

com vistas ao desenvolvimento de suas atividades e onde buscavam tais informa- 

ções. 80% responderam afirmativamente, 1% assinalaram que não buscam a in- 
formação e 19% não responderam. 

O percentual de respostas afirmativas se justifica em função da nova mentali- 

dade dos usuários; demandar e ter a informação como base de todas as ativida- 

des. Querer e exigir a informação certa, no menor espaço de tempo, para desen- 
volver atividades, já se tornou uma constante na vida do homem. Apesar de con- 
cordarmos com essa afirmação, não podemos omitir que o índice de não- respon- 

dentes foi bastante significativo. Isso demonstra, talvez, a dificuldade dos infor- 

mantes em perceber questões do seu interesse. 

Com relação ao local onde buscam informação, as respostas estão na tabela 2. 

TABELA 2 - PERCENTUAL DE BIBLIOTECAS ONDE AS INFORMAÇÕES SÃO 
 BUSCADAS  

BIBLIOTECAS IN 

Ciência e Tecnologia 63,0 

Matemática 17,0 

Física ''6,5 

LABOMAR 12,5 

Economia Agrícola 11,5 
Pós-Graduação em Engenharia 7,5 

Saúde 7,0 

Ciências Humanas, Letras e Artes 7,0 

UFCE 6,5 

CAEM 5,5 
EMBRAPA 5,5 

UECE 6,5 

EPACE 5,0 

Pública 6,0 
Computação 4,0 

Outras universidades 6,0 

Economia Rural 6,5 

Outras (Estatística, FEAC, UNIFOR, EMATERCE, BNB, FA- 6,5 

CEP. IBGE e Centro de Pesquisa do Cacau  
Fonte: Pesquisa local, 1995 
Obs: O percentual obtido ultrapassou 100% pelo fato de a questão ter dado oportunidndo 

de múltipla escolha. 
Os dados aqui apresentados demonstram que, dos questionados, 63% bus- 

ca informações na BCT; 17% na Biblioteca de Matemática; 16,5% na de Física; 

12,5% na do LABOMAR; 11,5% na de Economia Agrícola e 7,5% na de Pós- 
graduação em Engenharia. 
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As respostas obtidas nào nos surpreenderam, visto que as bibliotecas cita- 

das são as que efetivamente fazem parte do SBCT. No entanto, verificamos que 

para desenvolver suas atividades os demandantes utilizavam também outras bibli- 
otecas que não fazem parte deste Subsistema, como por exemplo Biblioteca da 

Saúde, FEAC, FACED, CAEN, BCH, além das bibliotecas da Universidade de For- 

taleza - UNIFOR, EMBRAPA e outras. 
Um outro fator importante constatado neste item foi a falta de clareza exis- 

tente com relação às denominações das bibliotecas. Esses resultados deixam claro 

o embaraço dos usuários diante das denominações das bibliotecas do SBCT. 
Portanto, é necessário que esse Subsistema inicie um programa de marketing que 

trabalhe com as características e as denominações das suas bibliotecas, para que 

elas se tornem conhecidas por suas siglas e por seus respectivos nomes, 
O item 04 pretende, afinal, examinar a utilização sistemática da biblioteca 

Utilizamos neste tópico a técnica do incidente critico", solicitando que fosse assi- 

nalada a última vez em que buscou informação. Os resultados estão no gráfico 

GRÁFICO 1 - ÚLTIMA VEZ EM QUE BUSCOU INFORMAÇÃO 

Pelas respostas dadas, a maioria, 50,5%, afirmou que buscou informação 

hoje, o que confirma o incidente crítico, ou seja, as pessoas lembram-se normal- 

mente dos últimos acontecimentos. 
Por outro lado, "sabemos que na sociedade atual, onde os avanços se dão 

em todos os níveis, torna-se necessário que as pessoas, instituições e organiza- 
ções se utilizem de informação independente do suporte ou da forma sob a qual se 
apresenta. Dos grandes problemas que os clientes enfrentam é a "dificuldade para 

obtenção da informação." (PINTO, 1993). Esse pressuposto foi confirmado no item 

• Incidente crítico "é um" conjunto de determinados procedimentos que sâo aplicados íi colota do 

dados em estudo onde a atividade humana está envolvida. Os dados coletados reprosonlam ittci- 
dentes reais e devem ser refletidos claramente e observados através do contexto om quo ocorrem " 
ÍSHERLEY, 1971, P- 297 apud PINTO, Virgínia Bentes. Informaçflo para indústria; a exporiôncia 

do NRI-Ce na prestação do serviço de respostas técnicas a micro, pequenas o médias indústrias. 
Belo Horizonte ; UFMG, 1992. p.126). (Dissertação de Mestrado) 
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05, quando 39% afirmaram ter obtido a informação apenas em parte; 38% total- 
mente; 4,5% não obtiveram e 18,5% deixaram de responder. 

A atitude tomada pelos clientes com relação à não-obtenção da informação 

(item 06) causou surpresa, pois acreditávamos que, na maioria dos casos, quando 

o usuário não obtém a informação desejada, fatalmente abandona a busca. Porém, 

os dados obtidos negaram essa suposição, uma vez que 24% tentou novamente, 
enquanto que 4,5% abandonou a busca; 3,5% trabalhou sem a informação e 61,5% 

não respondeu. 
Analisando o item 07, observamos que as razões mais enfatizadas para a 

não obtenção da informação devem ser repensadas pelo SBCT, sob pena de pre- 
judicarem sensivelmente o alcance dos objetivos propostos pelo Subsistema em 

estudo. Vejamos no gráfico 2 as razões mais citadas. 

GRÁFICO 2 - RAZÕES DA NÃO-OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO 

61,5%- 

24.5 % - 

9.0 %- 

5,0 %- 
4,5 %- 

LEGENDA: 01 - Falta de localização 
02 - Não procurou corretamente 
03 - Material desatualizado 
04 - Não está disponível na biblioteca 
05 - Não responderam 

De acordo com as proposições aqui apresentadas, verificamos que a obten- 

ção da Informação nem sempre é possível, em função de sua nâo-disponibilidade 

ou sua acessibilidade não estar associada apenas às razões citadas no gráfico 2. 
Existem alguns outros motivos relacionados a essa questão, tais como: 

"...arquivo e acervo desorganizado e desatualizado.." (Informante 01) 

"...Resposta do COMUT fora do tempo hábil (Informante 201) 

Interpretando o item 08, percebemos que ele confirma este pensamento, 

visto que, perguntado aos declarantes se já deixaram de ter algum problema resol- 

vido por falta de informação, 38% responderam que sim, 19,5% que não e 43,5% 

^^6 
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nâo responderam. Estes dados nos revelam a importância da informação no des- 
envolvimento das atividades do indivíduo, enfatizando que sem informação nâo há 

criação. 

Em relação ao tópico 09, que diz respeito aos problemas causados pela 

não- localização da informação, a maioria, 28,5%, afirmou que seu trabalho ficou 
atrasado; 19% que ficou inacabado; 11,5% que não foi alterado e 41% não res- 

ponderam. 

As colocações aqui apresentadas mostram, efetivamente, que a falta de 

acesso à informação prejudica o demandante na realização de suas atividades 

Portanto, é necessário que o SBCT trace uma política de trabalho para solucionar 

pelo menos os problemas que são de sua competência, como por exemplo a orga- 
nização do acervo e o acompanhamento e/ou cobrança das solicitações feitas pelo 

COMUT. 

O item 10 refere-se às fontes nas quais os usuários obtém a informação. Eis 

as respostas; 49% a obtêm em livros, 30% através de colegas, 23,5% em periódi- 
cos, 13% em conversas com bibliotecários, 15% através de professores, 0,5% em 

outras fontes. 

De acordo com estas respostas, verificamos que na área acadêmica as fon- 

tes de informação mais utilizadas foram as formais (livros e periódicos), fato com- 
provado em outros estudos. No entanto, um fato que nos surpreendeu nessa cate- 

goria pesquisada foi o surgimento da pessoa (fonte informal) como fonte de infor- 
mação, método esse utilizado com maior intensidade na área tecnológica. 

Quanto à eficácia dos acervos das bibliotecas que fazem parte do SBCT 

(item 11), ern relação ao atendimento de seus usuários, ela foi apontada como ne- 
gativa por 54% dos informantes, 48% responderam positivamente, 0,2% em parte e 

97,3% não responderam. Ressaltamos que o percentual obtido ultrapassou 100% 

pelo fato de questão ter sido elaborada com múltipla escolha 
Os dados acima evidenciaram que os acervos do SBCT nâo atendem a mai- 

oria dos usuários que responderam a essa questão. Os motivos alegados com re- 

lação ao não-atendimento de suas necessidades são, entre outros: 
"...A desatualização do acervo etc..." (Informante 86);" 
"...existem obras que não tem na biblioteca..." (Informante 186); 

"...Falta catálogos organizados..." (Informante 35). 

Vale ressaltar, nesta última afirmação, a grande importância do catálogo 

como suporte para a recuperação da informação. 
Um aspecto que não poderia deixar de ser mencionado nesta pesquisa diz 

respeito a conveniência do horário de funcionamento (Item 12). Quando pergunta- 

mos sobre esse assunto, a maioria, 63%, respondeu que o horário era convenien- 

te, enquanto que 36,5% não estavam satisfeitos e sugeriram outros. Observe-se as 
afirmações abaixo: 

"... Horários noturnos inclusive para estudos, como acontece em outras uni- 

versidades brasileiras..." (Informante 13); 

"... Admissão de mais funcionários que mantenham a biblioteca aberta até 

mais tarde..." (Informante 67). 

De acordo com os depoimentos, constata-se a existência de um percentual 

significativo de usuários que considera que as bibliotecas deveriam estabelecer um 
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horário para atender satisfatoriamente seus clientes. Colocações como estas foram 
analisadas por MARTELETO (1984, p.123) e OLIVEIRA (1985, p. 356), 

Sabemos que, além do horário conveniente, o ambiente de uma biblioteca 

deve ser planejado para que os clientes possam se sentir bem nesse espaço. Vi- 

sando analisar essa questão, solicitamos aos informantes que dessem notas de 

zero a dez ao ambiente das bibliotecas do SBCT. Conforme as notas dadas, anali- 

samos as questões, levando em consideração a disponibilidade de cadeiras e me- 

sas, limpeza, arejamento, ventilação, silêncio e a ambientaçâo de um modo geral 
Constatamos que 80% dos entrevistados se manifestaram com notas superiores a 

oito para a maioria dos quesitos, o que nos levou a considerar que estão satisfei- 

tos com a atual ambiência. 
Com relação à iluminação, ao arejamento e ao silêncio, 20% dos declaran- 

tes deram notas abaixo de sete. Apesar de considerarmos um patamar tolerável, 
achamos que estes fatores devem ser revistos, para que o SBCT possa oferecer 

condições mais acolhedoras e favoráveis aos estudos realizados no seu recinto 

Preocupados com essa questão, resolvemos detalhar e enfatizar algumas res- 

postas dadas pelos declarantes com relação a: 

ILUMINAÇÃO 

20% dos entrevistados enfatizaram que a presença de reflexos luminosos, 

juntamente com a intensidade da iluminação, prejudicavam sensivelmente a leitura, 

causando cansaço da visão; 

AREJAMENTO 

As condições de temperatura não foram consideradas satisfatórias. As salas 

de leitura têm pouca ventilação e não oferecem muita opção de permanência no 

local;     

SILÊNCIO 

Este item foi considerado abusivo. Não existem regras para o silêncio nas 

bibliotecas. A falta de silêncio é insuportável. Além do barulho dos telefones, das 

gavetas e dos fichários, os próprios funcionários não cooperam, ficam conversando 

0 prejudicando a concentração dos usuários. 
Os dados aqui apresentados deixam claro o quanto é lamentável não existir 

silêncio nas bibliotecas, já que o mesmo é imprescindível em um ambiente de es- 

tudo e pesquisa, onde a concentração é de suma importância. 
Outra questão tratada nesta pesquisa diz respeito a dificuldade que os usuá- 

rios têm em relação ao acesso à informação sem a ajuda do bibliotecário. Neste 
sentido, constatamos que 56,5% dos declarantes não têm dificuldades em utilizar a 

biblioteca sozinhos, enquanto que 37% afirmaram que têm dificuldades e 6,5% não 

responderam. 

De acordo com as respostas dadas, constatamos que, apesar de a maioria 

ter afirmado que não necessita da ajuda do bibliotecário para localizar a informa- 

ção desejada, é necessário que o SBCT invista sensivelmente no treinamento do 

^11 



6.3 

usuário, pois o percentual de clientes que encontram dificuldade em utilizar ade- 
quadamente a biblioteca é relativamente alto, devendo ainda o SBCT concentrar 

esforço na sinalização e na organização dos catálogos e acervos, 
No tocante à necessidade de ampliar o espaço físico das bibliotecas, devido 

a implantação de novos cursos (item 16), 86% foram favoráveis à ampliação, en- 
quanto 14% afirmaram não haver necessidade de tal investimento, alegando ser 

preferível investir no acervo. Eis dois depoimentos; 
"... o espaço atual atende as necessidades da biblioteca, seria melhor inves- 

tir na melhoria do acervo..." (Informante 18); 
"... apesar de muitos alunos não terem o costume de ir à biblioteca, os pou- 

cos que vão deveriam ter mais conforto, deveriam ter mesas maiores e mais espa- 

ço reservado..." (Informante 49). 
Com o avanço cada vez mais acentuado da Ciência e da Tecnologia, au- 

menta assustadoramente a produção documental e faz-se necessário o acesso 

mais rápido à informação. Em função disso, a automação desempenha papel de 
destaque no cenário informacional. Neste contexto, à pergunta sobre a rapidez do 

Sistema de Automação Universitária (SAU - módulo 06) da Universidade Federal 

do Ceará (item 06), 95% afirmaram que sim e 5,0% declararam que devido ao fato 

de não conhecerem o sistema preferiam não responder. Observem as declarações; 
"... permitirá rápido acesso ao acervo e pesquisas de títulos, redução no 

tempo de empréstimo (agilização)..." (Informante 17); 
"... propiciará uma melhoria na qualidade e rapidez dos serviços, que dará 

mais estímulo aos estudantes..." (Informante 180); 
Na pesquisa desenvolvida por MEIRELLES e VALLENTE (1987, p 391) fi- 

cou evidente a necessidade da informatização das bibliotecas para agilizar o aten- 
dimento aos clientes, não apenas com relação á localização, como também à bus- 

ca da própria informação. 
O item 17 está relacionado com a questão da integração entre biblioteca e 

usuário. Sabemos que um dos fatores mais importantes para o atendimento de boa 
qualidade é sem dúvida a relação harmoniosa da biblioteca com o usuário. Por- 

tanto, solicitamos aos declarantes algumas opiniões e sugestões para que haja um 
trabalho mais integrado entre a biblioteca e sua clientela. Vejamos alguns comen- 

tários: 
"... Que os alunos possam sugerir livros e que haja uma integração maior 

entre os professores e os bibliotecários ..." (Informante 46); 
"... A biblioteca deveria realizar sempre questionários como este..." 

(Informante 56); 

"... Que haja mais comunicação entre as duas partes, como o que está 

acontecendo, quando se fazem questionários discursivos como este..." (Informante 

67). 
Analisando o item 18 do questionário, que se relaciona com a questão da 

punição do usuário pelo atraso na devolução das obras, 61,45% optaram pela 

multa; 20,30% pela suspensão; 11,67% por multa e suspensão simultaneamente e 

6,58% por campanhas de conscientização do usuário. Estes dados comprovam as 
pesquisas anteriores realizadas pelo Sistema de Bibliotecas da UFC, onde os usu- 

ários optaram pela multa como instrumento de punição. 
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Neste estudo também procuramos saber a opinião dos clientes com relação 

ao atendimento a eles dispensado pelo SBCT (item 19). Um bom atendimento está 
intimamente ligado com o aspecto social e de conquista da biblioteca para com o 

usuário. Fizemos uma ligação das opiniões com os conceitos dados para podermos 

situar melhor essa questão.  

Excelente:  

"... Em geral são os locais da universidade onde os servidores são mais 

atenciosos e solícitos..." (Informante 01); 
"... porque há uma integração cada vez melhor entre usuários e bibliotecári- 

os..." (Informante 10); 
"... o problema no atendimento é que faz a diferença na classificação das bi- 

bliotecas. Esta diferença fica no tratamento e no respeito com que somos atendi- 

dos..." (Informante 120). 

Bom: 

" ... o atendimento é bom porque as pessoas são cordiais, atenciosas etc 

Contudo, principalmente nas bibliotecas grandes, em alguns horários, nos depara- 

mos com pessoas não-especializadas para dar informação e fazendo o papel de 
bibliotecários..." (Informante 09); 

"... a biblioteca da Economia Agrícola atende às necessidades dos alunos, 

prestando um bom atendimento..." (Informante 25); 
"... as senhoras do balcão fazem um bom trabalho..." (Informante 65). 

Razoável: 

"... determinados funcionários são muito medrosos e muitas vezes se escon- 

dem do usuário..." (Informante 46); 
"... algumas bibliotecárias pecam no sentido de um certo afastamento com 

os usuários. Deveria haver uma relação mais íntima..." (Informante 37); 
"... muitas vezes esperamos um tempo desnecessário enquanto o funcioná- 

rio está fazendo outras atividades que não aquelas da função..." (Informante 28). 

Ruim: 

"... na Biblioteca Central não há funcionários que ajudem a procurar os li- 

vros. Freqüentemente formam-se filas no balcão de empréstimo. No setor de jor- 
nais e revistas os funcionários lêem os jornais, de modo que os usuáhos não po- 

dem consultar os periódicos pela falta de tempo..." (Informante 26); 
"... existem bibliotecas em que não há a menor atenção por parte dos funci- 

onários, que não ajudam o usuário e nem ajudam a manter o clima de estudo e 
concentração na biblioteca..." (Informante 52). 

O item 20 aponta opiniões com respeito aos serviços e produtos oferecidos 

pelo SBCT. Visando uma melhor compreensão, enfatizamos alguns comentári- 

os: 
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"...os produtos oferecidos deixam muito a desejar, pois os livros precisam ser 

renovados. Muitos deles não tèm mais valor, devido ao mau uso e à falta de res- 

peito com o que é público. Muitos alunos rasgam as páginas..." (Informante 35); 
"... o subsistema é bom, mas poderá melhorar muito mais com a implanta- 

ção de computadores e a compra de livros mais atualizados..." (Informante 45), 
"... a dinâmica das bibliotecas não resulta apenas em empréstimos de livros, 

tem que ter integração com os usuários através de serviços e divulgação.." 
(Informante 26); 

"... a videoteca deveria ser mais divulgada com promoções, dia e horário 

fixo, deve ser mais acessível..." (Informante 89); 
"... o COMUT é muito caro e demorado..." (Informante 87); 
"... a grande falha do atendimento está no setor de referência. Os bibliote- 

cários pouco trabalham e muito conversam ou lancham..." (Informante 90); 
"... no que se refere ao atendimento é excelente, salvo ocasiões em que fi- 

camos esperando enquanto os funcionários estão conversando sobre um fim-de- 

semana ou algo parecido..." (Informante 76), 
"...Gostaria apenas que a biblioteca sempre desse oportunidades como esta 

de ouvir sugestões e críticas da comunidade..." (Informante 45). 

5 CONCLUSÃO 

" Nada frusta mais do que fazer bem feito o que não deveria ser feito". Par- 

tindo dessa afirmação e do resultado dessa pesquisa, podemos concluir que nós 
bibliotecários estamos tão ocupados fazendo o que fazemos que nâo temos tempo 

de avaliar o que fazemos, nem por que o fazemos. A ausência de questionamentos 
acerca do porquê e para quê das coisas nos impede, muitas vezes, de atingirmos 

08 objetivos. 
Na verdade, questionar a razão do "porquê" e do "para quê" fazemos, nâo é 

tarefa fácil, mas deve ser feita, pois seus resultados são imediatamente mensurá- 

veis e gratificantes. 
Com relação ao SBCT, entendemos que este planeja serviços e produtos 

considerando uma expectativa de uso. Mas faltam critérios para ajuizar que usos 

são esses e quais as preferências dos consumidores. Conseqüentemente, deduzi- 

mos que o êxito e o fracasso de alguns produtos e serviços oferecidos pelo SBCT 

estão implicitamente relacionados com o seu planejamento. Por mais sofisticados 

que se tornem, eles precisam ser coerentes com as necessidades dos usuários, 

Não é racional planejar e executar serviços se estes não vão ao encontro das exi- 
gências dos clientes. 

Para remate final deste estudo, que pode instigar discussões mais acuradas 

e profundas acerca dos resultados, consideramos alguns pontos básicos que ser- 

vem de dellmitadores dos problemas: 
- o SBCT deve se preocupar com seus clientes, de forma a planejar seus 

serviços e produtos em prol das necessidades informacionais dos usuários; 
- o problema crucial do SBCT diz respeito à desatualização das coleções e, 

antes de se aventurar a qualificar suas atividades, ele necessita realizar um estudo 

mais aprofundado da sua realidade em termos administrativos, econòmico- 
financeiro, humanos etc.; 
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- partindo do pressuposto de que ajudar o usuário ó levá-lo a entender suas 

necessidades de informação, através das vantagens e benefícios que ela pode 

proporcionar, constatamos que o SBCT deve rever todas as questões apresenta- 

das neste estudo, para que ele possa se tornar mais acreditado e participativo 

dentro do contexto em que está inserido. 

Diante do exposto, em termos de futuro temos uma realidade a ser conquis- 

tada. Batalhar por um SBCT mais eficiente, fazè-lo crescer. Mudar não apenas por 

mudar, mas por se adequar aos objetivos propostos e, principalmente, para atender 

às necessidades reais da sociedade em permanente mudança. 

ABSTRACT 

This paper describes research carried out in order to collect information on which to 

base the evaluation of products and services offered by the Subsystem of Science 

and Technology (SBCT) of the Federal University of Ceará Library System, It 

Shows the need to evaluate and measure the effectiveness of the services offered 

and its position in the market, so as to re-examine its functions, methods and pro- 

cedures. It emphasizes the way in which SBCT clients make use of information in 

carryng out academic and professional activities. It identifies the sources of infor- 

mation most used by clients, and makes a critical analysis of problems revealed by 

the research, suggesting possible solutions. 
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RESUMO 

Tendo em vista a necessidade permanente de atualização da coleção de periódi- 

cos das Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São 

Paulo - SIBi/USP, com as finalidades de otimização e qualificação das coleções, 
acrescentando títulos novos e minimizando os títulos eventualmente duplicados, o 

Grupo de Trabalho do SIBi/USP, denominado "Estudos em Gerenciamento de 
Acervos da USP", procurou identificar as características mais importantes e gerais 

atribuídas a uma política de aquisição. Analisa critérios para avaliação de títulos de 

periódicos a níveis local, nacional e internacional. Conclui sugerindo a aplicação 

de critérios combinados para manter o equilíbrio necessário à avaliação. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 1993, o Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da 
Universidade de São Paulo (DT/SIBi-USP), organizou o "Workshop de Moderniza- 

ção do Sistema" onde, entre outros, foi formado um grupo de trabalho denominado 
"Estudos em Gerenciamento de Acervos da USP". A primeira tarefa definida seria 

a de dar suporte aos estudos de "Avaliações de Coleções", no sentido de propor 

« Supervisora Técnica do Serviço de Aquisição e Intercâmbio - Serviço de Biblioteca e Documentaçíio da Faculdade do 
Filosofia Letras e Ciências Humanas/USP 

** Chefe da Seção de Publicações e Divulgação - Serviço de Biblioteca do Instituto de GeociAnclas/USP 
*** Chefe da Seção de Publicações Periódicas - Serviço de Documentação Odontológicii da Faculdade de Odontologia/USP 
**** Chefe da Seção de Aquisição - Divisão de Biblioteca e Documentação do Conjunto das QuImIcaaAJSP 
***** Diretora do Serviço de Formação e Manutenção de Acervos - Diretoria Técnica do Sistema Integrado do Bibliotocaa/USI' 
****** Chefe Técnica do Serviço de Aquisição e Processos Técnicos - Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade do 

Saúde Pública/USP 
^****** Supervisora Técnica do Serviço de Tratamento da Informação - Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade 

de Odontologia /USP 
******** Chefe Técnica do Serviço de Tratamento da Informação - Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medi- 

cina Veterinária e ZootecniaAJSP 
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ações que permitissem otimizar e qualificar as coleções, acrescentando títulos no- 

vos e minizando os eventualmente duplicados, bem como verificar o alcance do 

provável impacto causado por substituições ou cancelamentos. 

A preocupação da Universidade em manter as assinaturas de títulos de pe- 

riódicos (anexo 1) esteve sempre presente nas Bibliotecas do SIBí-USP. Novos 

conceitos sobre o compartilhamento da informação estão sendo discutidos e viabi- 

lizados, trazendo em seu bojo a avaliação de títulos de periódicos, para se evitar a 

duplicação desnecessária, a permanência de títulos na coleção por acomodação e 

atualizar as coleções. 

Nota-se que o aumento exponenclal da literatura mundial é mais nítido em 

relação aos periódicos onde a literatura dobra em anos cada vez mais próximos. 
VERGUEIRO (1993) comenta que boa parte dessa literatura é "constituída de ma- 

terial de pouca importância, repetindo apenas o que outros haviam dito ou discuti- 

do anteriormente, sem nada a acrescentar de novo". Portanto, a explosão biblio- 
gráfica não se coloca somente no item custo, mas principalmente na possibilidade 

de acompanhamento do desenvolvimento científico. O aparecimento de novas for- 

mas de difusão do conhecimento, através de outros suportes e meios eletrônicos, 

também devem ser observados. Outros pontos que merecem consideração são o 
armazenamento, conservação, acessibilidade e processamento das coleções, que, 

em se tratando de periódicos, exigem grandes áreas e cuidados especiais. 
É certo que não se pode obter todos os títulos desejados. Portanto, ó fun- 

damental a realização de uma política de aquisição, respeitando as características 

de cada biblioteca. Os critérios são relativos e sua aplicação difere nas variadas 
áreas do conhecimento. 

Partindo desse princípio, o Grupo de Estudo procurou identificar, na literatu- 

ra e nas sugestões enviadas por algumas unidades, as características mais im- 
portantes e gerais que podem ser atribuídas à uma política de aquisição de perió- 

dicos. 
Como objetivo principal deve-se ter sempre presente o interesse do usuário 

e a disponibilidade de acesso ao documento em outras bibliotecas. 
O processo de agrupar os critério em níveis local, nacional e internacional 

foi adotado conforme o projeto-piloto sobre avaliação de periódicos da UNICAMP 

em NASCIMENTO e SANTORO (1994). 
Os critérios aqui apresentados não esgotam a literatura, como comenta 

MUELLER (1991), citando LINE e SANDSON, "nenhum modelo oferece segurança 

ao bibliotecário para suas decisões, ou porque os critérios empregados são limita- 

dos, ou porque os próprios modelos são inadequados." 
Portanto, sugere-se o emprego de vários chtérios que possibilitem cobrir as 

deficiências de cada um. 
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2 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PERIÓDICOS 

2.1 NÍVEL LOCAL 

A nível local, os principais critérios a serem observados sào o uso da cole- 

ção, a opinião dos usuários e o custo. No entanto, outros critérios podem ser exa- 
minados por ocasião da avaliação. 

2.1.1 Uso da Coleção 

São critérios quantitativos, oferecendo mais facilidade na obtenção de res- 

postas. Entretanto, algumas considerações devem ser observadas. Inicialmente, há 

a questão de se estabelecer o que é o que é retirado da estante? Conforme 
MUELLER (1991), "o problema se relaciona com dificuldade de se avaliar o ganho 

ou utilidade, ou seja, o valor de cada consulta. Todas as consultas havidas e re- 
gistradas têm que ser consideradas proveitosas, com o mesmo valor" Assim, se 

um leitor retira toda a coleção da estante e não utiliza nenhuma informação, esse 
título terá um alto quociente de uso. Ao mesmo tempo, se o leitor gentilmente de- 

volve o periódico à estante depois de ter usufruído de sua leitura, este não será 
computado. 

Relevando essas observações e por desconhecimento de melhor método, é 

possível realizar pesquisas, através da circulação interna (local) e externa 
(empréstimo entre bibliotecas, comutação bibliográfica e serviços de reprografia) 

do material, em períodos pré-estabelecidos, e obter-se resultados satisfatórios. 
É ainda importante observar neste item que convém estabelecer padrões de 

demanda mínima para os títulos circulantes, lembrando que "... a menos que um 

título seja usado mais que seis vezes em um ano, é mais econômico para a biblio- 

teca tomá-lo emprestado do que mantê-lo no acervo.", conforme TEIXEIRA (1993) 

É claro que o número de vezes dependerá de cada biblioteca. 
Os métodos mais utilizados para medir o uso da coleção, são: 

a) contagem de papeletas para empréstimo; 
b)contagem do material por ocasião da reposição dos mesmos na estante, 

através de fichas manuais ou programas automatizados; 

c) leitura ótica através de códigos de barra; 
d)colocação de papeletas nos periódicos em exposição para que o leitor as- 

sinale o uso. 

e) colocação de adesivos coloridos nos periódicos que saem das estantes. 

Uma metodologia, combinando estudo de uso com opinião de usuário atra- 

vés de questionários, é apresentada por FIGUEIREDO (1993). 

2.1.2 Opinião do Usuário 

É uma avaliação qualitativa e apresenta maior dificuldade na obtenção das 

respostas, quer por obstáculos encontrados na obtenção de dados junto aos espe- 

cialistas, quer pela própria natureza subjetiva da pesquisa. MUELLER (1991), no 

entanto, afirma que "dentre todos os critérios que têm sido considerados pela lite- 
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ratura, a opinião do usuário sobre o valor dos periódicos parece merecer maior 

confiança." 

A metodologia empregada para a obtenção da opinião dos usuários consiste 

em passar aos mesmos lista de títulos a serem avaliados, que mediante uma es- 

cala pré-estabelecida devem pontuar a importância do periódico. Convém sempre 
acrescentar à lista o preço de cada assinatura e demais informações que se jul- 

guem importantes, tais como duplicação com outra unidade ou indexação em fon- 

tes bibliográficas que a biblioteca possua (bases de dados em CD-ROM, por 
exemplo). 

Para obtenção dos dados podem ser utilizadas várias formas de consulta, 
pesquisando-se todo o universo de usuários, ou serem utilizadas fórmulas por 

amostragem. 

VALLS PASOLA (1993) indica os seguintes métodos: 

a) passar um formulário pedindo que se valorize de 1 a 4 cada titulo, 
segundo a prioridade; 

b) dar 100 pontos para que se distribuam entre os títulos da lista de 
periódicos; 

c) pedir que se faça uma relação dos 10 títulos mais importantes" 
Outros métodos para obtenção da opinião dos usuários podem ser utiliza- 

dos: 
a) avaliação por pares - pesquisa por amostragem, onde são sorteados ou 

selecionados sujeitos que deverão consultar os seus pares para obtenção 

de respostas avaliatórias; 

b) avaliação por comissões de especialistas (docentes e corpo técnico); 

c) questionários e/ou entrevistas com um número significativo de 
respondentes; 

d) avaliação direta nas estantes, título por título, com especialistas da área, 

e) envio de exemplares de amostra ao especialista para que emita sua 
opinião (este item é mais utilizado para novas aquisições ou recebimento 

de doações ou permutas). 

2.1.3 - Custo 

A análise de custos é um fator preponderante quando se trata de periódicos 

estrangeiros, caso da maioria das assinaturas em bibliotecas universitárias brasi- 

leiras. Pode ser um fator decisivo no caso de novas aquisições ou cancelamentos 

O ponto principal é saber se o custo é justificável, isto é, se o aproveitamento da 
assinatura reverte em benefícios significativos. 

Uma forma de se avaliar os custos consiste em se trabalhar com o preço 

médio das assinaturas em determinado período, convertendo os preços para uma 

única moeda (dólar, por exemplo) e pontuar valores acima e abaixo dessa média 
Preferencialmente, verificar o preço médio por áreas, pois estes podem apresentar 

valores muito diferenciados. 
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3 CONCLUSÃO 

É consenso na literatura que nenhum critério deve ser usado individual- 

mente, mas sim, uma combinação de dois ou mais critérios, para haver o equilíbrio 
necessário. 

Na utilização de mais de um critério, convém se valer de uma escala de va- 

lores que permitam, no final, uma avaliação estruturada. Assim, por exemplo, numa 

escala de 0-10 pontos, pode-se distribuir da seguinte forma: 

• uso 5 pontos 

• opinião do usuário 3 pontos 

• fator impacto 2 pontos 

Estudos podem e devem ser feitos em várias ocasiões, combinando critérios 

diferentes, conforme as necessidades da avaliação a ser feita O importante, po- 

rém, é que cada biblioteca deve ter muito bem estruturada a sua política de aquisi- 

ção e de desenvolvimento de coleção. 

ABSTRACT 

Bearing in mind the continual need to update and improve the collection of journals in Sl- 

Bi/USP (the University of São Paulo's Integrated Library System) by adding new titles and 
reducing the number of journals duplicated, the SlBi/USP Working Group, entitled "Studies 

in the Management of USP Library Resources", set out to identify the essential characte- 
ristics of an acquisition policy. This paper analyses criteria for evaluating local, national 
and international joumals, and proposes that agreed criteria be adopted in order to main- 
tain the balance necessary for evaluation. 
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ANEXO 1 
ASSINATURAS ADQUIRIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS 

12000-t^ 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

1991 1992 1993 1994 199» 

a VERBA RUSP ■ CONVÊNIOS 

RECURSOS DESPENDIDOS NO PROGRAMA 
DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 

VERBA RUSP (1) 
CONVÊNIOS (2) 

(COMPLEMENTAÇÃ 
O) 

TOTAL 

N® AS- 
SIN. 

US$ N» AS- 
SIN. 

US$ N" AS- 
SIN. 

US$ 

1991 9284 4,717,608. 
68 

144 97,324 4 
3 

9428 4,814,933 
11 

1992 8304 3,813,169. 
24 

- - 8304 3,813,169 
24 

1993 10281 5,072,802. 
20 

98 42,5760 
6 

10379 5,115,378 
26 

1994 8985 5,137,916. 
52 

319 188,462 
10 

9304 5,326,378 
62 

1995 
* 

8759 5,474,216. 
43 

1875 958,420 
40 

10634 6,432,636 
83 

* Taxa de conversão : US$ 1.00 = R$ 0,96 

(1) No Programa 1993 estão incluídas 1022 assinaturas pendentes do Programa 1992 
No Programa 1995 estão incluídas 65 assinaturas de coleções / indices rotrospoctivos 

em meio 
magnético, pagas em 1995 com saldo do Programa 1994 

(2) Programa 1992, dispêndio em 1993 
Programa 1995, verba CAPES para 1450 títulos novos, mais 425 títulos PAP 

Fonte. DT/SIBi - 22 04 96 

<ííí3 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA BIBLIOTECAS: A EXPERI- 

ÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

Fernando Pires 

Maria Helena S. L. Macieira 

Norma Helena P. de Almeida 

RESUMO 

Descreve o planejamento estratégico para o Sistema de Bibliotecas da Universida- 

de Federal do Ceará para o quadriênio 1995/99, a partir de um seminário de avali- 
ação dos serviços prestados. Analisa pontos fortes e fracos, oportunidades e ame- 

aças, definindo objetivos e estratégias a serem implantadas para melhoria do Sis- 

tema. 

1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Universitária (BU) da Universidade Federal do Ceará (UFC) vi- 

nha definindo objetivos a serem contemplados no decorrer de cada ano Embora 

se procurasse atingi-los, tais objetivos não se constituíam frutos de um efetivo pro- 
cesso de planejamento, o que comprometia, muitas vezes, a viabilidade dos mes- 

mos. A despeito disso, a administração iniciada em 1991 procedeu a um levanta- 

mento da situação das bibliotecas que compunham o Sistema e elaborou um plano 

de trabalho para o quadriênio 1991/1995. 
Atingidos três anos de administração, constatou-se a necessidade de uma 

avaliação da situação, com o propósito de detectar os avanços conseguidos, como 

também proceder a uma análise acurada dos problemas mais relevantes que afli- 

gem o desempenho da BU/UFC, de forma geral e especifica; e daí redefinir priori- 
dades e objetivos a serem perseguidos. 

Com esta finalidade, realizou-se um seminário na Casa José de Alencar, 

com a participação de 43 bibliotecários e auxiliares, representando todas as bibli- 
otecas do Sistema. O referido evento contou com a colaboração técnica da Coor- 
denadoria de Modernização Administrativa da Pró-Reitoria de Planejamento e do 

Curso de Biblioteconomia da UFC. 
Os trabalhos do Seminário desenvolveram-se fundamentados na metodolo- 

gia do Planejamento Estratégico, com o propósito de se construir e analisar acura- 
damente a rede causai de problemas que dificultam o bom desempenho do Siste- 

* Professor do Curso de Economia da Universidade Federal do Ceará - UFC 
" Diretora do Subsistema de Bibliotecas de Ciências Humanas Letras e Artes dn UFC 
*" Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFC 
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ma de Bibliotecas, para, então, definir estratégias e propostas de intervenção com 

vistas à sua melhoria. 

A partir das discussões, evidenciou-se três dimensões de problemas que 

afetam de forma significativa as atividades da BU/UFC, quais sejam: a situação do 

acervo, questões relativas à carência de recursos humanos, bem como as de cu- 

nho político-administrativas. Por conseguinte, o desempenho não satisfatório da 

BU/UFC manifesta-se na demora da transmissão da informação solicitada pelo 

usuário e, muitas vezes, na falta de precisão e de valor agregado à mesma 
Deve-se ressaltar que foi imprescindível a utilização da metodologia do Pla- 

nejamento Estratégico, por possibilitar o envolvimento bastante participativo dos 

atores envolvidos com a problemática do Sistema de Bibliotecas, e pelo aprofun- 

damento do estudo das causas e conseqüências relacionadas ao seu desempe- 

nho, e de suas implicações na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

2 HISTÓRICO 

A Biblioteca Universitária da UFC foi criada em 1975, como Biblioteca Cen- 

tral, tendo como objetivo reunir, de forma monolítica, todos os acervos das bibliote- 

cas, dispersos nas diversas unidades que então compunham a Universidade Em 

1976 foi aprovada pelo DASP a primeira estrutura organizacional da Biblioteca 
(MACHADO, 1994). 

A partir de 1979, com o crescimento do Sistema, e tendo em vista a impos- 
sibilidade da centralização total dos acervos, estudos foram iniciados com vistas à 

sua reestruturação e, na qualidade de órgão Suplementar subordinado à Reitoria, 

a Biblioteca Universitária passou, a partir de 1983, a centralizar serviços e alguns 
acervos já localizados no Campus Universitário do Piei Na ocasião, a Universida- 

de tinha suas unidades disthbuídas em três grandes áreas ou campi Piei, Poran- 
gabuçu e Benfica. Em 1987, novos estudos foram realizados, estabelecendo para a 

Biblioteca Universitária a estrutura que conserva ainda hoje, com quatro grandes 

divisões que centralizam os serviços técnicos e administrativos e três subsistemas 
Atualmente, a BU/UFC está vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento, e se 

compõe de 12 bibliotecas. Tem por competência prover a UFC de um sistema de 
informações em Ciências, Tecnologia e Humanidades, de forma a proporcionar 

serviços bibliotecários e documentais eficientes que possibilitem o desenvolvi- 

mento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A velocidade das transformações no mundo contemporâneo, aliada à cres- 

cente limitação de recursos para enfrentamento de problemas que assumem níveis 

de complexibilidade cada vez mais profundos, têm exigido das organizações a 
aplicação de técnicas modernas de planejamento e gerência que permitem con- 

templar a diversidade de condicionantes que permeiam o entorno organizacional. 
Aspectos diversos, em natureza e magnitude, afetam a vida das organiza- 

ções, tanto públicas como privadas. Assim, competitividade, contingências do mer- 
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cado, influências das políticas governamentais e das normas e regulamentos im- 

postos, corporativismo, movimentos e reivindicações sindicais, lobies etc., tôm 

acelerado o processo decisório ao ponto de auxiliar-se da intuição como forma 

premente de antecipação aos fatos. 

Tais situações chegam a afetar mais rapidamente e intensamente as organi- 

zações privadas - dada a sua maior vulnerabilidade frente à competitividade e ao 

mercado - afluindo para o sentimento de insegurança em termos de sobrevivência 

Por outro lado, as Instituições Públicas, por estarem escudadas nos "braços do 

Estado", são mais refratárias às influências externas (do ambiente), o que se tra- 

duz em resistências à mudanças adaptativas, preservando conceitos, paradigmas, 
estruturas e dinâmicas gerenciais conservadoras e ultrapassadas Portanto, cons- 

titui-se em grande desafio a introdução de novas abordagens de planejamento e 

gerência nos órgãos públicos. 

As premissas que norteiam os vários paradigmas compreendem: que a 

instituição deve ser analisada no contexto de um ambiente geral - envolvendo seu 

ambiente interno (específico) e ambiente externo - o qual a condiciona continua- 

mente; que esse ambiente geral é complexo e se encontra em constante transfor- 

mação; que há a necessidade da organização se adaptar a estas mudanças com 

vistas a atingir seus objetivos; e que o planejamento deve ser entendido como um 

processo contínuo de adaptações, modificações e trahsformações. 

Portanto, torna-se evidente a importância que assume o ambiente na abor- 

dagem estratégica, uma vez que ele passa a ser o fundamento pelo qual a organi- 

zação deve se basear para implementar transformações adaptativas, envolvendo 

exercício sistemático de revisão global e setorial, e relativo a vários aspectos: mis- 

são, objetivos, metas, estrutura organizacional, meios, recursos etc. 
Também deve ser procedido o exame dos valores que permeiam a organi- 

zação e que exercem significativa influência na dinâmica organizacional e no pro- 

cesso de planejamento. Compreendem expectativas, preferências, crenças, aspira- 

ções, ideais, tradições e padrões de comportamento dos diversos grupos que com- 

põem a organização. 
Com os dados e informações selecionadas e analisadas, o administrador 

tem condições de elaborar planos estratégicos, visando o aproveitamento organi- 
zacional das potencialidades oferecidas pelo ambiente; ao mesmo tempo em que 

define ações que neutralizem ou minimizem os efeitos negativos das ameaças ad- 

vindas desse mesmo ambiente. 

As estratégias de intervenção serão elaboradas considerando o balanço en- 

tre os pontos fortes e fracos do ambiente interno, mediatizado pela análise do 
exame de valores institucionais. Portanto, a viabilidade de se desencadear trans- 

formações na organização estará condicionada ao confronto entre o que determina 

o ambiente e a capacidade interna de resposta da instituição. 

^92 



6.5 

3.2 APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DA UFC 

Com o auxílio do Planejamento Estratégico Situacional-PES, procedeu-se, 

inicialmente, a uma análise situacional dos problemas inerentes ao Sistema de Bi- 

bliotecas. Esta análise procurou refletir as causas que interferem nas atividades do 

sistema, detectando interrelações e efeitos mediatos, imediatos e básicos sobre o 

problema central. Através dessa hierarquia, foi possível identificar as causas fun- 

damentais (ou nós-críticos - NC), selecionar os mais relevantes e, a partir daí, ela- 

borar as operações, ações (através de uma lógica recursiva), no intuito de desen- 

cadear as transformações necessárias. 
Ressalte-se, ainda, relativamente ao ambiente externo, que são 

identificadas oportunidades e ameaças, que dizem respeito, respectivamente, a 

fatores potenciais que poderão beneficiar a organização (seu fortalecimento e 
desenvolvimento) ou prejudicá-la, afetando-a negativamente. Já ao ambiente 

interno são identificados pontos fortes e pontos fracos, assim classificados pelas 

vantagens ou desvantagens operacionais que afetam o desempenho institucional. 

4 ANÁLISE SITUACIONAL 

4.1 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DO MODELO EXPLICATIVO E DEFINIÇÃO DOS 
NÓS-CRÍTICOS (NC) 

Como salientado na metodologia, no modelo causai do "Desempenho Nâo- 

Satisfatório do Sistema de Bibliotecas da UFC", que constituiu-se no problema 

central para efeitos do desenvolvimento do estudo, destacam-se três grandes ra- 
mificações de fatores causais, acervo, recursos humanos e as de origem políti- 

co/administrativas, distribuídas em seis nós-críticos considerados os mais relevan- 

tes: 

NC 1- falta de uma política de desenvolvimento de coleções 

A falta de uma política de desenvolvimento de coleções foi considerada de 

grande relevância, devido a inexistência da definição de prioridades do que deve 

ser adquirido e descartado, área do conhecimento a ser dada maior ênfase e pre- 

visão orçamentária, entre outros. 

A falta dessa política corrobora ainda para a desatualizaçâo do acervo, in- 

fluenciando na baixa qualidade e, conseqüentemente, ocasionando a má utiliza- 

ção do mesmo. 

Outro motivo que afeta bastante a utilização do acervo da biblioteca é o des- 

conhecimento do perfil do usuário e das pesquisas desenvolvidas na universidade, 

NC 2- falta de procedimentos padronizados dos serviços da biblioteca 
Como Sistema, alguns procedimentos são comuns, no entanto, há distorção 

na interpretação e, conseqüentemente, na aplicação de determinadas regras, o 

que ocasiona incompreensão e insatisfação do usuário. 

NC 3- falta de comunicação com o usuário 

Podemos considerar de grande importância, neste contexto, a deficiência 

de comunicação com os usuários, que leva ao desconhecimento, pelos clientes. 

495 



6. .6 

dos serviços prestados pela biblioteca e das normas que regulamentam suas ativi- 

dades, ocasionando o descumprimento das regras, contribuindo para o não- 

encaminhamento dos alunos, pelos professores, para a biblioteca. 

Há ainda a se considerar a baixa atuação dos comitês de usuários, que se 

constitui em fator importante para as limitações acima salientadas, resultante do 

anacronismo de sua estrutura. 

NC 4- deficiência na aplicação de uma politica de recursos humanos 

Com respeito aos recursos humanos, outro fator que afeta significativamente 

o Sistema de Bibliotecas é a falta de motivação e envolvimento dos funcionários. 
Múltiplas razões são aventadas em relação a esse problema, as quais abrangem 

desde a própria cultura do serviço público até a questões relativas aos baixos salá- 

rios. 

A desqualificação dos funcionários afeta também, de forma imediata, os 

trabalhos desenvolvidos. Esse problema relaciona-se reciprocamente com a des- 

motivação; ambos são reflexos de uma série de fatores que envolvem: a carência 

de pessoal, inexistência de uma política para o funcionário-estudante, recicla- 

gem e atualização profissional, cargo de auxiliar de biblioteca, além da qualifica- 

ção não-compatível com o cargo, alta rotatividade de funcionários e, por último, 

como determinante de toda essa cadeia de problemas, tem-se a deficiência da 

própria política de recursos humanos da Instituição. 
Especificamente, a falta de uma política para o funcionário-estudante tem-se 

revelado um transtorno administrativo no âmbito das bibliotecas, tanto devido ao 

horário especial destinado a esse pessoal, quanto ao período contínuo de funcio- 

namento das bibliotecas, que os beneficia em termos de flexibilidade de carga 

horária, dificultando também um maior controle de suas atividades. Outro proble- 

ma é a alta rotatividade, uma vez que, ao concluírem a graduação, procuram ou- 

tra lotação. 
Saliente-se que a elevada rotatividade não diz respeito apenas aos funcio- 

nários-estudantes, afetando todo o quadro de pessoal, cujas razões alegadas en- 

contram-se nos baixos salários da Universidade, na carência de incentivos indi- 

retos e de condições de trabalho. 
Outro agravante é a falta do cargo de auxiliar de biblioteca. Isto torna-se 

patente quando é feita a comparação entre as atividades de um assistente de ad- 

ministração lotado na biblioteca e em outro setor da Universidade, em razão do 

caráter específico das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas. 

Além disso, muitos dos concursados são alunos de graduação, profissio- 

nais de outras áreas ou pós-graduados, que se submetem ao concurso para car- 

gos inferiores ao seu nível de escolaridade, manifestando resistência ao desen- 

volvimento das atividades inerentes ao cargo. 

Com relação ao profissional bibliotecário, além do número ser reduzido, 

não há vagas para esta categoria, dificultando a liberação de pessoal para cursos 

de reciclagem e atualização profissional, comprometendo, assim, a qualidade dos 

serviços prestados. 

Outro conjunto de causas que afeta o desempenho da BU/UFC relaciona-se 

a aspectos político-administrativos. Vale salientar, portanto, deficiências existentes 

em infra-estrutura e apoio logístico, constatadas pela falta de equipamentos e de 
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manutenção, tanto do material bibliográfico quanto de instalações e equipamentos. 

Registre-se, também, a carência permanente de material de consumo. 

Um ponto bastante questionado consiste no fato de as bibliotecas não ocu- 

parem prédio próprio (exceção apenas da BU/UFC, Biblioteca de Ciências e Tec- 

nologia - BCT e, mais recentemente, da Biblioteca de Humanidades - BH). As de- 

mais ocupam espaços nos edifícios de Centros e Faculdades, o que em certos 

casos gera indefinições sobre a quem compete cuidar da manutenção do prédio. 

Há ainda a questão do atendimento pela Coordenadoria de Manutenção, Recupe- 

ração e Conservação - COMAC que normalmente é demorado e burocrático. 

Embora todas as bibliotecas recolham mensalmente, para os cofres da UFC, 

uma quantia razoável oriunda de multas e xerox, elas não têm direito a suprimento 

de fundos, o que complica sobremaneira a questão da manutenção. 

NC 5- deficiência na estrutura organizacional da BU 

A falta de autonomia dos subsistemas é um fato gerador de conflito. Tal si- 

tuação decorre não só da atual estrutura organizacional da BU/UFC, como da 

perda política quando da desvinculação do Sistema ao Reitor, pela falta de assento 

no Conselho Universitário (CONSUMI) e pelo desconhecimento da definição de 
percentual para o orçamento das bibliotecas. 

A desvinculação do Sistema ao Reitor significou um retrocesso e ocasionou 

um aumento de burocracia na solução dos problemas, quando a tendência em ní- 

vel nacional é de vinculação direta ao Reitor, conforme levantamento feito pelo 
Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU). 

Com relação à estrutura organizacional do Sistema de Bibliotecas, foi pro- 

posta uma reestruturação em 1987 que até agora não foi totalmente implantada e 

já demonstra sua ineficiência. 
A falta de assento no Conselho Universitário (CONSUNI) também foi consi- 

derada uma das causas pelas quais o Sistema não tem desenvolvido a contento 

as suas funções, uma vez que para lá convergem todas as decisões da Universi- 
dade, inclusive as que dizem respeito às bibliotecas, como horário de funciona- 

mento, regras de circulação, penalidades, etc. 
Outro ponto bastante questionado é o desconhecimento do percentual para 

o orçamento da BU/UFC e o fato de só se incluir na previsão orçamentária a reno- 
vação de assinaturas de periódicos e, quando possível, a aquisição de livros. 

Seguindo a lógica do modelo causai explicitado, converge, como uma das 

causas determinantes de toda a cadeia de problemas, a falta de percepção do 

papel do bibliotecário na questão da Educação e no exercício profissional. Isso 
contribui para uma atitude corporativista negativa, impedindo que sejam reconheci- 

das e corrigidas as falhas na prestação dos serviços. 

NC 6- deficiência no sistema de avaliação 

A deficiência no atual sistema de avaliação também foi considerada de suma 

importância, uma vez que através dele se detectam as falhas nas atividades des- 

envolvidas pela BU e as possíveis soluções; além do mesmo ser peça funda- 

mental para um efetivo planejamento. 

A limitação dos recursos financeiros e a falta de integração com o ambiente 

interno e externo contribuem não só para que caia o padrão dos serviços presta- 

dos, como também para o não-aproveitamento de oportunidades com vistas à di- 

namização do mesmos. 
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Na realidade, tudo isso é, de certa forma, resultante de deficiências no pla- 

nejamento que, paralelamente a uma política educacional ineficiente, tem levado 

as universidades públicas a uma situação de penúria, afetando a performance das 

bibliotecas. 

Na parte superior da árvore de problemas encontram-se as principais con- 

seqüências do Desempenho não-satisfatório do Sistema de Bibliotecas da UFC, as 

quais refletem-se tanto na qualidade do atendimento ao usuário, quanto no ensi- 

no/aprendizagem, culminando com o afastamento do usuário das bibliotecas. 

Outros pontos preocupantes referem-se à imagem dos profissionais biblio- 

tecários que transparece para o usuário - parecendo que não trabalham com res- 

ponsabilidade e comprometimento - bem como o baixo retorno dos investimentos 

financeiros feitos pela UFC no Sistema. 

4.2 ANÁLISE DOS AMBIENTES EXTERNO E INTERNO 

Como salientado na metodologia, a análise dos condicionantes externos e 

internos é fundamental para se empreender um planejamento efetivo, haja vista 

que é através do aproveitamento das oportunidades externas e dos pontos fortes 

da instituição que se poderá avançar e enfrentar as ameaças advindas e as limita- 

ções internas (pontos fracos). A seguir, encontram-se discriminadas as potenciali- 

dades e ameaças do ambiente externo, como também os pontos fortes do sistema 

de bibliotecas e da UFC, de acordo com a definição dada pelos participantes. Vale 
registrar que os pontos fracos constituem-se nos próprios "Nós-Críticos" evidencia- 

dos acima, identificados com o auxilio do modelo causai. 

4.3.1 Ambiente Externo 

Oportunidades 

a) intercâmbio entre Bibliotecas no Brasil; 

b) aumento de recursos financeiros no MEC, através de projetos específi- 

cos; 

0) realizar levantamentos bibliográficos em bases de dados em diversas 

áreas do conhecimento humano; 

d) celebrar convênios com instituições diversas; 

e) reciclar profissionais em outras instituições; 

f) possibilidade de angariar recursos através dos projetos governamentais 

(extra universidade) - alocações de verbas extra-orçamentárias; 

g) realização de projetos e/ou convênios para empréstimos de material bibli- 

ográfico entre bibliotecas; 

h) utilizar meios de comunicação de massa; 

1) desenvolver trabalhos com as comunidades; 

j) promover palestras, eventos em geral, por áreas de interesse; 

k) participar de movimentos sociais e culturais (feiras, convenções, etc); 

I) incrementar o acervo através de doações e permutas de material biblio- 

gráfico. 

Ameaças 

a) Política do MEC sem priorizar as universidades públicas federais; 
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b) falta ou corte de verbas para a Educação, em particular para a Universi- 

dade; 

c) iminência de privatização das universidades; 

d) possibilidade de cortes nas assinaturas de periódicos; 

e) política econômica instável; 

f) falta de definição no orçamento; 

g) descrédito da sociedade para com o ensino superior. 

4.3.2 Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

a) Apoio financeiro da Administração Superior nos eventos para reciclagem 

do servidor; 

b) divulgação de eventos através da rádio Universitária; 

c) existência, na UFC, de uma complexa rede de informatização (Hardware); 

d) existência do Sistema de Automação Universitária-SAU; 

e) acesso a bases de dados internacionais; 

f) uso da RNP para conexão com o mundo; 

g) apoio da Coordenadoria de Modernização Administrativa e da Imprensa 

Universitária; 

h) comunicação/participação da Biblioteca nos diversos programas da uni- 
versidade; 

i) apoio de grupos de bibliotecários para desenvolver as atividades pro- 

postas; 

j) curso de atualização de técnicas bibliotecárias; 

k) vontade dos bibliotecários de capacitar-se. 

5 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS OBJETIVOS 

Com o auxílio da árvore de problemas e da identificação e seleção das cau- 

sas críticas, definiu-se os objetivos a serem perseguidos que, pela lógica de cons- 

trução do modelo, tem-se através do alcance dos objetivos-meios o ataque às refe- 

ridas causas, as quais determinam o problema central. Isso contribui, portanto, 

para o atingimento do objetivo central, qual seja, promover o satisfatório desempe- 

nho do Sistema de Bibliotecas da UFC. 

Como resultados, ou objetivos finais, a melhoria na qualidade do atendi- 

mento contribui para o aperfeiçoamento do processo ensino/aprendizagem na uni- 

versidade, maximizando a satisfação do usuário. Por fim, tudo isso se refletirá em 

estímulo para um maior afluxo de usuários e utilização dos serviços ofertados pelo 

Sistema de Bibliotecas da UFC. 

ObjetIvos-FIns 

a) Melhorar a qualidade no atendimento ao usuário; 

b) melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem; 

c) maximizar a satisfação do usuário; 

d) atrair o usuário para as bibliotecas. 

Objetivo Central 

Promover o Satisfatório Desempenho do Sistema de Bibliotecas da UFC. 
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Objetivos-Meios 

a) Elaborar e implementar uma adequada política de desenvolvimento de 

coleções; 

b) normalizar e padronizar os serviços, e documentar as informações inter- 

nas; 

c) proceder à reestruturação organizacional do Sistema; 

d) definir e sugerir critérios para a melhoria na Política de Recursos Huma- 

nos direcionada ao Sistema de Bibliotecas; 

e) promover um adequado processo de comunicação com o usuário; 

f) definir e implementar uma política de avaliação contínua do Sistema de 

Bibliotecas. 

6 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

Após a identificação dos nós-críticos, passou-se à definição de propostas 

para intervenção. 

PROJETO 1: ELABORAR E IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE DESENVOLVI- 

MENTO DE COLEÇÕES 
Operações/ações: (Op/A) 

Op.1 - Elaborar a Política de desenvolvimento de coleções. 

A. 1.1- Contratar técnico para assessoria; 

A.1.2- definir grupo de trabalho; 

A.1.3- treinar o grupo de trabalho; 

A.1.4- elaborar o documento; 

A. 1.5- realizar evento para divulgar e distribuir o documento. 

Op.2- Implementar a política de desenvolvimento de coleções. 

A.2.1- inventariar coleções; 

A.2.2- avaliar coleções; 

A.2.3- sensibilizar a comunidade universitária. 

PROJETO 2: NORMATIZAR, PADRONIZAR, DOCUMENTAR OS SERVIÇOS E 
DISSEMINAR INFORMAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA 

Operações/ações 

Op.1- Identificar os serviços a serem normalizados. 

Op.2 - Criar comissão para elaborar critérios de padronização dos serviços 

internos do Sistema e do fluxo para disseminação das informações para to- 

mada de decisões. 

A.2.1-Elaborar rotinas, visando a consecução do manual de normas e pro- 

cedimentos; 

A.2.2- Elaborar manuais de serviço; 

A.2.3- Definir fluxo e formas de disseminação da informação para tomada de 

decisões. 

Op.3- Implementar proposta. 
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PROJETOS: PROCEDER À REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 
SISTEMA 

Operações/ações 

Op.1- Extinguir os subsistemas, reestruturar o comitê de usuários, elaborar 

regimento interno, dotar a Divisão de Coordenação de Bibliotecas com re- 

presentante por Campus. 

A. 1.1- Criar grupo de estudo visando a discussão e elaboração de propos- 

tas, objetivando uma nova estrutura; 

A. 1.2- Implementar proposta da nova estrutura. 

Op.2- Vincular o Sistema de Bibliotecas ao Reitor. 

A.2- Elaborar proposta e encaminhar ao Reitor. 

Op.3- Participar do CONSUNI com direito a voz e voto. 

A.3- Elaborar proposta e encaminhar ao Reitor. 

PROJETO 4: PROMOVER UM ADEQUADO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

COM O USUÁRIO 
Operações/Ações: 

Op.1- Elaborar projeto de marketing para dinamizar produtos e serviços. 

A. 1.1- Elaborar serviço de alerta para a comunidade; 

A. 1.2- participar de campanhas sociais; 

A. 1.3- utilizar meios de comunicação de massa; 

A. 1.4- promover eventos culturais; 

A.1.5- criar um balcão de informações utilitárias; 

A. 1.6- reestruturar e dinamizar o Biblionotícias; 

A. 1.7- implementar um rodízio de todos os bibliotecários no balcão de em- 
préstimo e serviço de referência para não perder a visão do usuário; 

A.1.8- que no início de cada ano a comunidade seja convidada a conhecer o 

plano anual de trabalho e ao final do ano a apresentação do relatório 

das atividades desenvolvidas; 

A.1.9- a comunicação do Sistema com a comunidade deve ser feita através 

das próprias bibliotecas ou, no caso do usuário discente, através de 

seus canais de representação; 

A.1.10- promover um adequado processo de comunicação com o usuário. 

Op.2- Dinamizar treinamento do usuário. 

A.2.1- Realizar reuniões com professores, conscientizando-os da 
necessidade de treinamento para os alunos de graduação e de pós- 

graduacão; 

A.2.2- participar das calouradas, estabelecendo o treinamento nesta ocasi- 

ão. 

Op.3- Criar serviço de telereclamação. 

Op.4- Reestruturar e implementar comitê de usuários. 

A.4.1- Realizar reunião com as chefias de Assistência ao Leitor para reava- 

liar 08 comitês de usuários. 

PROJETO 5; DEFINIR E SUGERIR CRITÉRIOS PARA A MELHORIA DA POLÍ- 

TICA DE RECURSOS HUMANOS DA UFC. 
Operações/ações 

Op.1- Alocar pessoal através da SRH. 
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7 ESTRATÉGIAS 

Elaborar projetos especiais para negociação junto aos diversos setores das 

instituições públicas e privadas, no sentido de viabilizar programas de dinamizaçâo 

das bibliotecas e recursos financeiros. De princípio, pode-se discriminar as se- 

guintes propostas: 

a) convênio "Pró-Ler"; 

b) projeto de melhoria do acervo na área de Química, visando tornar a 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia de referência nessa área na Região 

Nordeste; 

c) projeto para ampliar a videoteca do sistema; 

d) elaborar convênios com órgãos Públicos e Privados para viabilização de 

recursos financeiros para o Sistema de Bibliotecas, como; 

e) convênio com a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa - FUNCAP, 

NUTEC e outros órgãos das administrações públicas estaduais e 

municipais, bem como Organizações Não-Governamentais-ONGS, com a 

iniciativa Privada (FIEC, CIC, FACIC, SINDICATOS, EMPRESAS etc); 

para potencialização de recursos financeiros via utilização das bibliotecas 

da UFC e do Posto de Serviços da rede ANTARES; 

f) convênios entre o Sistema de bibliotecas da UFC e as bibliotecas das 

universidades públicas e particulares do Estado e fora dele, para em- 

préstimo de material bibliográfico; 

g) atuar junto à SRH no sentido de definir e implantar uma política específica 

de aquisição/alocação e treinamento de recursos humanos para o Siste- 

ma de bibliotecas da UFC; 

h) promover cursos para formação de auxiliar de biblioteca aos alunos de 1° 

e 2° graus da rede pública estadual e municipal, com a finalidade de 
profissionalizá-los e engajá-los como estagiários nas bibliotecas da UFC; 

i) promover a divulgação dos serviços ofertados pelas bibliotecas junto às 

comunidades interna e externa à UFC. 

8 CONCLUSÃO 

A iniciativa de elaboração de um Planejamento Estratégico para bibliotecas 

parece ser nova, já que só encontramos na literatura alguns artigos que se limitam 

apenas a discutir alguns pressupostos. 

Fazer uma análise criteriosa dos problemas que afligem a BU/UFC, sem 

permitir que o corporativismo embotasse a visão dos que participaram do seminário 

de avaliação, foi uma tarefa árdua. 
A implementação das operações e ações aqui descritas têm acontecido não 

com a velocidade desejada, mas esta é uma prerrogativa que o planejamento es- 
tratégico oferece ou seja, a reavaliação e a retomada de algumas metas para a 

consecução dos objetivos traçados. 

O que há de mais positivo neste tipo de planejamento é, sem dúvida, a pos- 

sibilidade do reconhecimento do peso político da categoria e a importância de uma 

participação mais efetiva nas decisões. 
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ABSTRACT 

This paper describes the strategic planning for the Federal University of Ceará's 

library system for the four-year period 1995-99, resulting from a seminar to evaluate 

the services provided. It analyses weaknesses and strengths, opportunities and 

threats, and defines objectives and strategies which should be introduced to impro- 

ve the system. 
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