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A Biblioteca na Era Impressa

Um dos poucos 
elos de informação 

Fonte imagem: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/16524

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/16524


Hoje, muito de tudo está na internet 

Carregamos um elo de informação junto ao corpo ao longo de 
todo o dia



As bibliotecas precisam existir?

Existe maior 
acervo que 
este? 



Ao olhar a tela de resultados do Google, 

vemos pelo menos duas razões para que as 
bibliotecas existam



Nem tudo 
que 

recuperamos 
temos 
acesso

Razão 1: acesso



Pode-se dar acesso a 
tudo?

Fonte da imagem: 
http://3.bp.blogspot.com/-BGQ-1LgqVu8/UC59Ry7d4tI/AAAAAAAAAp0/xRMjz72imOA/s320/amazeme7.JPG

Precisa-se identificar 
as prioridades de 
acordo com os planos 
de ensino, pesquisa e 
extensão da 
universidade

Não! $

http://3.bp.blogspot.com/-BGQ-1LgqVu8/UC59Ry7d4tI/AAAAAAAAAp0/xRMjz72imOA/s320/amazeme7.JPG


Documentos relevantes para um indivíduo não estão 
necessariamente visíveis

Milhõooooooes de documentos:
Quantas páginas você percorre?

Razão 2: visibilidade



No imenso 
universo de 
documentos

Preciso dar 
visibilidade para 
as informações 
mais 
importantes 
para a 
universidade



A Biblioteca em ação





Integrar esse catálogo às plataformas de ensino, 
pesquisa e extensão da universidade

As listas de leitura dão acesso aos documentos 
diretamente no catálogo



Além disso

Se os catálogos dão 

acesso às publicações 

importantes 

PARA 

uma comunidade

Os repositórios institucionais 

passam a dar acesso aos documentos 

produzidos

 POR
uma comunidade/instituição



A necessidade de 
repositórios 
abrangentes



Dar à comunidade acesso à informação
Promover entre a comunidade o uso da 
informação

Papel ampliado



Identifique as formas de busca 
e de acesso dos documentos

Identifique nos documentos 
acessados as informações 
importantes para a pesquisa

Organize os documentos com 
informações importantes, sintetize-os 

e  escreva seu texto

Avalie o resultado final do seu 
trabalho

Escolha o canal de 
comunicação para divulgação 

da informação produzida

Utilize ferramentas que 
facilitem a recuperação e a 

visibilidade de sua produção

Identifique o assunto de sua 
pesquisa

Identifique onde encontrar 
documentos para sua 
pesquisa

Modelo de competência informacional: adaptado do Big 6 por 

Leitor de 
informação

Autor de 
informação



O trabalho científico como um 
quebra-cabeça

A origem das peças

• Da literatura
• Uma infinidade de documentos 

publicados

• Do pesquisador
• Uma infinidade de estratégias de 

investigação, entre elas, de formas 
de coleta de dados (experimentos, 
questionários, entrevistas, 
observações, etc.)



Biblioteca mundial: 

bases de dados

Biblioteca individual: 

gerenciador de referências

Dois tipos de recursos informacionais



No imenso 
universo de 
documentos

No imenso 
universo 
ferramentas



Bases de dados

Gerenciadores de referências

Editores de texto

Repositórios

Plataformas de 
métricas



O papel central das bibliotecas na UFRGS

INFRAESTRUTURA 

DE INFORMAÇÃO

CULTURA

DE INFORMAÇÃO

1.800 usuários capacitados 
durante a pandemia (até 
setembro)




