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Parâmetros para pensar as Plataformas de 
Serviços

- Dificuldades atualmente enfrentadas nas bibliotecas universitárias 
brasileiras

- Desafios do ecossistema de informação e dos serviços de bibliotecas

- Expectativas sobre as plataformas para lidar com o ecossistema de 
informação e os serviços de bibliotecas



Dificuldades atuais em relação às 
plataformas de serviços de bibliotecas

Muitas bibliotecas universitárias brasileiras:

- utilizam sistemas de gerenciamento limitados para o gerenciamento 
de coleções eletrônicas;

- sofrem com a redução do orçamento das universidades e a 
desvalorização do Real;

- temem a migração considerando as conexões já realizadas de seu 
Sistema com outros sistemas de sua universidade;

- possuem equipes de TI reduzidas, frequentemente compartilhadas 
com outros setores da Universidade.



Desafios das bibliotecas universitárias

- O ecossistema de informação para a promoção da aprendizagem e 
produção de novos conhecimento é complexo e dinâmico ;

- Os produtos e serviços de biblioteca precisam ser constantemente 
adaptados(e às  vezes reinventados)  para efetivamente auxiliar nas 
necessidades informacionais de sua comunidade. 



Desafios do Ecossistema de 
informaçãoDados e protocolos 
abertos

Pre-prints e revisão por 
pares aberta

Artigos no Editor Artigos nos Repositórios Recursos educacionais 
abertos

Fonte: 
https://www.blogdacompanhia.com.br/app/webroot/files/uploa
ds/ckfinder/images/ebook%20jardim%20secreto.jpg

Impresos e eletrônicos

e muito maislinks que mudam



Expectativas sobre as plataformas de serviços 
de biblioteca?

Como gerenciam?
● Dados sobre planos de ensino, pesquisa e extensão das 

universidades 

● Contratos

● Dados bibliográficos e metadados

● Resultados de busca integrada

● Acesso (autenticação e links)

● Estatísticas e relatórios

● O impacto das publicações



No imenso universo de 
documentos

Preciso identificar as 
publicações específicas para 
dar acesso...

Planos de ensino, pesquisa e extensão da 
universidade

… mas também para dar 
visibilidade no catálogo



Contratos

Valores

- Comparação de propostas
- Reajustes

Períodos

- vigência
- data para controle dos 

processos, etc.

Arquivamento de documentação

Acessos simultâneos

- Online
- Offline

Plataformas de leitura

Garantias de preservação 
digital e acesso perpétuo



Registro de autoridades (bibliotecas nacionais)

Registro bibliográfico (editores)

Registro de itens (exclusivo da biblioteca)

Dados 
bibliográficos e 
metadados

Criação manual de 
registros?



DOI/crossref no Lattes: um exemplo de 
ligação de dados?

Autopreenchimento 
de dados

Ligação de dados: Web of Science, 
Scopus e SciELO



Resultados de 
busca integrada



Acesso

Autenticação facilitada (ou "500" users 
e senhas)

Resolvedor de links (ou um catálogo de 
publicações não encontradas) 

Fonte da imagem: https://images.app.goo.gl/vaEF6meupC6P9DNa8 Fonte da imagem: https://images.app.goo.gl/RJayT5ZBhauT5sBd6



Estatísticas e relatórios gerenciais

Fonte da imagem: https://images.app.goo.gl/NoQCS9rrAn99ziYVA

Com um destaque, 
entre tantos desafios, 
para a necessidade de 
relatórios de busca e 
uso das coleções 
contratadas 
independentemente do 
fornecedor



O impacto das publicações



As plataformas, o trabalho 
coletivo e o fortalecimento 
dos sistemas de bibliotecas
Os sistemas de bibliotecas 
existem como recurso técnico e 
gerencial para potencializar a 
atuação de cada uma de suas 
bibliotecas. 

As ações e recursos 
compartilhados exigem políticas e 
procedimentos comuns 
construídos a partir do senso de 
coletividade e da disposição de 
formar consensos. 

A valorização do coletivo é tarefa 
árdua numa sociedade cada vez 
mais egoísta.

Fonte da imagem: 
https://piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2019/03/151_questoesambientais.jpg



https://bibliotecasedevaneios.com.br
/?p=754
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