
Instrumentos para a localização de fontes:  

repositórios, catálogos, bibliografias, portais, 

diretórios e base de dados 

Mestrandas: 

Claudia Carmem Baggio 

Heloisa Costa 

 

Florianópolis, 20 de agosto de 2015. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

PCI-3211 – FONTES DE INFORMAÇÃO 

Professora Dra. Ursula Blattmann 



Fontes de Informação - Conceito 

    Uma fonte de informação 

é qualquer recurso que 

responda a uma 

demanda de informação 

por parte dos usuários, 

incluindo produtos e 

serviços de informação, 

pessoas ou rede de 

pessoas, programas de 

computador, etc. 



Fontes primárias 

Conceito 

“[...] são fatos vindos 

diretamente da fontes e 

não adulterados [...]. É 

uma informação que não 

pode ser mudada, alterada 

ou disfarçada por opiniões 

ou seleções”. 

(BRASILIANO, 2005, p. 6-

7). 

 

Exemplos 

•Congressos e conferências 

•Legislação 

•Nomes e marcas comerciais 

•Normas técnicas 

•Patentes 

•Periódicos 

•Projetos e pesquisa em andamento 

•Relatórios técnicos 

•Teses e dissertações 

•Traduções 

 



Fontes secundárias 

Conceito 

“Contêm, informações sobre documentos primários e são arranjados segundo um 

plano definitivo; são, na verdade, os organizadores dos documentos primários e 

guiam o leitor para eles” (CUNHA, 2001, p. ix). 

•Livros 

•Manuais 

•Internet 

•Museus, herbários, arquivos e 

coleções científicas 

•Prêmios e honrarias 

•Redação técnica e metodologia 

científica 

•Siglas e abreviaturas 

•Tabelas, unidades, medidas e 

estatística 

Exemplos 
•Bases de dados e bancos de dados 

•Bibliografias e índices 

•Biografias 

•Catálogos de bibliotecas 

•Centros de pesquisa e laboratórios 

•Dicionários e enciclopédias 

•Dicionários bilíngues e multilíngues 

•Feiras e exposições 

•Filmes e vídeos 

•Fontes históricas 

 

 



Fontes terciárias 

Conceito 

“Têm como função principal ajudar 

o leitor na pesquisa de fontes 

primárias e secundárias, sendo que, 

na maioria, não trazem nenhum 

conhecimento ou assunto como um 

todo, isto é, são sinalizadores de 

localização ou indicadores sobre os 

documentos primários ou 

secundários, além de informação 

factual [...]”. (CUNHA, 2001, p. ix). 

 

Exemplos 

• Bibliografias de bibliografias 

• Bibliotecas e centros de 

informação  

• Diretórios  

• Financiamento e Fomento à 

pesquisa  

• Guias Bibliográficos  

• Revisões de Literatura 

 

 



Instrumentos para localização de fontes 

 Repositórios 

 Catálogos 

 Bibliografias 

 Portais 

 Diretórios 

 Base de dados 

 Banco de dados 

 



REPOSITÓRIOS 



Repositório: conceito, tipos, 

exemplos 



Repositório segundo o dicionário Michaelis 

re.po.si.tó.rio 

adj (lat repositoriu) Farm Próprio para conservar ou para guardar 

medicamento: Frasco repositório. sm  

1. Lugar onde se guardam coisas; reservatório, depósito.  

2. Coleção de leis ou peças literárias.  

3. Soma de conhecimentos.  

4. Capela ou nicho à beira das ruas, onde fazem parada as 

procissões, para realizar algumas cerimônias religiosas; 

passo. 

Fonte: http:michaelis.uol.com.br 



Repositório de informação digital  

segundo IBICT 

São sistemas de informação que armazenam, 

preservam, divulgam e dão acesso à produção 

intelectual de comunidades científicas.  

 

Incentivam e gerenciam a publicação pelo pesquisador 

(auto-arquivamento), utilizam tecnologia aberta e 

podem ser acessados por diversos provedores de 

serviços nacionais e internacionais. 

Instituto Brasileiro de Informação  

em Ciência e Tecnologia  



Histórico 

• Os repositórios digitais constituem uma das estratégias 

propostas pelo Movimento de Acesso Aberto para promoção 

da literatura científica de forma livre e sem custos de acesso. 

  

• É crescente o número de repositórios institucionais e 

temáticos criados pelo mundo. No Brasil, este crescimento foi 

acelerado pelo projeto IBICT-FINEP/PCAL/XBDB, que 

possibilitou a implantação de, até o presente momento, 40 

repositórios institucionais em diversas universidades e 

instituições de pesquisa.  

 

• Com a disseminação e consequente conscientização do 

Movimento de Acesso Aberto à informação científica, diversas 

instituições brasileiras têm se dedicado à criação de 

repositórios digitais de acesso aberto.  



Histórico Cont... 

 

• O projeto teve seu primeiro edital lançado em 2009 e 

contemplou 27 instituições, além das cinco do projeto piloto. 

Desde então têm sido lançado outros editais para 

atenderem às instituições de pesquisa e universidades no 

sentido de construírem seus próprios repositórios 

institucionais ou temáticos.  

 

• O projeto consiste na distribuição de kits tecnológicos, no 

treinamento dos recursos humanos da instituição e no 

suporte informacional e técnico para o bom 

desenvolvimento destes sistemas. 

 
• Fonte: http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais/historico 

 









Mas quando e porque surgiu o conceito de 

repositórios de informação digital?  

 

Na década de 90: 

  Crise do periódico acadêmico (custo das assinaturas); 

  Internet; 

  Surgimento do movimento de acesso livre. 

Iniciativas no mundo 
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http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38
http://www.inist.fr/openaccess/article.php3?id_article=38


INICIATIVAS NO BRASIL 
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Os Repositórios nascem da perspectiva do Open 

Archives Iniciative (OAI) 

 
Características Objetivos  

Uso de protocolos de coleta de 
metadados 

Recuperação da informação através de 
sistemas interoperáveis 
Maior agilidade na disseminação da literatura 

Mapeamento e registro do 
conhecimento 

Descortinar a informação produzida 
visibilidade 

Acesso público transparente Democratização do acesso ao conhecimento 
público 

Preservação Digital Armazenamento e preservação histórica 

Submissão dos documentos pelos 
autores (auto depósito) 
 

Legitimar e estimular a publicação na 
instituição 
 



Quais tipos de documentos podem ser 

inseridos em um repositório? 

Todos desde que estejam acessíveis digitalmente. 
 

  Documentos não publicados,  

  Documentos já publicados,  

  Relatórios técnicos,  

  Palestras realizadas em eventos,  

  Imagens, 

  Vídeos etc... 



Quais os formatos são recomendados para 

serem inseridos nos repositório? 

 TIFF: utilizado para imagens 

 MP4: utilizado para vídeos 

 PDF/A: utilizado para documentos que contenham texto, 

gráficos e imagens, fornece especificações para a criação, a 

visualização e a impressão de documentos digitais para uma 

preservação a longo prazo 

 AIFF: utilizado para arquivos de áudio digital  

Recomenda-se que os documentos sejam depositados visando sua 

preservação a longo prazo, utilizando formatos que poderão ser migrados 

ou emulados futuramente, exemplos: 



























Tipos de Repositórios no mundo 

O OPENDOAR [http://www.opendoar.org] é um diretório de 
repositórios abertos com 2728 repositórios cadastrados. (em um ano 

+300) 



O Repositório66 [http://maps.repository66.org/] - Dezembro, 2014  

 

Softwares utilizados: 
 DSpace (1126)  -  EPrints (433)  -  BEPress repository (152)  -  ETD-db Repository (42)    

Opus (26)  -  Fedora (37)  -  Open Repository (14)  -  Outras tecnologias (1011) 

 

São 12,301,750 documentos/itens em 3045 repositórios no mapa (+300/ano) 

Utilização de repositórios no mundo 



Os cinco países com mais repositórios  

Cadastrados no ROAR 

Fonte: O Registry of Open Access Repositories (ROAR), dezembro, 2014  
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Tipos de documentos 

Opendoar 



Vários softwares podem ser 
utilizados como repositórios 

Desenvolvido pelo Massachusetts  

Institute of Technology (MIT) e a Hewlett 

Packard (HP) em Novembro de 2002 

Traduzido para o português em Abril de 2003 

pela Universidade do Minho 

www.dspace.org 

Os software mais utilizados nos repositórios cadastrados 
no ROAR .  

1494 

540 
337 

1472 

Dspace E-Print Bepress Outros 29



O Brasil segue a tendência mundial 

na adoção do software Dspace como 

repositório 

Os software mais utilizados nos repositórios brasileiros 
cadastrados no ROAR .  

80 Dspace 

59% 

51 Outros 

40% 

2 Eprints 

1% 





Algumas Características: 

• A arquitetura do software é simples e eficiente;  

• Uso de tecnologia de ponta;  

• Implementado intencionalmente para servir de repositório 

institucional (mas permite customizações);  

• Direcionado para o acesso aberto a informação científica (texto 

completo); 

• Permite a configuração do processo editorial nos moldes dos 

periódicos tradicionais, 

• Inclui a possibilidade de revisão dos pares. 

• Possui identificador persistente (DOI), que nunca muda ou se 

danifica.  

Software Dspace como repositório 

Mais detalhes sobre os termos de distribuição do Dspace em: 

http://opensource.org/licenses/bsd-license.php  



Utiliza um conjunto de ferramentas de código aberto: 
 

 Linguagem web: Java, JSP 
 Base de dados: PostgreSQL, MySQL 
 Servidor web: Apache Tomcat  
 Motor de pesquisa: Lucene 

 
Quem pode instalar? 
 

Qualquer pessoa pode fazer download, instalar e utilizar o software.  
Mas não é um processo trivial 

 
Como instalar o DSpace? 
 

IBICT - dspace.ibict.br/dmdocuments/manual_Instalacao_Dspace.pdf  

Software Dspace - Tecnologias 

http://dspace.ibict.br/dmdocuments/manual_Instalacao_Dspace.pdf
http://dspace.ibict.br/dmdocuments/manual_Instalacao_Dspace.pdf
http://dspace.ibict.br/dmdocuments/manual_Instalacao_Dspace.pdf


Software Dspace  

Arquitetura da Informação  

Item - É o conjunto dos objetos digitais e seus metadados 

R e p o s i t ó r i o 

Define suas próprias diretrizes 

para inserção/aprovação de 

conteúdos, definição de 

metadados e terminologia 

própria. (diferencial) 

 

Podem ser departamentos, 

laboratórios, escolas ou 

outras unidades 

administrativas de uma 

instituição. 



Software Dspace - Metadados 

O Dspace utiliza 3 tipos de metadados: 

Descritivos: Responsáveis pela descrição do documento. Utiliza o Qualified 
Dublin Core;  
Possui apenas três campos obrigatórios: título, idioma, data de depósito. 
 
Administrativos: Responsáveis pela preservação, proveniência e políticas de 
autorização. 
Contemplando metadados  Dublin Core como: o tamanho em bytes dos arquivos 
 
Estruturais: Responsáveis pelas informações de apresentação de um item e das  
relações entre as partes constituintes do item.  



Esse recurso permite a pesquisa e recuperação dos arquivos em texto  
completo mesmo se a localização desse documento for modificada na 
internet. 
 

O Dspace ajudar a resolver este problema com a criação de identificadores 
persistentes para cada item, coleção ou comunidade armazenada no sistema 
através do Handle System.  
 

Como isso funciona? 
 

O Dspace possibilita a criação do Handle, mas deve-se tomar cuidado nas 
atualizações.  
 

Exemplo: http://arca.icict.fiocruz.br/handle/icict/6663 
   http://arca.icict.fiocruz.br/handle/icict/6662 
 

A cada novo documento inserido no repositório, acrescentasse um 
identificador sequencial único numero/1, numero/2, numero/3, e assim 
sucessivamente. 

 

Software Dspace 
Identificadores Persistentes 

http://arca.icict.fiocruz.br/handle/icict/6663


O Dspace disponibiliza seu conteúdo de forma padronizada para que outros 
sistemas possam se comunicar, capturando e disponibilizando seus conteúdos. 

Através do Protocolo Open Archives Initiative - Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI-PMH).  

Conjunto de regras  que 
possibilita a conexão, 
comunicação ou 
transferência de dados 
entre dois sistemas. 

Dados descritivos sobre 
o documento, o Dspace  
utiliza o padrão Dublin 
Core. 

Coleta/extração dos metadados de 
outros repositórios previamewnte 
selecionados disponíveis na web 
(data providers) para armazenamento 
em seu repositórios (automático).  

OAI – Interoperabilidade 

Software Dspace - Interoperabilidade 



Compatibilidade com o protocolo OAI 

 
Repositórios provedores de dados (data providers): Possibilita que os 

itens registados no DSpace possam ser disponibilizados para 

coleta/extração (harvesting) por outros sistemas que usem o mesmo 

protocolo, a instituição pode ativar ou não o OAI e registar-se ou não 

como data providers. 

 

Repositórios provedores de serviço (service provider): Realiza a 

coleta/extração (harvesting) dos metadados de outros sistemas que 

usem o mesmo protocolo e esteja registada como data providers e 

armazena as informações coletadas em seu banco de dados. 

 

Possibilitando uma a busca integrada a diferentes repositórios 

Software Dspace - Interoperabilidade 



ARCA 

 

 
Repositórios - Aplicação 

Repositório Institucional (RI) da Fiocruz desenvolvido para 

disseminar e preservar a produção intelectual da Fundação. 

O Arca tem por objetivo principal reunir e dar visibilidade à 

produção técnico-científica da instituição e representa parte 

significativa do esforço da pesquisa pública em saúde no 

Brasil. 

http://www.arca.fiocruz.br  

http://www.arca.fiocruz.br/


 

   Repositórios brasileiros 
 

A seguir apresenta-se uma lista dos 

repositórios brasileiros de acesso aberto, que 

contém publicações científicas. Os repositórios 

listados foram identificados em listas nacionais 

e diretórios internacionais de repositórios 

digitais. 

 
Fonte: http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais/repositorios-

brasileiros 

 



• Acervo Digital da UNESP 

• Acervo Digital do INMETRO 

• Alice - Repository Open Access to Scientific Information from Embrapa 

• ARES - Acervo de Recursos Educacionais em Saúde 

• BIOE - Banco Internacional de Objetos educacionais 

• BDBComp - Biblioteca Digital Brasileira de Computação 

• BDJur – Biblioteca Digital Jurídica do Supremo Tribunal de Justiça 

• Biblioteca Digital - UFMG 

• Biblioteca Digital Ação Educativa 

• Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 

• Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo 

(BDPI) 

• Biblioteca Digital da UNICAMP 

• Biblioteca Digital da UNIVATES (BDU) 

• Biblioteca Digital de Monografias de Graduação e Especialização da 

Universidade de Brasília 

• Biblioteca Digital do Senado Federal 

• Biblioteca Multimídia da FIOCRUZ 

• Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

• Biblioteca Virtual sobre Corrupção 

• Braziliana - USP 



• CBPF Index 

• Ciências Agrárias - Repositório Eletrônico do Departamento de Ciências 

Agrárias da UNITAU 

• Dspace@FGV 

• Guaiaca – Repositório Institucional da UFPel 

• Infoteca-e - Informação Tecnológica em Agricultura 

• Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

• Maxwell 

• Portal do Livro Aberto em Ciência, Tecnologia & Inovação 

• REPOSCOM - Repositórios Institucionais em Ciências da Comunicação 

• RABCI - Repositório Acadêmico de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

• Repositório Digital da UFMG 

• Repositório Institucional da Fiocruz - ARCA 

• Repositório da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

• Repositório da Universidade Federal da Bahia 

• Repositório da Universidade Federal da Paraíba 

• Repositório da Universidade Federal de Alagoas 

• Repositório da Universidade Federal de Grande Dourados 

• Repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora 

• Repositório da Universidade Federal de Ouro Preto 

• Repositório da Universidade Federal de Pernambuco 



• Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina 

• Repositório da Universidade Federal de São Carlos 

• Repositório da Universidade Federal do Acre 

• Repositório da Universidade Federal do Ceará 

• Repositório da Universidade Federal Do Paraná (UFPR) 

• Repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

• Repositório da Universidade Federal Fluminense 

• Repositório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

• Repositório de Publicações Científicas da Universidade Federal do Maranhão 

• Repositório Digital da UNATI – UNESP 

• Repositório Digital da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

• Repositório do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer 

• Repositório do Conhecimento do Ipea – RCIpea 

• Repositório Institucional da Fundação João Pinheiro 

• Repositório Institucional da Fundação Santo André 

• Repositório Institucional da  Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul 

• Repositório Institucional da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Viçosa 

• Repositório Institucional da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri 

• Repositório Institucional da Universidade de Brasília 



• Repositório Institucional da Universidade de Passo Fundo 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Goiás 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe 

• Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia 

• Repositório Institucional da Universidade Federal do Espirito Santo 

• Repositório Institucional da Universidade Federal do Pará 

• Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande 

• Repositório Institucional de Produção Científica da ENSP 

• Repositório Institucional do Instituto Nacional de Tecnologia 

• Repositório Institucional do Museu Paraense Emilio Goeldi 

• Repositório Institucional do Sistema CFB/CRB 

• Repositório Institucional do Centro Universitário de Brasília 

• Repositório Institucional Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais 

• Repositório Institucional na Universidade Católica de Brasília 

• Repositório Institucional Rede CEDES 

• RIDI - Repositório Institucional Digital do Ibict 

• SabeRES (Repositório Saberes em Gestão Pública) 

• Universidade Metodista 



CATÁLOGOS 



CATÁLOGO 

“Instrumento de pesquisa em que a descrição 
exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma 
ou mais de suas subdivisões toma por 
unidade a peça documental, respeitada ou 
não a ordem de classificação”.  

(Dicionário de Terminologia Arquivística, 1996) 



O que é um catálogo? 

    É um meio de comunicação, que veicula mensagens 

sobre os registros do conhecimento, de um ou vários 

acervos, reais ou ciberespaciais, apresentando-as com 

sintaxe e semântica próprias e reunindo os registros do 

conhecimento por semelhanças, para os usuários desse 

acervo.  

    O catálogo explicita por meio das mensagens, os 

atributos das entidades e os relacionamentos entre elas 

(MEY; SILVEIRA, 2009, p. 12) 



• Encontrar, 

• identificar,  

• selecionar e 

• obter recursos bibliográficos 

 
(IFLA MEETINGS OF EXPERTS ON AN INTERNATIONAL CATALOGUING CODE, 2009) 

Quais as funções do catálogo?  









•  CATÁLOGO: 

 Lista metódica, descrição sistemática de algo ou 

lista de uma coleção (biblioteca, museu, etc.)  

 

• CATÁLOGO COLETIVO: 

Lista obras e indica as bibliotecas que a possuem. 

 

• CATÁLOGO DE PESQUISA: 

 Lista a produção científica de uma instituição. 



“Catálogo é um canal de comunicação estruturado, 

que veicula mensagens contidas nos ítens, e sobre 

os ítens de um ou vários acervos, apresentando-as 

sob forma codificada e organizada, agrupadas por 

semelhanças, ao(s) usuário(s)” 

Segundo Cutter, os objetivos do catálogo são: 

1) permitir a uma pessoa encontrar um livro do qual ou o autor o, 

ou o título, ou o assunto seja conhecido. 

2) mostrar o que a biblioteca possui de: um autor determinado, um 

assunto determinado, um determinado tipo de literatura 

3) ajudar na escolha de um livro de acordo com sua edição 

(bibliograficamente) ou de acordo com o seu caráter (literário ou 

tópico) 

O objetivo de catálogo é veicular as mensagens 

elaboradas pela catalogação 



• Indicar obras existentes, por autor ou qualquer outro 

responsável pela publicação (tradutor, ilustrador, etc); 

• Indicar nomes das instituições ou entidades das 

quais a biblioteca possua obras; 

• Dispor ordenadamente as entradas de autor para 

possibilitar a identificação das obras pelo título; 

• Possibilitar a recuperação das obras pelo título; 

• Indicar as obras existentes sobre determinado 

assunto; 

• Através de remissivas, orientar o leitor de uma 

entrada para outra que foi estabelecida; 

• Indicar o conteúdo e descrever dados que permitam 

a identificação e recuperação das obras na estante 

O catálogo serve para: 



INTERNOS 
(também chamados: auxiliares, técnicos, de controle do 

bibliotecário) 

topográfico 

biobibliográfico, de identifdade ou de autoridade 

de assunto 

registro 

EXTERNOS 
(também chamados: públicos, principais, dos usuários) 

autor (ou onomástico) 

título (ou didascálico) 

assunto (por palavras, pelo n. de classificação=sistemático) 

outros catálogos de coleções especiais, cronológico etc. 

 

Tipos de Catálogos 



Conforme a função os catálogos podem ser de vários tipos: 

De Autor (ou onomástico) : reúne as entradas principais e 

secundárias de autor (pessoal ou entidade coletiva) e as 

remissivas numa única ordem alfabética.  - entenda-se por 

autor, para este catálogo, qualquer participação na elaboração 

de publicações como colaboradores, tradutores, ilustradores etc  

De Título (ou didascálico) : reúne todas as entradas principais (das 

obras que tem entrada pelo título) e secundárias 

(desdobramentos de título) e as remissivas, em uma única 

ordem alfabética. 

De Assunto (ideográfico ou metódico) : refere-se ao conteúdo de 

cada uma das obras. Facilita o leitor na procura de livros sobre 

determinado assunto e temas correlatos. 

Catálogo Dicionário : apresenta, em uma única ordem alfabético, 

as entradas de autor, título e assunto.  A alfabetação pode ser 

feita palavra por palavra ou letra por letra. 

 

  Catálogos Principais 



DIRETÓRIOS 



Diretórios 
• Podem ser denominados “repositórios”, que na verdade são 

depósitos ou pontos de armazenamento de arquivos ou, 

mais ainda, locais centrais que estocam e mantêm 

informações digitais, geralmente dados ou arquivos do 

computador.  

 

• Podem se referir a uma coleção de índices e bases de 

dados, cujo acesso pode ser gratuito. 

 

• Podem ser listas alfabéticas ou classificadas de nomes, 

organizações ou assuntos, etc., contendo títulos, endereços, 

afiliações e outros dados profissionais.  

 

 



Diretórios 
• Pode ser um tipo de lista organizada por nomes de arquivos, 

juntamente com as informações que possibilitam que sejam 

recuperados pelo sistema operacional. 

 

• São listas que registram novos títulos; mudanças de título; 

títulos a serem lançados; fusões de valores descritivos; e 

outras características relevantes para os periódicos 

científicos. 

 

 



Exemplos de diretórios 
 

SAPO – Diretório diversos 

 

 

 

 

 

 

Diretório de pesquisadores 

Em Ciência da Informação 

Brapci 

 



PORTAIS 



Portais 
 Reunião de páginas, sites e websites da Internet, com o propósito de facilitar 

o acesso à informação para o usuários/internauta. 

 Considera-se reunião de catálogos de busca, bases de dados ou de 

informações referenciais bibliográficas. 

 Um portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e 

distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites ou subsites dentro, e 

também fora, do domínio ou subdomínio da empresa gestora do portal. 

 De acordos com alguns estudiosos, os portais são fabulosos e ricos em 

divulgação e contextualização de informações especializadas em temas 

diversos.  

 Não têm tanto impacto quanto as bases de dados e os diretórios, que 

implementam seus sistemas para que possam indexar de forma concreta as 

informações de algum tipo de suporte. 

 Nos portais são divulgados links, que, na verdade, nada mais são do que a 

divulgação logística (hospedagem) da publicação em um portal de temática 

específica ou generalizado, de tema multidisciplinar, sem pretender realizar a 

indexação em si. 



Exemplos 
Portal de Divulgação científica do Senac/SP – contém publicações científicas, 

prática acadêmicas, pesquisa aplicada, eventos, base de dados, etc. 

 

 

 

 

 

CNPq – Portal de popularização 

 da Ciência – Por que popularizar?  

Fazendo divulgação científica,  

museus e centros de ciência,  

Feira e relatório de ciências,  

Memória CNPq,  

olimpíadas científicas. 

 



BIBLIOGRAFIAS 



Bibliografias 

 A bibliografia é uma lista de referências bibliográficas 

relativas aos diversos tipos de fontes de informação 

sobre determinado assunto ou pessoa.  

 

 Os índices, também denominados bibliografias correntes, 

em geral indexam novos livros e artigos de periódicos. 

 

 Normalmente são organizadas por autor ou assunto. 

 

 As bibliografias sobre bibliotecas digitais têm 

crescido bastante na internet (CUNHA, 2010). 

 



Exemplos 
BAILEY JUNIOR, Charles W. Scholarly electronic publishing bibliography: 

2008 annual edition.  

 Bibliografia que inclui mais de três mil itens com artigos de periódicos, livros, 

documentos e fontes digitais relacionadas com publicações acadêmicas 

eletrônicas.  

 Abrange noves áreas: problemas econômicos, livros e textos eletrônicos, 

periódicos eletrônicos, obras gerais, problemas legais, problemas bibliotecários 

(catalogação, metadados, bibliotecas digitais, preservação), novos modelos de 

publicação, gestão dos direitos digitais, repositórios e arquivos abertos. 

DAY, Michael. Preservation of electronic information: a bibliography. Bath: 

UKOLN, 2000.  

 Bibliografia internacional sobre preservação da informação digital com ênfase 

na língua inglesa. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND 

INSTITUTIONS. Digital libraries: resources and projects.  

 Bibliografia de cunho internacional sobre coleções, periódicos, conferências, 

organizações e projetos de bibliotecas digitais. 



BASE DE DADOS 



Base de dados 
Coleção de registros normalmente gerenciada por um 

sistema de busca. As bases de dados variam em seu 

conteúdo (páginas Web, patentes, dados estatísticos, 

normas técnicas, periódicos científicos, etc.). 

 

Base de dados é a coleção de dados que serve de suporte 

a um sistema de recuperação de informações. As bases de 

dados, reunidas, formam os bancos de dados.  

 

As bases de dados podem ser impressas e automatizadas, 

sendo esta última forma mais conhecida como base 

eletrônica; ou seja, essas informações podem ser 

apresentadas em CD-ROM, videodisco CD-I (disco 

compacto interativo) e online. 

 



Base de dados 
Objetivos e funções: 

 

 Fornecimento de informação atualizada, precisa e 
confiável e de acordo com a demanda; 

 

 Promovem visibilidade e acesso à produção de 
conhecimento; 

 

 Disseminam a produção técnico-científica em âmbito 
nacional e internacional; 

 

 Permitem a realização de controle bibliográfico da 
produção de determinada localidade geográfica (região, 
país) ou em determinado campo do conhecimento. 

 



Base de dados 
 As bases de dados podem ser: bibliográficas; catalográficas ou 

referenciais. 

 

 Bibliográficas ou referenciais: incluem referências bibliográficas e 

resumos. agrupa e organiza referências de artigos científicos, 

monografias, teses, trabalhos de congressos e outros documentos 

convencionais e não convencionais. Estas referências são, 

normalmente, acompanhadas do resumo, além dos dados que 

identificam cada artigo ou documento incluído na base de dados, 

seguindo critérios de seleção próprios. 

 

 Textuais: incluem textos completos de artigos de periódicos, jornais ou 

outras modalidades de documentos. 

 

  Catalográficas: representam o acervo de uma biblioteca ou de uma 

rede de bibliotecas, sem indicação do conteúdo dos documentos. 

 



Exemplos 
LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts. Literatura da área de 

bibliotecas e administração da informação. Artigos. 

 

BRAPCI – Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação. Literatura da área da Biblioteconomia, Ciência da Informação e afins. 

Monografias, artigos de periódicos, capítulos de livros, anais de congressos, 

dissertações e teses. 

 

Library of Congress - o catálogo cobre o acervo documental da Library of Congress. 

Sua coleção de mais de 138 milhões de itens. 

32 milhões de livros materiais impressos em 470 idiomas 

61 milhões de manuscritos 

a maior coleção de livros raros  

da América do Norte e do  

mundo, vasta coleção de  

materiais legais, filmes,  

mapas, partituras e  

gravações sonoras. 

Referencial Catalográfica 



Referências 

CAMPELO, B. S.; CENDÓN, B.V.; KREMER, J.M. (Orgs.). Fontes de informação para 

pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. (Aprender) 

Cunha, Murilo Bastos da. Biblioteca digital: bibliografia das principais fontes de informação. 

Ci. Inf., Brasília, DF, v. 39 n. 1, p.88-107, jan./abr., 2010. 

______. Para saber mais: fontes de informação em ciência e tecnologia. Brasília: Briquet de 

Lemos Livros, 2001. 

LEITE, Fernando Cesar Lima. Como gerenciar a visibilidade da informação científica 

brasileira: repositórios institucionais de acesso aberto. Brasília: Ibict, 2009. 

REIS, Clea Mara Barradas. Otimizando a recuperação da informação em repositórios 

institucionais. 2008. 8 slides: color. 

RODRIGUES, Eloy. Concretizando o acesso livre à literatura científica: o repositório 

institucional e a política de autoarquivo da Universidade do Minho. Disponível em: 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3478/1/Cadernos%2520BAD%25201%2

520200505%2520rodrigues.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2015. 

 



Referências 

Santos, Gildenir Carolino. Fontes eletrônicas de informação em educação. Disponível em: 

<http://docslide.com.br/documents/c-gcs-20031-fontes-eletronicas-de-informacao-em-

educacao-gildenir-carolino-santos-bibliotecariomestre-em-educacao-gilbfeunicampbr.html>. 

Acesso em: 02 ago. 2015. 

SANTOS, Gildenir Carolino. Fontes para indexação para periódicos científicos: um guia 

para bibliotecários e editores. Campinas, SP: E-Color, 2011. (Manuais Técnicos BFE, n. 6). 

SOUZA, Marcia Izabel Fugisawa; VENDRUSCULO, Laurimar; Mel, GEANE Cristina. 

Metadados para a descrição de recursos de informação eletrônica: utilização do padrão 

Dublin Core. Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 1, p. 93-102, jan./abr. 2000 

YAMAOK, Eloi Juniti. Metadados e Dublin Core. Brasília: SERPRO. 2007. Seminário de 

Gestão da Informação Jurídica em espaços digitais. 2007. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/sijed/05.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2015. 

 



Sites de Repositório Institucional 

http://repositorio.bce.unb.br/; http://www.lume.ufrgs.br/; 

http://www.repositório.ufrn.br  

 

Livros on-line: 

Manual do DSpace: administração de repositórios 

 Autor: Milton shintaku; Rodrigo França de Medeiros 

http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/123456789/769  

 

Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação científica brasileira: 

repositórios institucionais de acesso aberto  

Autor: Fernando César Lima 

http://www.ibict.br/anexos_noticias/repositorios.institucionais.F.L 

eite_atualizado.pdf 



Obrigada!! 


