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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo propor um programa de competência em informação para 

usuários de uma biblioteca universitária de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, 

com a finalidade de capacitar os alunos em fontes e recursos de informação para pesquisa 

acadêmico científica, tornando-os autônomos em suas pesquisas. A proposta pretende 

contribuir de forma efetiva, tanto no âmbito individual, como coletivamente, corroborando 

com a temática “competência informacional” e sua importância no campo da 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação.  
 

Palavras-chave: Competência em Informação. Biblioteca Universitária. Biblioteconomia.  

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade do Conhecimento reconhece a importância da informação como um bem 

social, atribuindo a ela o devido mérito no desenvolvimento cultural e social da humanidade. 

Na medida em que uma biblioteca se vincula à comunidade, ela cria espaços que possibilitam 

sua participação na sociedade da informação.  
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No âmbito das universidades, podemos afirmar que a biblioteca equivale a um órgão 

vital de uma estrutura. Nesse sentido, sua importância é verificada por colaborar com as 

pesquisas acadêmicas e contribuir para o avanço científico do país. Enquanto unidade 

informacional, a biblioteca exerce seu papel em sociedade, visando à construção de novos 

conhecimentos e servindo de alicerce para o uso da informação como ferramenta de inclusão 

social. O indivíduo ao adquirir grau de instrução que o capacite a ler, buscar a informação, 

selecionar e avaliar qual é relevante, assume o papel primordial em uma sociedade 

democrática onde estará participando ativamente desta comunidade. Na visão de Luck (2000, 

p. 2), a biblioteca universitária é “uma instância privilegiada de criação/produção de saberes, 

formação de competências e de difusão da experiência cultural e científica da sociedade”. 

Sob essa perspectiva denota-se que o principal papel da Biblioteca Universitária é atender as 

necessidades informacionais do corpo acadêmico.  

No que tange competência em informação, Beluzzo (2015) enfatiza que é um fator de 

inclusão social do indivíduo em sua plena realização. De acordo com a Declaração Mundial 

sobre o Ensino Superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) para o século XXI pretende-se “formar pessoas críticas e reflexivas que 

contribuam para o desenvolvimento econômico e social” (FARIAS; BELUZZO, 2015, p.78). 

Diante dessa afirmativa cabe ressaltar a importância do elo entre a educação e a competência 

em informação que são fatores que dão base ao desenvolvimento de habilidades críticas e 

reflexivas ao cidadão.  

No campo da saúde, a produção científica é extensa. As fontes de informação nesta 

área do conhecimento, apresentam especificidades que exigem um usuário com habilidades 

informacionais para manuseá-las, a fim de localizar a informação desejada. Acrescenta-se ao 

contexto de busca de informação científica em fontes de informação em saúde o fator tempo. 

O tempo gasto na busca e efetiva recuperação da informação, pode acarretar em situações que 

apresentem um diagnóstico tardio. E em determinado contexto, isto pode ser decisivo na 

tomada de decisão ou resposta a uma pergunta. É necessário que os profissionais indiquem 

aos seus usuários fontes seguras para efetuar de forma convicta suas pesquisas, com fins de 

elaboração de conteúdos científicos confiáveis e precisos. 

O trabalho proposto visa corroborar para estudos relacionados à competência em 

informação de usuários de bibliotecas universitárias e terá como campo empírico a Biblioteca 

Universitária da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Objetiva-se 
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com tal estudo tornar os usuários de bibliotecas universitárias independentes no que tange a 

analise crítica de fontes de informação e de busca em base de dados. Com isso, espera-se uma 

melhoria no seu desempenho em sala de aula, progresso em seus trabalhos e pesquisas, 

possibilitando em uma agregação de valor aos conhecimentos obtidos durante sua formação 

acadêmica.  

 

 

2 CAMPO EMPÍRICO: A BIBLIOTECA DE ENFERMAGEM 

 

O campo empírico escolhido para implementação de um programa de competência 

informacional para usuários de biblioteca universitária se deu na Biblioteca da Escola de 

Enfermagem (BENF). Esta unidade informacional é vinculada à Superintendência de 

Documentação (SDC) da Universidade Federal Fluminense. A BENF foi inaugurada no dia 

21 de novembro de 1994 e reinaugurada no dia 14 de dezembro de 2004, 10 anos depois, 

após reforma da estrutura física, layout e outras melhorias. Ela está situada na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) e é resultado do desmembramento do acervo 

da Biblioteca da Faculdade de Medicina, que atendia ambas as áreas do conhecimento.   

A missão da Superintendência de Documentação da Universidade Federal Fluminense 

é apoiar os programas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, desenvolvendo 

serviços e produtos que atendam às necessidades de informação da comunidade acadêmica. 

Seu quadro funcional dispõe de quatro bibliotecárias e quatro auxiliares de biblioteca. 

Por se tratar de uma Biblioteca Universitária, sua clientela são os docentes, discentes de 

graduação e pós-graduação Stricto e Latu Senso, pesquisadores e profissionais da área da 

saúde.  

O Serviço de Referência da BENF não possui um bibliotecário específico para o 

atendimento, todos prestam os mesmos serviços, a demanda é pouca, comparado com o 

número de usuários desta comunidade. Eventualmente o atendimento é feito por e-mail ou 

pelo canal do blog, a procura pelo serviço ocorre basicamente pelos alunos de pós-graduação 

Stricto e Latu Senso. Através do serviço de referência, foram constatadas algumas 

indagações, onde boa parte de sua demanda era sobre normalização de trabalhos e a 

deficiência estava na busca bibliográfica. Com este fato, se impulsionou a promoção e a 

elaboração de programas de capacitação para o público alvo, que são profissionais da saúde 

que estudam e/ou atuam na EEAAC. 
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3 PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

Com o intuito de capacitar seus usuários, tornando-os autônomos em suas pesquisas, 

para que os mesmo conheçam as fontes de informação pertinentes de sua área e sejam 

capazes de recuperar e avaliar os documentos, propomos um programa de competência em 

informação, a fim de contribuir efetivamente no desenvolvimento da pesquisa científica e 

estimular uso mais freqüente do acervo desta unidade de informação. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é de cunho exploratório, e através deste modelo de análise Gil (1999) 

aponta que é capaz de explanar fenômenos pouco explorado e proporcionar uma visão geral 

sobre um determinado caso. 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A Escola de Enfermagem é composta por aproximadamente 439 alunos de graduação, 

alunos de três cursos de especialização pós-graduação lato sensu, de dois cursos de 

residências, de três cursos de mestrados e um curso de doutorado. A população para 

amostragem serão os enfermeiros que atuam nesta unidade (enfermeiros, pesquisadores e 

professores). A primeira amostra será composta por 01 (um) aluno de cada modalidade de 

qualificação (Graduação/ Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu), totalizando 10 alunos. 

Para compor este programa, serão oferecidos cursos de: fontes de informação on-line; 

busca em bases de dados; e gestão estratégica de busca; manuseio das obras bibliográficas.  

Estes aspectos serão definidos com o intuito de capacitar e educar o usuário para uso da 

fonte, e consequentemente, otimizando a execução (efetuação) na busca dentro do sistema até 

o manuseio do livro (que para muitas instituições, é uma forma de preservação preventiva da 

biblioteca e de seu acervo); 

Esses serviços deverão ser oferecidos na Biblioteca ou nas dependências da Escola de 

Enfermagem, durante o período do acolhimento estudantil. Para mobilizar o público é 

necessário criar estratégias com os professores, onde poderão ser incluídas em suas aulas de 

Pós-Graduação uma aula de normalização e estratégias de busca e para a graduação uma aula 
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de normalização para o primeiro e nono período. Essa aproximação entre profissionais da 

informação e da saúde, que poderá acarretar em uma cultura organizacional do 

reconhecimento e valorização da atuação do bibliotecário com a comunidade acadêmica, 

extrapolando os espaços e as prateleiras de uma biblioteca.  

Posteriormente será aberta uma agenda semestral com datas fixadas das aulas que 

serão ministradas e essa agenda irá de encontro com a pauta dos docentes e com os 

programas dos cursos. 

 

Quadro 1 - Programa de Competência em Informação 

Aulas Público QUANDO COMO Local 

Apresentação 

da BEnf; 

manuseio das 

obras 

bibliográficas 

Alunos do 1º período 

de graduação em 

Enfermagem 

 

Início do período letivo 

 

Apresentar aos alunos à 

Biblioteca de 

Enfermagem. 

O espaço; os 

funcionários; material 

disponível; Como buscar 

por um documento. 

Na BEnf 

 

Normalização 

de trabalhos 

acadêmicos 

Graduação (8º e 9º 

período 

ENFERMAGEM), 

Residência, 

Especializações, 

Mestrado e Doutorado 

Início do período letivo 

 

Aula/palestra de 

Elaboração de 

Referências; Citação; 

Artigo científico. De 

acordo com as normas da 

ABNT e Vancouver 

Em sala de aula 

da EEAAC 

Padronização 

de Teses e 

Dissertações de 

acordo com o 

manual da 

UFF/ABNT 

Mestrado e Doutorado A partir do segundo 

semestre do ano letivo. 

Aula/palestra Em sala de aula 

da EEAAC 

Bases de dados Graduação (8º e 9º 

período 

ENFERMAGEM), 

Residência, 

Especializações, 

Mestrado e Doutorado 

Início do período letivo 

(Vai depender da 

demanda) 

Apresentar as bases de 

dados e a particularidade 

de cada uma. Em 

especial, as de Ciências 

da Saúde 

Laboratório de 

informática da 

EEAAC 

 

Estratégia de 

busca  

Graduação (8º e 9º 

período 

ENFERMAGEM), 

Residência, 

Especializações, 

Mestrado e Doutorado 

Início do período letivo 

(Vai depender da 

demanda) 

Aula/palestra Laboratório de 

informática da 

EEAAC 

 

Fonte: As autoras, 2018. 

 

 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São muitos os desafios que se colocam ao propor um programa de competência 

informacional em uma biblioteca universitária. Exige, sobretudo, uma mudança cultural no 

fazer do bibliotecário neste cenário. Observa-se um deslocamento do foco de atuação do 

bibliotecário nesse ambiente em direção a formação do usuário em detrimento ao provimento 

do documento propriamente dito. O desenvolvimento da competência informacional para o 

usuário pressupõe uma ação educativa, onde a reflexão sobre o uso e acesso a fontes de 

informação são trabalhados, a fim de provocar a reflexão crítica em informação desse 

usuário. Tal iniciativa oportuniza a criação de um espaço para troca de experiências entre 

bibliotecários e alunos, permitindo, sobretudo, ampliar a visibilidade e o espectro de atuação 

da prática profissional do bibliotecário em bibliotecas universitárias.  

. 
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