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RESUMO 
 

 

Identifica quais são os tipos de fontes de informação mais utilizadas pelos alunos do curso de 

Biblioteconomia e Documentação para a elaboração de suas monografias de graduação. Para 

isto, foi feito um levantamento das monografias entregues pelos formandos ao Departamento 

de Ciência da Informação da UFF, entre os anos 2013 e 2014, sendo coletadas para extração 

dos dados e análise todas as referências bibliográficas presentes ao final de cada Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Das 1.752 referências estudadas concluiu-se que as fontes de 

informação mais utilizadas são as do tipo primária, em que figuram os livros em primeiro 

lugar, seguidos pelos artigos de periódicos, sites, normas técnicas (NBR) e trabalhos 

apresentados em eventos. 

 

Palavras-chave: Fontes de Informação. Trabalho de Conclusão de Curso. Biblioteconomia e 

Documentação. Universidade Federal Fluminense. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

It identifies which types of information sources most used by the students of Library and 

Information Science to prepare their under graduation final papers. For this, a survey was 

made of the papers delivered by the students of the Department of Information Science at 

Federal Fluminense University (UFF), between 2013 and 2014. They were collected by data 

extraction and all their bibliographic references were analyzed. It resulted in 1,752 references; 

and it was found that the most frequently used information sources are of primary type, which 

include books, followed by journal articles, sites, technical standards (NBR) and papers 

presented in events. 

 

Keywords: Information sources. Final Monographies. Library and Information Science. 

Federal Fluminense University. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Com a proximidade da apresentação do trabalho de conclusão do curso, procurei saber 

como estava o panorama da produção acadêmica dos formandos de Biblioteconomia para, 

quem sabe, ter ideias sobre o que poderia ser meu foco de estudo. Ao fazer um levantamento 

das monografias dos alunos do curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade 

Federal Fluminense na internet, encontrei uma listagem publicada no site “blogbibliouff”, 

postagem de autoria de Rafael Zanetti (formando de 2000), com as monografias que constam 

no acervo da Biblioteca Central do Gragoatá, de 1986 a 2008. Percorrendo aqueles dados, que 

estão arrolados por ano, autor e título, uma dúvida surgia e me intrigava: em quais fontes de 

informação meus colegas de sala de aula e profissão, os formandos do curso de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminense estão “bebendo”? 

Quais despertaram o seu olhar? Enfim, o que foi consultado para embasar seus trabalhos? 

Indo à Biblioteca Central do Gragoatá, ao consultar algumas monografias e observar suas 

referências bibliográficas, surgiu a ideia de que seria relevante identificar as fontes de 

informação presentes nos trabalhos de conclusão de curso dos formandos de Biblioteconomia 

da Universidade Federal Fluminense, mapeando quais são as mais utilizadas. A princípio, o 

recorte da análise seria entre os anos 2000 a 2014, mas percebeu-se que demandaria muito 

tempo para tabular os dados coletados.  Decidiu-se então analisar as referências bibliográficas 

das monografias mais recentes, dos anos 2013 e 2014, que se encontram disponíveis para 

consulta na Biblioteca Central do Gragoatá. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Biblioteconomia é uma área de estudos que tem entre suas pesquisas o trabalho com 

fontes de informação. Úteis por diversos motivos, as fontes são essenciais para trabalhos 

acadêmicos e pesquisas.  

No curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) não é diferente. Os trabalhos monográficos são construídos com base em fontes de 

informação. 

Tendo em vista que para obtenção do grau de Bacharel em Biblioteconomia é 

necessário realizar um trabalho monográfico, é importante conhecer as fontes utilizadas nessa 

importante etapa da vida acadêmica.  
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Dessa forma, pretende-se neste trabalho investigar quais são essas fontes e como são 

utilizadas pelos autores dos TCC. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Diante do término do curso, para cumprir o requisito final é necessário desenvolver 

um trabalho de conclusão de curso. Para isso, diversas fontes são pesquisadas pelos alunos, 

em bibliotecas, websites e bancos de dados. Dessa forma, esta pesquisa visa responder a 

seguinte indagação: quais são as fontes de informação mais utilizadas pelos alunos do curso 

de Biblioteconomia e Documentação em seus Trabalhos de Conclusão de Curso? 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Durante a graduação o aluno tem, em seu universo acadêmico, um acúmulo 

considerável de informações e questionamentos dos mais diversos, provenientes de diversas 

fontes, textos exigidos, discutidos ou indicados nas disciplinas do curso, sem contar a 

vivência prática em estágios, projetos de pesquisa, monitoria, etc. Num determinado momento 

dessa trajetória, o aluno é chamado a produzir um trabalho que o habilitará a concluir o curso, 

o TCC.  

É notório que a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é requisito 

obrigatório para a obtenção do grau de bacharel pelo formando, porém, muitas vezes, os 

alunos não têm clareza acerca das características e aspectos que subsidiam, dão suporte à 

elaboração desses trabalhos nos dias de hoje, ou seja, as fontes de informação. Sendo assim, 

questões do tipo começam a ser levantadas: O livro ainda continua sendo o tipo de fonte mais 

citado ou está dando lugar a outras fontes, como os periódicos? Quais são os periódicos mais 

citados pelos graduandos de Biblioteconomia? E quanto ao meio eletrônico, os sites acessados 

são muito variados? 

Para as bibliotecas da UFF é de extrema importância conhecer as necessidades dos 

seus usuários, entre eles os alunos de TCC. Nesse caso, um trabalho que investigue as fontes 

pode contribuir para a aquisição mais afinada de novos materiais e ajudar a selecionar as 

coleções de apoio aos alunos. 
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Para os professores, conhecer as fontes que alunos utilizam é importante para que os 

docentes possam continuamente interagir com novas fontes de conhecimento e ao mesmo 

tempo perceber a tempo casos onde fonte não confiáveis ou não científicas são utilizadas, de 

modo a evitar a situação no futuro. 

Dessa forma, este trabalho justifica-se, pois, a observação e análise desses trabalhos 

monográficos ajudará não só a mensurar, mas a expor aspectos relacionados ao perfil das 

citações dos formandos. Consequentemente, os resultados apresentados irão proporcionar um 

maior conhecimento sobre o próprio curso pois, sendo o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) o produto final de uma jornada de aprendizado, identificar as fontes de informação 

utilizadas pelos formandos de certa maneira traz à tona, reflete, aquilo que foi absorvido, 

vivenciado durante todo o curso. 

O presente trabalho espera, também, fomentar outros estudos sobre aspectos que não 

foram aprofundados nesta pesquisa. 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar quais as fontes de informação mais utilizadas pelos formandos de 

Biblioteconomia e Documentação da UFF em seus Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC’s), a partir da análise das referências bibliográficas dos trabalhos entregues nos anos de 

2013 e 2014 ao Departamento de Ciência da Informação, como requisito para a obtenção do 

título de Bacharel em Biblioteconomia. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1) identificar os tipos de fontes de informação. 

2) identificar os periódicos, eventos e sites mais citados. 
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2 FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

 

As fontes de informação, de acordo com Beckman e Silva (1967 apud PASSOS; 

BARROS, 2009, p. 121) “constituem o lugar de origem, donde a informação adequada é 

retirada e transmitida ao usuário”. 

Em definição semelhante, Cunha e Cavalcanti (2008, p. 172) trazem, em seu 

dicionário, a conceituação dada pelo UNISIST (United Nations International Scientific 

Information System) para fontes de informação, como sendo a “origem física da informação, 

ou lugar onde pode ser encontrada. Tanto pode ser uma pessoa, como uma instituição ou um 

documento”. 

Quanto à sua classificação, Bueno (2009) categoriza: 

 

 

As fontes de informação são divididas em três categorias: fontes primárias, 

secundárias e terciárias. As fontes primárias são os documentos que geram análises 

para posterior criação de informações e servem para aprofundar o conhecimento de 

um tema. São aquelas que contém informações originais. As fontes secundárias são 

as obras nas quais as informações originais já foram elaboradas, ou seja, 

representam a informação processada e organizada. São documentos estruturados 

segundo padrões rigorosos. As fontes terciárias têm a função de guiar o usuário para 

as fontes primárias e secundárias. São documentos que exercem a função indicativa, 

auxiliando o pesquisador a encontrar um dado. 
 

 

Além dessas três categorias, com o advento e crescimento da Internet/Web pode-se 

considerar a inclusão de uma nova classe: as fontes eletrônicas (PINHEIRO, 2006). 

 
 

2.1 FONTES PRIMÁRIAS 

 

 

Para Grogan (1970 apud CUNHA 2001) as fontes primárias contêm novas 

informações ou novas interpretações de ideias e/ou fatos acontecidos. São exemplos: artigos 

de periódicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, patentes, dentre outros. 

Segundo Pinheiro (2006), também são exemplos de fontes primárias: os anais de 

congressos ou conferências, as monografias, os relatórios técnicos ou de pesquisa, etc. 

Mueller (2000 apud PASSOS; BARROS, 2009, p. 122) salienta que as fontes 

primárias “registram informações que estão sendo lançadas, no momento de sua publicação, 

no corpo do conhecimento científico e tecnológico”. 
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Para Cunha (2008, p. 172) as fontes primárias são “os documentos primários que 

contêm principalmente novas informações ou interpretações de ideias ou fatos acontecidos. 

Alguns podem ter o aspecto de registro de observações (p. ex: os relatórios de expedições 

científicas) ou os descritivos (como a literatura comercial)”. 

Segundo Passos e Barros (2009, p. 121) as fontes primárias “são aquelas que contêm a 

informação como apresentada em sua forma original, inteira […]. São documentos de 

transmissão em primeira mão, onde o interessado pode conhecer, em sua forma total, o 

trabalho, o relatório, a obra original enfim”. 

De modo semelhante Pizzani (2012, p. 57) diz que as fontes primárias “contêm os 

trabalhos originais com conhecimento original e publicado pela primeira vez pelos autores. 

São as teses universitárias, livros, relatórios técnicos, artigos em revistas científicas, anais de 

congressos”. 

 

 

2.2 FONTES SECUNDÁRIAS 

 

 

Tendo a finalidade de guiar o usuário para as fontes primárias, as fontes secundárias 

“são na verdade os organizadores dos documentos primários e guiam o leitor para eles”. 

(GROGAN 1970 apud CUNHA, 2001). São exemplos de fontes secundárias: bibliografias, os 

dicionários e enciclopédias, os manuais, as publicações ou periódicos de indexação e resumos, 

artigos de revisão, catálogos etc. (PINHEIRO, 2006). 

Pizzani (2012, p. 58), denomina as fontes secundárias como sendo “os trabalhos não 

originais e que basicamente citam, revisam e interpretam trabalhos originais. São exemplos de 

fontes secundárias os artigos de revisão bibliográfica, tratados, enciclopédias e os artigos de 

divulgação”. 

Passos e Barros (2009, p. 121) afirmam que as fontes secundárias “se caracterizam por 

conter informações retiradas das fontes primárias. Os conhecimentos são apresentados de 

forma sintética em alguns casos, analítica em outros, segundo uma ordenação ou 

sistematização que facilita a consulta”. 

Para Cunha (2008, p. 172) a fonte secundária é aquele documento que contém 

“informações sobre documentos primários e arranjados de acordo com um plano definitivo; 

são, na verdade, os organizadores dos documentos primários e levam os usuários aos 

documentos originais”. Acrescenta, ainda, uma outra definição: “documento que informa as 

fontes primárias ou originais, contendo uma síntese (p. ex.: resumo), ou que foram submetidas 
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a um processo de seleção (p. ex.: bibliografia especializada), ou reagrupadas com finalidades 

específicas (p. ex.: catálogo coletivo)”. 

Segundo Mueller (2000 apud PASSOS; BARROS, 2009, p. 122) as fontes secundárias 

surgiram com o objetivo de facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias, 

apresentando a informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido, 

conforme sua finalidade.  E salienta: 

 

 

Embora os serviços bibliográficos sejam considerados fontes terciárias, são também 

chamados serviços secundários, com base em algumas classificações da literatura, 

cujos autores consideram que há apenas dois tipos de fontes: primárias (a literatura 

propriamente dita) e secundária (os serviços bibliográficos). 

 

 

2.3 FONTES TERCIÁRIAS 

 

 

Com o intuito de guiar o leitor para as fontes primárias e secundárias, as fontes 

terciárias não trazem nenhum conhecimento ou assunto como um todo, sendo apenas 

sinalizadores de localização (GROGAN 1970 apud CUNHA, 2001). As fontes terciárias são 

poucas, destacando-se: as bibliografias de bibliografias, os diretórios, as bibliotecas e centros 

de informação (CUNHA, 2001). 

De modo semelhante Passos e Barros (2009, p. 122) afirmam que as fontes terciárias 

“são aquelas que têm a função de orientar o pesquisador sobre as fontes primárias e 

secundárias”. 

Para Cunha (2008, p. 172) as fontes terciárias são “os documentos com informações 

selecionadas e colecionadas de fontes primárias e secundárias. Incluem quase todos os tipos 

das obras usualmente conhecidas como obras de referência ou fontes de informação”. Como 

exemplo o autor cita: enciclopédia, almanaque, revisão de literatura e fonte biográfica-

histórica-geográfica-estatística. 

Pizzani (2012, p. 58) destaca que “as fontes terciárias contêm índices categorizados de 

trabalhos primários e secundários, com ou sem resumo. São as bases de dados bibliográficos, 

os índices e as listas bibliográficas”. 

Contudo, Pinheiro (2006) relata que “as fontes terciárias são as mais difíceis de definir 

[…] e raramente encontra-se distinção entre fontes secundárias e terciárias. 

Consequentemente, os documentos incluídos nessa categoria variam muito”. 
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2.4 FONTES ELETRÔNICAS 

 

 

As fontes ou recursos de informação eletrônicos são considerados aqueles que 

abrangem tanto as fontes primárias, secundárias e terciárias, disponíveis eletronicamente na 

Internet, quanto as novas fontes construídas especificamente para o meio eletrônico 

(PINHEIRO, 2006). 

Vickery (1999 apud PINHEIRO, 2006, p. 3) inclui as fontes eletrônicas no seu “fluxo 

de informação para os anos 90” e destaca os OPACs (Online Public Acess Catalogues), os 

COPACs (Collective Online Public Acess Catalogues), as conferências por computador e os 

guias para URL (Uniform Resource Locator), entre outros. 

 

 

Além de terem surgido fontes de informação típicas do ciberespaço, como 

bibliotecas virtuais e digitais, OPAC’s e outros recursos, no ciberespaço, um mesmo 

recurso como, por exemplo, uma biblioteca virtual, pode abranger as três categorias 

de documentos, porque a rede possibilita a convergência e simultaneidade. 

(VICKERY apud PINHEIRO, 2006, p. 3) 
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3 O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Le Coadic (1996, p. 27), concisamente, assegura: 

 

 

As atividades cientificas e técnicas são o manancial de onde surgem os 

conhecimentos científicos e técnicos que se transformarão, depois de registrados, em 

informações científicas e técnicas. Mas, de modo inverso, essas atividades só 

existem, só se concretizam, mediante essas informações. A informação é o sangue 

da ciência. Sem informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem 

informação a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento. 

 

 

De acordo com Garvey (1979) a comunicação cientifica é definida como a troca de 

informações entre membros da comunidade científica, incluindo atividades associadas à 

produção, disseminação e uso da informação, desde o momento que o cientista concebe uma 

ideia para pesquisar, até que os resultados da pesquisa sejam aceitos como constituintes do 

conhecimento cientifico. 

Conforme destaca Dias (1999) a comunicação cientifica, ao possibilitar a 

disseminação do conhecimento cientifico a outros cientistas que poderão utilizá-lo no 

desenvolvimento de outras pesquisas, corroborando ou refutando resultados de pesquisas 

anteriores, ou estimulando novas perspectivas naquele campo de interesse, também possibilita 

o estabelecimento de novas disciplinas e novos campos de estudos, abrindo dessa forma novas 

fronteiras do conhecimento. 

Seguido essa mesma linha Weitzel (2006) ressalta que a comunicação científica tem 

como foco a geração de novos conhecimentos, sua disseminação e uso para promover o 

desenvolvimento da ciência. 

Segundo Weitzel (2007), as atividades de produção, disseminação e uso da informação 

científica constituem-se no processo de criação do conhecimento cientifico, que pode ser 

compreendido como uma linha do tempo que acompanha o processo de concepção das fontes 

primárias, sua indexação por serviços secundários e sua utilização em novos trabalhos, 

corroborando na criação das revisões de literatura. Sendo assim, o conjunto dessas atividades 

permitem que o trabalho de pesquisadores seja submetido a julgamento por seus pares, com o 

intuito de que se estabeleça um consenso e posterior aprovação ou rejeição de seus resultados. 

Dessa forma, teorias são refutadas ou aprovadas pela comunidade cientifica. 

De acordo com Mueller (2000, p. 22) “a produção da literatura de uma área cientifica 

envolve muitas e diferentes atividades de comunicação entre os pesquisadores, algumas das 
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quais antecedem e outras se seguem a sua publicação”. Essas atividades de comunicação, 

conforme suas características, podem ser viabilizadas pelos canais formais e canais informais.  

No modelo clássico apresentado por Ferreira, Modesto e Weitzel (2003), os canais 

formais se consolidam pela comunicação por meio de publicações de divulgação mais ampla, 

tais como: periódicos, livros, relatórios, resumos, índices, revisões, etc.  Por sua vez, a 

comunicação informal inclui: a transferência da informação por canais de caráter mais 

pessoal, abrange relatos de pesquisa ainda não concluída ou em andamento em reuniões 

científicas, participação em associações profissionais e “colégios invisíveis”. Ziman (1968) 

denomina “colégio invisível” as redes de comunicação informal que se encontram espalhadas 

em todas as partes do mundo, cujos membros são profissionais dedicados a uma mesma área 

de pesquisa, colegas ou rivais, com vínculos não formais, dificilmente percebidos por quem se 

encontra fora do grupo. As conferências e congressos, as correspondências via meio 

tradicional ou eletrônico e as viagens para estudos cooperativos são, por exemplo, o que unem 

esses profissionais. É a partir da sequência do processo informal ao formal que a atividade 

científica é construída, comunicada e incorporada por outros cientistas, integrando o 

conhecimento privado ao conhecimento público, explica Ziman (1979). 

Atualmente, com o desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC’s), as formas de comunicação disponíveis na comunidade científica vêm 

sofrendo constantes modificações e ampliações, diversificando-se e tornando-se mais 

eficientes, rápidas e abrangentes, vencendo barreiras geográficas, hierárquicas e financeiras 

(MUELLER, 2000). 

No entanto, Packer (2005) argumenta que, embora o uso das TIC’s tenha trazido 

eficiência à operação das fontes e fluxos de informação, a estrutura clássica da comunicação 

científica permaneceu inalterada. 
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4 PRODUÇÃO DE TRABALHOS MONOGRÁFICOS 

 

 

Existem maneiras de divulgar, à comunidade cientifica, sua produção e expor novas 

ideias, sendo a monografia um meio de propagar esse conhecimento. 

 

 

os meios formais utilizados na divulgação do conhecimento são representados pelos 

artigos publicados em periódicos científicos, livros, trabalhos e comunicações em 

eventos da área, resumos e abstracts, relatórios, além das monografias que marcam 

as diferentes etapas na formação e titulação acadêmicas. (GONÇALVES FILHO, 

2004, p. 2) 

 

 

Sendo um reflexo do que foi absorvido pelo aluno ao longo do curso, a monografia (ou 

Trabalho de Conclusão de Curso) consiste num texto dissertativo exigido do aluno ao término 

de sua graduação, a ser realizado segundo métodos científicos de pesquisa e apresentação, 

como as normalizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Lakatos e Marconi (1991) descrevem monografia como: 

 

 

Descrição ou tratado especial de determinada parte da ciência qualquer […] que 

trata especialmente de determinado ponto da ciência, da arte, da história […] um 

estudo sobre um tema específico ou particular com suficiente valor representativo e 

que obedece a rigorosa metodologia. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 235). 

[…] trabalhos de caráter didático apresentados ao final de um curso específico, 

elaborados por alunos iniciantes na autêntica monografia […]. (LAKATOS; 

MARCONI, 1991, p. 237)  

 

 

Salomon (1997) denomina a monografia de dissertação monográfica e a define da 

seguinte maneira: 

 

 

[…] refere-se geralmente ao trabalho de término de curso ou de unidade de 

programa de uma disciplina, como atividade de desempenho escolar a ser avaliada.  

[…] Assim concebida a dissertação monográfica é de bem menor fôlego do que a 

dissertação cientifica […] (SALOMON, 1997, p. 182).  

 

 

Para a NBR 14.724 (2011, p. 4), o Trabalho de Conclusão de Curso é um “documento 

que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, 

que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, 

programa, e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador”. 

As monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso são feitos sob a orientação de 

um professor especializado e apresentado para uma banca examinadora. Não se espera, neste 
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trabalho, resultados inéditos como na stricto sensu (tese e dissertação), mas uma pesquisa e 

confirmação do foi escrito a respeito do tema escolhido. 

 

 

[…] documento que contém a descrição exaustiva de uma matéria, abordando 

aspectos científicos, históricos, técnicos, econômicos ou artísticos. Trabalho de 

ciência, ou divulgação cientifica, que dá enfoque exaustivo a um problema, questão 

ou assunto. Comumente escrita segundo um esquema minucioso e aborda todos os 

aspectos do assunto ou fenômeno em consideração (CUNHA, 2008, p. 253). 

 

 

Como forma mais comum de iniciação a pesquisa científica, pelos alunos de 

graduação, Severino (2008 apud RAMOS 2009, p. 180) destaca “a relevância e validade da 

exigência dos Trabalhos de Conclusão de Curso, na medida em que, apesar de suas 

limitações, já representam uma forma de se envolver os alunos nos procedimentos concretos 

da pesquisa cientifica. Além de eventual contribuição de seus conteúdos, esses trabalhos serão 

válidos exercícios da prática da pesquisa”. 

Ao proporcionar ao aluno a experiência de organizar, sistematizar e aprofundar um 

tema, o Trabalho de Conclusão de Curso pode despertar o interesse pela pesquisa, a formação 

continuada e estimular a interdisciplinaridade. 

 

 

[…] durante a graduação, o aluno acumula um volume considerável de informações 

e questionamentos de diversos assuntos que circulam nos textos indicados, exigidos 

e discutidos nas disciplinas, no curso, aliadas às experiências práticas vivenciadas 

nos estágios, em projetos de pesquisa e na iniciação cientifica. (GONÇALVES 

FILHO, 2004). 

 

 

Para Salomon (1997) as etapas do trabalho cientifico ajudam o aluno em seu 

crescimento, fazendo com que ele evolua de aprendiz para profissional. Ao despertar sua 

capacidade criadora e crítica através da análise e de tudo o que envolve o processo de um 

trabalho cientifico (delimitação do problema, justificativa, coleta e análise de dados) haverá 

um progresso atribuído à vivencia de situações ocorridas ou conhecidas somente de forma 

teórica. 
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5 O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO DA UFF: BREVE 

HISTÓRICO 

 

 

De acordo com Aguiar (2013, p. 97), com as aulas da primeira turma numa sala da 

Biblioteca Pública Estadual, cedida pelo Diretor do Departamento de Difusão Cultural, o 

curso de Biblioteconomia da então Universidade Federal do Rio de Janeiro teve seu início no 

dia 8 de abril de 1963, com base na Lei nº 4.084 de 30/06/1962. 

Até então autônomo, em 9 de outubro de 1969 (Parecer nº 746/69 - CESu) o pedido de 

reconhecimento do curso é aprovado, agora na Universidade Federal Fluminense (UFF). Já no 

ano seguinte, tem o seu nome alterado para Curso de Biblioteconomia e Documentação 

(Parecer 511/70 do Conselho Federal de Educação). 

Sendo estabelecido em 1979 – por meio da Resolução nº 36 de 30/01/1970, que criou 

o Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) – o Departamento de Documentação tem a 

sua origem no ano da criação do curso de Biblioteconomia da UFF. Além do ensino de 

Biblioteconomia, desde 1978 passa a abrigar também o curso de Arquivologia.  

Com a criação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Informação e novas práticas 

pedagógicas e de pesquisa, nos anos 90, surge um contexto novo, marcado pela busca de 

harmonização e interdisciplinaridade, com a Ciência da Informação tornando-se referencial 

cientifico fundamental. 

Em face disto e reconhecendo uma necessidade histórica, cientifica e até simbólica, 

em abril de 2000 uma Comissão de professores avalia a possibilidade de mudança do nome de 

Departamento de Documentação para Departamento de Ciência da Informação o que, de fato, 

se concretiza no dia 23 de maio de 2000. 

No ano seguinte, no mês de setembro, iniciam-se as reuniões para revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Biblioteconomia e Documentação. Ao considerar, nas 

discussões no Departamento e Coordenações de Curso, proposta do MEC que possibilitava a 

integração entre os cursos da grande área da Ciência da Informação (Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia), o projeto de reforma curricular ganha forma, ao se pensar na 

construção de um núcleo comum de disciplinas que pudesse atender tanto ao curso de 

Biblioteconomia e Documentação quanto ao curso de Arquivologia. A partir da interação 

entre essas duas áreas, seria possível o aprofundamento de questões relacionadas à Ciência da 

Informação, além de ampliar o relacionamento entre professores e alunos dos dois cursos. 
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As áreas desse núcleo comum foram assim definidas, respeitando as características de 

formação próprias de cada curso (UFF, 2004 apud AGUIAR, 2013, p. 98-99):  

 

a) Fundamentos teóricos do campo informacional;  

b) Organização da informação;  

c) Políticas informacionais,  

d) Gestão de unidades e serviços de informação;  

e) Preservação e conservação de acervos;  

f) Tecnologias da informação;  

g) Metodologia da pesquisa. 

h) Ação cultural 

 

Dessa forma, considerando também a Resolução CNE/CES 19 de 13/03/2002, em 24 

de novembro de 2004 é aprovado o novo Plano Pedagógico do Curso (PPC) de 

Biblioteconomia e Documentação da UFF, de forma unânime por professores e representantes 

do Diretório Acadêmico. 

O profissional da informação, segundo o PPC, é um disseminador da informação 

atuante no mercado de trabalho, difundindo e incentivando o hábito da leitura e o uso da 

informação, sendo ainda responsável pela democratização da informação na sociedade (UFF, 

2004 apud AGUIAR, 2013, p. 99). 

 

 

O Curso de Biblioteconomia e Documentação se propõe a fornecer uma formação 

mais ampla e integrada, que permita ao profissional, através de seus conhecimentos 

teóricos e práticos, estar qualificado a acompanhar e apoiar, através de ações 

culturais o desenvolvimento social e os avanços científicos e tecnológicos (UFF, 

2004, p.4 apud AGUIAR, 2013, p. 99). 

 

 

Sendo assim, o egresso do Curso de Biblioteconomia e Documentação da UFF, com 

uma carga horária total de 2720 horas (2310 horas de disciplinas obrigatórias e 410 horas de 

disciplinas optativas e atividades complementares, das quais obrigatoriamente 120 horas são 

de estágio supervisionado) deverá estar habilitado para atuar: em bibliotecas, centros de 

documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgão de 

gestão do patrimônio cultural entre outros (UFF, 2004 apud AGUIAR, 2013, p. 99-100). 

Ao seu fim, para adquirir o título de bacharel, o aluno deve apresentar um Trabalho de 

Conclusão de Curso, abordando um tema relativo às áreas vistas.  
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6 METODOLOGIA 

 

 

O método utilizado para a realização deste trabalho foi o dedutivo. Aplicou-se a ideia 

geral de que os autores da área de informação utilizam, preferencialmente, os livros e os 

artigos de periódicos como suas fontes. 

Segundo Ramos (2009, p. 150, 172) os métodos de pesquisa podem ser: indutivo, 

dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Por definição, no dedutivo “os fundamentos lógicos 

que o sustentam o tornam característicos das ciências exatas e naturais, amplamente usado na 

lógica e na matemática, mas também nas ciências humanas” e “parte das teorias e leis para 

predizer fenômenos do objeto” (p. 150). 

O método dedutivo, para Marconi e Lakatos (2000, p. 256), é o 

 

 

[...] processo pelo qual, com base em enunciados ou premissas, se chega a uma 

conclusão necessária, em virtude da correta aplicação de regras lógicas. [...] é 

dedutivo o raciocínio que parte do geral para chegar ao particular, ou seja, do 

universal ao singular, isto é, para tirar uma verdade particular de uma geral. 

 

 

6.1 PESQUISA 

 

 

O universo da pesquisa foi definido como sendo todas as monografias de graduação do 

curso de Biblioteconomia e Documentação da UFF apresentadas nos anos 2013 e 2014, sendo 

levantados no total 48 trabalhos conforme demonstra a tabela abaixo: 

 

        Tabela 1 - Distribuição das monografias 

 

Ano Número de trabalhos Nº de entradas 
2013 09 324 
2014 39 1438 
Total 48 1762 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram escolhidos os dois últimos anos para a realização deste estudo, visto que 

proporcionaria um panorama mais atualizado da produção intelectual dos graduandos de 

Biblioteconomia da UFF. 

No que se refere à sua tipologia, a pesquisa foi de cunho descritiva com base numa 

análise documental. Para Cervo (2007, p. 61) a pesquisa descritiva “observa, registra, analisa 

e correlaciona fatos, ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Fora isto, “as pesquisas 
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descritivas podem assumir diversas formas: estudos descritivos, pesquisas de opinião, 

pesquisa de motivação, estudo de caso e pesquisa documental”. 

Para representar as variáveis, os dados coletados foram retirados das próprias 

monografias dos alunos que, por definição, são documentos. Na pesquisa documental 

 

 

são investigados documentos com o propósito de descrever e comparar usos e 

costumes, tendências, diferenças e outras características. As bases documentais 

permitem estudar tanto a realidade presente como o passado, com a pesquisa 

histórica (CERVO, p. 62) 

 

 

As variáveis identificadas compõem a realidade do objeto em estudo que, neste caso, 

entende-se como sendo a utilização de fontes de informação pelos alunos de Biblioteconomia 

e Documentação da UFF, ao escreverem seus trabalhos de conclusão de curso. A partir da 

análise dos dados foi possível descrever a realidade. 

 

 

6.2 VARIÁVEIS 

 

 

As variáveis utilizadas foram: 

 

1) Produção de monografias 

2) Formandos 

3) Entradas 

4) Tipos de fontes de informação 

5) Título dos periódicos 

6) Título dos eventos 

7) Endereços dos sites 

 

 

6.3 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

 

 

Produção de monografias: número que representa o total de monografias produzidas 

pelos alunos do curso em estudo que foram recuperadas durante o levantamento documental 

realizada para a pesquisa. 

Formandos: número total de alunos que se formaram num determinado ano. 

Entradas: cada uma das referências da listagem de referências bibliográficas 
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presentes ao final de cada trabalho. 

Títulos dos periódicos: título da publicação retirado das entradas cuja fonte é um 

artigo. 

Título dos eventos:  nome ou título do evento retirado das entradas cuja fonte é um 

anais. 

Endereços dos sites: endereço eletrônico retirado das entradas cuja fonte traz a 

informação Disponível em: 

Classe das fontes de informação: classificação das fontes de informação entre quatro 

tipos distintos: primárias, secundárias, terciárias e eletrônicas (Não foi utilizado nesta 

pesquisa). 

Tipos de fontes de informação: identificação mais detalhada da fonte. Os tipos de 

fontes de informação utilizados foram: 

 

Quadro 1 - Tipos de fontes de informação 

 
Tipos 

 
Descrição 

Livros Livros e capítulos de livros impressos que não foram acessados 

eletronicamente, ou seja, referências que não traziam a informação Disponível 

em. Os livros acessados pela rede foram indexados como Internet. 

Periódicos Artigos de periódicos acessados tanto “fisicamente” (impressos) quanto 
eletronicamente. 

Internet Recursos eletrônicos da Web e ou Internet. Todas as referências que traziam a 

informação “Disponível em”. Aqui foi ignorado se o recurso acessado 

eletronicamente tratava-se de um livro, anais, tese, dissertação, etc. (exceto 

artigos de periódicos, que foram indexados como periódicos). 
Eventos Anais de congressos, Seminário, Encontros, etc. 

Anotações Material descriminado como tal pelo autor, além de textos datilografados ou 
digitados. 

Apostila Material impresso descriminado como tal pelo autor. 

Blog Site com conteúdo postado sobre um ou mais assuntos. 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory. Recurso em meio eletrônico neste formato. 

Dicionário Aurélio, Houaiss, Michaellis, etc. 

Dissertação Trabalhos para obtenção de grau de Mestre. 

DVD Digital Versatile Disc. Recurso de vídeo neste formato. 

Enciclopédia Obra de referência que compila informações de diversos ramos do conhecimento 

Entrevista Conversa entre duas uma ou mais pessoas com um fim determinado. 

Glossário Obra de referência com termos específicos sobre determinado assunto. 

Gramática Obra de referência que estabelece padrões de escrita e fala para os falantes de 
uma língua. 

ISO Normas da International Organization for Standardization (ISO). 

Laudo Material impresso descriminado como tal pelo autor.   
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Legislação Leis, Emendas Constitucionais etc. 

Monografia Trabalho para obtenção do grau de Bacharel, Licenciatura ou Especialização. 

NBR Normas Brasileiras da ABNT. 

Preprint Artigo científico que ainda não foi publicado em periódico com revisão por 
pares. 

Projeto Material impresso descriminado como tal pelo autor. 

Relatório Material impresso descriminado como tal pelo autor. 

Tese Trabalho para obtenção do grau de Doutor. 

VHS Video Home System. Recurso de vídeo neste formato. 

 

 

6.4 DIFICULDADES DURANTE A PESQUISA 

 

 

Para o levantamento (e posterior análise) das fontes de informação dos trabalhos 

apresentados ao Departamento de Ciência da Informação, tornou-se necessário ir diretamente 

ao acervo de monografias da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), pelo fato de não haver a 

possibilidade de consultar as referências bibliográficas remotamente pelo catálogo online da 

UFF. 

Todas as monografias disponíveis para consulta foram selecionadas, tendo sido 

anotados os seus respectivos títulos, autorias e números de identificação. Apenas uma, com a 

identificação de número 09/14, não foi localizada dentro das caixas onde ficam armazenadas 

as monografias na BCG e, em razão disso, não pôde ser computada na pesquisa. 

As seções de referência presentes em cada TCC foram impressas, para que houvesse 

um controle físico dos dados e, sobretudo, para se documentar a pesquisa. 

A indexação das referências serviu de base para a coleta dos dados. Para a indexação 

das referências bibliográficas foi realizada a leitura das listas de referências presentes nos 

próprios trabalhos selecionados. Cada uma das entradas foi indexada com um termo descritor. 

Esses termos foram compilados numa planilha do Microsoft Excel para o cálculo das 

estatísticas. No APÊNDICE B (f. 55) está um exemplo do formulário preenchido que foi 

utilizado no processo de indexação das referências. 

Ao final deste processo, foram indexadas 1.762 referências para análise. 

O número total de descritores compilados é equivalente ao número de referências 

utilizadas pelos alunos em seus trabalhos. A partir deste conjunto de descritores compilados 

foi possível identificar os tipos de fontes de informação mais utilizados. Ao final, foram 

utilizados 25 termos descritores para essa indexação. 

Algumas referências elaboradas pelos autores apresentaram erros dos mais diversos, 
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atrasando o processo de indexação, pois se fez necessário checar a pertinência das 

informações. A maior dificuldade, sem dúvida, foi quanto à indexação das referências de 

recursos eletrônicos, pelo fato de serem muito suscetíveis a mudanças de localização num 

período curto de tempo. 

 

 

7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Conforme tabela a seguir, através das listas de referências bibliográficas (elemento 

pós-textual obrigatório para trabalhos acadêmicos) foi possível coletar os dados sobre as 

fontes de informação utilizadas pelos alunos: 

 

Tabela 2 - Ocorrência das fontes de informação por TIPO x ANO 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao todo, foram indexadas 1762 entradas de um conjunto de 48 monografias, sendo 

Fonte 2013 2014 Total Frequência % 

Livros 113 562 675 38,31 
Periódicos 117 444 561 31,84 
Internet 69 264 333 18,90 

 NBR 8 47 55 3,12 
Eventos 8 23 31 1,76 
Outras:     
Anotações 0 3 3 0,17 
Apostila 
 

0 1 1 0,06 
Blog 0 10 10 0,56 
CD-ROM 0 1 1 0,06 
Dicionário 3 16 19 1,08 
Dissertação 1 21 22 1,25 
DVD 0 3 3 0,17 
Enciclopédia 0 5 5 0,28 
Entrevista 1 0 1 0,06 
Glossário 0 1 1 0,06 
Gramática 0 3 3 0,17 
ISO 0 2 2 0,11 
Laudo 0 1 1 0,06 
Legislação 0 4 4 0,22 
Monografia 1 17 18 1,02 
Preprint 0 1 1 0,06 
Projeto 0 1 1 0,06 
Relatório 1 5 6 0,34 
Tese 2 2 4 0,22 
VHS 0 1 1 0,06 
Total de Entradas 324 1438 1762 100 
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identificados 25 tipos diferentes de fontes de informação que, conforme explicado 

anteriormente, se transformaram nos descritores utilizados para indexação. O trabalho de 

conclusão com o maior número de referências apresentou 66, e o com menor 16. 

Das 1762 entradas, 1655 são referentes a apenas cinco tipos diferentes de fontes de 

informação. São eles: Livros (675), Periódicos (561), Internet (333), NBR (55) e Eventos 

(31). Juntos, eles representam 93,93% das fontes de informação. Em porcentagem, a 

representatividade de cada uma delas fica assim: Livros (38,31%), Periódicos (31,84%), 

Internet (18,90%), NBR (3,12%) e Eventos (1,76%). 

Os outros vinte tipos de fontes estão divididos entres as 107 entradas restantes. São 

elas: Dissertação (22), Dicionário (19), Monografia (18), Blog (10), Relatório (6), 

Enciclopédia (5), Legislação (4), Tese (4), Anotações (3), DVD (3), Gramática (3) e ISO (2). 

Juntos, eles representam 5,59% das fontes de informação. 

Entre as fontes que apareceram somente uma única vez estão: Apostila (1), CD-ROM 

(1), Entrevista (1), Glossário (1), Laudo (1), Preprint (1), Projeto (1) e VHS (1). Juntos, eles 

representam apenas 0,48% das fontes de informação. 

O Gráfico 1 abaixo coloca em colunas de valores absolutos os tipos de fontes 

contabilizados em 2013 e 2014. O objetivo é comparar a utilização delas em cada ano. 

 

 
Gráfico 1 - Os tipos de fontes mais utilizados 

Fonte: dados da pesquisa 
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Observa-se no Gráfico que houve alternância na preferência de fontes de informação 

pelos formandos. Os Livros, que estão em azul, foram as fontes de informação mais utilizadas 

em 2014 (562 vezes). E os Periódicos, que estão em laranja, ocuparam em 2013 o primeiro 

posto na quantidade utilizada (117 vezes).  

Através da análise das listas de referências das 48 monografias, foi possível 

estabelecer uma média de referências por trabalho. Ao dividir-se o número total de entradas 

pelo número total de trabalhos consultados, alcançou-se a média de 36,70. Ou seja, durante os 

anos de 2013 e 2014 os alunos utilizaram, em média, 36 referências para escrever seus 

trabalhos. 

 

 

7.1 OS PERIÓDICOS MAIS CITADOS 

 

 

A seguir, a Tabela 3 e os Gráficos 2 e 3 apresentam uma análise mais aprofundada de 

três das cinco fontes mais utilizadas pelos alunos (Periódicos, Internet e Eventos). Por 

apresentarem uma variedade muito grande de títulos, os livros foram ignorados nesta 

pesquisa. As normas técnicas (NBR), que ficaram no quarto lugar geral, também foram 

desconsideradas. 

Na Tabela abaixo estão os títulos de periódicos que foram identificados dentre as 561 

entradas que se referiam a esta fonte de informação. 

 

Tabela 3 - Os periódicos mais citados 

 

 
Nº 

 
Título do Periódico 

 
 Qtd. 

 
% 

 
AI? 

1 Ciência da Informação 105 18,71 S 
2 Perspectivas em Ciência da Informação 47 8,37 S 
3 Datagramazero 44 7,84 S 
4 Encontros Bibli 26 4,63 S 
5 Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina 25 4,45 S 
6 Informação & Sociedade: Estudos 24 4,28 S 
7 TransInformação 21 3,74 S 
8 Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 15 2,67 S 
9 Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 14 2,49 S 
10 Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG 12 2,14 S 
11 Informação & Informação 10 1,78 S 
12 Biblionline 9 1,60 S 
13 Revista de Biblioteconomia de Brasília 9 1,60 S 
14 Em Questão 6 1,07 S 
15 Ponto de Acesso 6 1,07 S 
16 Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 

(TPBCI) 

6 1,07 S 
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17 Anais da Biblioteca Nacional 5 0,89 S 
18 D-Lib Magazine 4 0,71 S 
19 Revista de Biblioteconomia e Comunicação 4 0,71 S 
20 São Paulo em Perspectiva 4 0,71 N 
21 Arquivística.net 3 0,53 S 
22 BIBLOS 3 0,53 S 
23 Cadernos Técnicos de Conservação Fotográfica 3 0,53 S 
24 E-Compós 3 0,53 N 
25 O Globo 3 0,53 N 
26 Avaliação Psicológica 2 0,35 N 
27 Educação & Sociedade 2 0,35 N 
28 Inclusão Social 2 0,35 N 
29 Infanto 2 0,35 N 
30 Interface: Comunicação, Saúde, Educação 2 0,35 N 
31 International Journal of Digital Curation (IJDC) 2 0,35 S 
32 Investigación Bibliotecológica 2 0,35 S 
33 Liinc em Revista 2 0,35 S 
34 Perspectivas em Gestão & Conhecimento 2 0,35 S 
35 Psicologia: Reflexão e Crítica 2 0,35 N 
36 Revista Brasileira de Psiquiatria (RBP) 2 0,35 N 
37 Revista da Escola de Enfermagem da USP (REEUSP) 2 0,35 N 
38 Revista de Direito Público 2 0,35 N 
39 EPTIC 2 0,35 N 
40 Revista de Psiquiatria Clínica 2 0,35 N 
41 Revista Eletrônica de Direito do Estado 2 0,35 N 
42 Revista USP 2 0,35 N 
43 Veja 2 0,35 N 
44 Acta Cirúrgica Brasileira 1 0,18 N 
45 Advances in Consumer Research 1 0,18 N 
46 Ágora 1 0,18 S 
47 American Library Journal 1 0,18 S 
48 Anagrama 1 0,18 N 
49 Animus 1 0,18 N 
50 Ariadne: Web magazine for information professionals 1 0,18 S 
51 Arquivos de Ciências da Saúde 1 0,18 N 
52 
53 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria 1 0,18 N 
53 ANPPOM 1 0,18 N 
54 Biblios (Lima, Peru) 1 0,18 S 
55 Bibliotecas Universitárias (BU) 1 0,18 S 
56 Caderno de Pesquisas em Administração 1 0,18 N 
57 Cadernos BAD 1 0,18 S 
58 Cadernos de Pesquisa 1 0,18 N 
59 Cadernos de Sociomuseologia (PT) 1 0,18 S 
60 Choice Magazine 1 0,18 N 
61 Ciência e Cultura 1 0,18 N 
62 Ciências e Cognição 1 0,18 N 
63 Civitas - Revista de Ciências Sociais 1 0,18 N 
64 Comunicação & Informação 1 0,18 S 
65 Comunicação & Política 1 0,18 N 
66 Contabilidade Vista & Revista 1 0,18 N 
67 Crítica y Emancipación 1 0,18 N 
68 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) 1 0,18 N 
69 Distúrbios da Comunicação 1 0,18 N 
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70 Educação e Pesquisa 1 0,18 N 
71 Educação Temática Digital (ETD) 1 0,18 S 
72 Educar em Revista 1 0,18 N 
73 Educere et Educare 1 0,18 N 
74 El profesional de la información (EPI) 1 0,18 S 
75 Em Tese 1 0,18 N 
76 Estudos Avançados em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

1 0,18 S 
77 Estudos de Psicologia (Natal) 1 0,18 N 
78 Estudos Históricos 1 0,18 N 
79 Facilities 1 0,18 N 
80 Folha da Região (Araçatuba, SP) 1 0,18 N 
81 Folha de São Paulo 1 0,18 N 
82 Gestão.Org 1 0,18 N 
83 Harvard Business Review 1 0,18 N 
84 História: Debates e Tendências 1 0,18 N 
85 Horizonte: Revista de Educação Física e Desporto 1 0,18 N 
86 Ibersid: revista de sistemas de información y documentación 1 0,18 S 
87 Infociência (São Luís-MA) 1 0,18 S 
88 Informática na educação: teoria & prática 1 0,18 N 
89 Information Processing & Management 1 0,18 S 
90 Interação em Psicologia 1 0,18 N 
91 International Journal on Semantic Web and Information 

Systems (IJSWIS) 

1 0,18 S 
92 InterSciencePlace 1 0,18 N 
93 Ivey Business Journal 1 0,18 N 
94 Jornal de Pediatria 1 0,18 N 
95 Jornal O Mossoroense 1 0,18 N 
96 Journal of Digital Information (JoDI) 1 0,18 S 
97 Journal of Information Science (JIS) 1 0,18 S 
98 Knowledge Organization 1 0,18 S 
99 Leitura: Teoria & Prática 1 0,18 N 
100 Leituras Compartilhadas 1 0,18 N 
101 Library Information Science & Technology 1 0,18 S 
102 Library Journal 1 0,18 S 
103 Library Trends 1 0,18 S 
104 LPH: Revista de História 1 0,18 N 
105 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 1 0,18 N 
106 Mudanças - Psicologia da Saúde 1 0,18 N 
107 Paidéia 1 0,18 N 
108 Physis: Revista de Saúde Coletiva 1 0,18 N 
109 PSICO 1 0,18 N 
110 Psicologia em Estudo 1 0,18 N 
111 Psicologia Escolar e Educacional 1 0,18 N 
112 Psicologia: Teoria e Pesquisa 1 0,18 N 
113 Psico-USF 1 0,18 N 
114 Psique Ciência & Vida 1 0,18 N 
115 Psychê 1 0,18 N 
116 Química Nova 1 0,18 N 
117 Registro: Revista do Arquivo Público Municipal de Indaiatuba 1 0,18 S 
118 
119 

Revelli : Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG 1 0,18 N 
119 Revista Acervo 1 0,18 S 
120 Revista Administração em Diálogo (RAD) 1 0,18 N 
121 Revista APS 1 0,18 N 
122 Revista Boletim da Saúde 1 0,18 N 
123 Revista Brasileira de Biologia 1 0,18 N 
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124 Revista Brasileira de Cancerologia 1 0,18 N 
125 Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano 1 0,18 N 
126 Revista CRB-8 Digital 1 0,18 S 
127 Revista Crescer 1 0,18 N 
128 Revista de Administração Pública (RAP) 1 0,18 N 
129 Revista de Direito das Novas Tecnologias 1 0,18 N 
130 Revista de Educação 1 0,18 N 
131 Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 1 0,18 S 
132 Revista de Negócios (RN) 1 0,18 N 
133 Revista de Psicofisiologia 1 0,18 N 
134 Revista Diálogo Educacional 1 0,18 N 
135 Revista do Núcleo de Documentação 1 0,18 S 
136 Revista Española de Documentación Científica 1 0,18 S 
137 Revista Estudos Históricos 1 0,18 N 
138 Revista iP: Informática Pública 1 0,18 S 
139 Revista Letra Magna 1 0,18 N 
140 Revista Museu 1 0,18 S 
141 Revista Nau Literária 1 0,18 N 
1422 Revista Náutica 1 0,18 N 
143 Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins 1 0,18 S 
144 Revista Política & Trabalho 1 0,18 N 
145 Revista Produção Online 1 0,18 N 
146 Revista Reação 1 0,18 N 
147 Revista UNIRB 1 0,18 N 
148 Saber Digital 1 0,18 N 
149 Scientia Medica 1 0,18 N 
150 Scientific American 1 0,18 N 
151 Sociologias 1 0,18 N 
152 Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos 1 0,18 N 
153 Systemic Thinker 1 0,18 N 
154 The Journal of Electronic Publishing (JEP) 1 0,18 S 
155 Vida de Ensino 1 0,18 N 
156 Vivência 1 0,18 N 
157 Webology 1 0,18 S 

 Total 561 100,00  

  Fonte: dados da pesquisa. Obs.: AI = Área de Informação; S = Sim; N = Não. 

 

Foram identificados 157 títulos diferentes de periódicos. Deles, 58 pertencem às Áreas 

de Informação (Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação), 

enquanto 99 são publicações especializadas em outras áreas do conhecimento. Para essa 

diferenciação foram feitas pesquisas na internet onde buscou-se a linha editorial de cada uma 

delas.   

Dentre todos, 114 apareceram apenas uma única vez. Juntos, eles representam 20,52% 

das citações de periódicos. 

Os 43 títulos restantes apareceram entre 2 e 105 vezes. Juntos, eles representam 

79,48% das citações de periódicos. 
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Gráfico 2 - Áreas dos artigos de periódicos 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O Gráfico 2 mostra que das 561 entradas referentes à artigos de periódicos, a maioria 

(78,61%) são de artigos de periódicos das áreas de Informação, enquanto que a menor parte 

das ocorrências (21,39%) são de artigos de revistas de outras áreas do conhecimento. 

O Gráfico 3 mostra a porcentagem de citações que cada título de periódico da área de 

informação obteve. Dessa forma, pode-se identificar quais os periódicos das áreas de 

Informação (Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação) que são 

mais utilizados.  
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          Gráfico 3 - Títulos dos Periódicos da área de informação 

          Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se que, das 441 entradas referentes a periódicos ligados à área da informação, 

a maioria dos artigos pertencem à revista Ciência da Informação (23,81%). 

Em segundo lugar aparece a revista Perspectivas em Ciência da Informação (10,66%) 

seguida pela Datagramazero (9,98%). Em quarto lugar estão Outros (7,23%). Nesse grupo 

estão os 32 títulos que foram citados uma única vez. Isso significa que os alunos consultam 

uma grande variedade de periódicos da área, porém não se atém a apenas alguns dos mais 

renomados títulos e sim procuram diversificar para corroborar seus estudos. 

 

 

7.2 OS EVENTOS MAIS CITADOS 

 

 

Na Tabela 4 estão os eventos que foram identificados dentre as 31 entradas que se 

referiam a esta fonte de informação. 
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 Tabela 4 - Os eventos mais citados 

 

 
Nº 

 
Evento 

 
Qtd. 

 
% 

1 Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 

(ENANCIB) 

7 22,58 
2 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) 5 16,12 
3 Congresso ABRACOR 4 12,90 
4 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 

(CBBD) 

3 9,66 
5 Seminário Biblioteca Escolar: espaço de ação pedagógica 2 6,44 
6 Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música 

(ANPPOM) 

1 3,23 
7 Congreso Africano 1 3,23 
8 Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Leste 1 3,23 
9 Encontro de dirigentes dos cursos superiores de Biblioteconomia 

dos países do Mercosul 

1 3,23 
10 IFLA General Conference and Assembly 1 3,23 
11 Jornadas Antoni Varés 1 3,23 
12 Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira 1 3,23 
13 Seminário sobre preservação de bens culturais 1 3,23 
14 Simpósio - Estado atual e perspectivas da CDU 1 3,23 
15 Simpósio Latino-Americano de Musicologia 1 3,23 

 Total 31 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram identificados 15 eventos diferentes. Dentre eles, 10 apareceram apenas uma 

vez. Juntos, eles representam 32,30% do total de eventos citados. 

Os outros 5 eventos apareceram entre 2 e 7 vezes. São eles ENANCIB (7), SNBU (5), 

Congresso ABRACOR (4), CBBD (3) e Seminário Biblioteca Escolar: espaço de ação 

pedagógica (2). Juntos, eles representam os 67,70% restantes dos eventos citados. 

O Gráfico 4 mostra a porcentagem dos eventos que foram mais citados pelos 

formandos.                                   
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                  Gráfico 4 - Os eventos mais citados 

                  Fonte: dados da pesquisa 

 

Mais uma vez o grupo Outros evidencia que uma variedade de Eventos são 

consultados, porém citados uma única vez cada. Provavelmente isso indique que o aluno não 

explore determinada fonte de informação. Ao realizar uma pesquisa superficial naquela fonte, 

satisfaz-se com apenas um documento pertinente ao assunto de sua monografia. 

A preferência quanto à Eventos ficou para o ENANCIB, com 22,58% das entradas 

referentes a ele. 

 

 

7.3 OS SITES MAIS CITADOS 

 

 

Na Tabela 5 estão os sites da Internet que foram identificados dentre as 333 entradas 

que se referiam a esta fonte de informação. 

 

                                    Tabela 5 - Os sites mais citados 

 

 
Nº 

 
Site 

 
Qtd. 

 
% 

1 planalto.gov.br/ccivil_03 20 6,00 
2 conexaorio.com/biti 18 5,41 
3 ifla.org 9 2,70 
4 lume.ufrgs.br 8 2,40 
5 bn.br 7 2,10 
6 eca.usp.br 5 1,51 
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7 ibge.gov.br 5 1,51 
8 cgu.gov.br 4 1,21 
9 dci.ccsa.ufpb.br 4 1,21 
10 rabci.org 4 1,21 
11 scielo.org 4 1,21 
12 snbu.bvs.br 4 1,21 
13 tjrj.jus.br 4 1,21 
14 unesco.org 4 1,21 
15 bdtd.ibict.br 3 0,90 
16 cinform.ufba.br 3 0,90 
17 enancib.ppgci.ufba.br 3 0,90 
18 eprints.rclis.org 3 0,90 
19 febab.org.br 3 0,90 
20 funarte.gov.br 3 0,90 
21 gebe.eci.ufmg.br 3 0,90 
22 ibict.br 3 0,90 
23 inep.gov.br 3 0,90 
24 justica.gov.br 3 0,90 
25 modelo.bvsalud.org 3 0,90 
26 ndc.uff.br 3 0,90 
27 portal.mec.gov.br 3 0,90 
28 pt.slideshare.net 3 0,90 
29 pt.wikipedia.org 3 0,90 
30 arl.org 2 0,60 
31 arquivonacional.gov.br 2 0,60 
32 bengalalegal.com 2 0,60 
33 books.google.com.br 2 0,60 
34 dbpedia.org 2 0,60 
35 dcc.ac.uk 2 0,60 
36 emc.com 2 0,60 
37 emec.mec.gov.br 2 0,60 
38 ensp.fiocruz.br 2 0,60 
39 forumculturalbfluminense.org.br 2 0,60 
40 forumeja.org.br 2 0,60 
41 g1.globo.com 2 0,60 
42 google.com.br 2 0,60 
43 iainstitute.org 2 0,60 
44 oreilly.com 2 0,60 
45 portalfea.fea.usp.br 2 0,60 
46 projetograel.org.br 2 0,60 
47 pt.scribd.com 2 0,60 
48 repositorio.uff.br 2 0,60 
49 ridi.ibict.br 2 0,60 
50 rio.rj.gov.br 2 0,60 
51 sbu.unicamp.br 2 0,60 
52 teses.usp.br 2 0,60 
53 uff.br 2 0,60 
54 ufrgs.br 2 0,60 
55 w3.org 2 0,60 
56 abo.fi 1 0,30 
57 acervo.paulofreire.org 1 0,30 
58 alice.cnptia.embrapa.br 1 0,30 
59 ancib.org.br 1 0,30 
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60 antoniomiranda.com.br 1 0,30 
61 apbad.pt 1 0,30 
62 argus-acia.com 1 0,30 
63 arqsp.org.br 1 0,30 
64 arquivar.com.br 1 0,30 
65 arquivoestado.sp.gov.br 1 0,30 
66 atelierpaulista.com 1 0,30 
67 autobahn.com.br 1 0,30 
68 basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar 1 0,30 
69 bd.camara.gov.br 1 0,30 
70 bdm.unb.br 1 0,30 
71 bibliodata.ibict.br 1 0,30 
72 bibliotecadigital.fgv.br/dspace 1 0,30 
73 bibliotecadigital.unicamp.br 1 0,30 
74 br.wordpress.com 1 0,30 
75 br-ie.org 1 0,30 
76 brinquedoteca.org.br 1 0,30 
77 bvsms.saude.gov.br 1 0,30 
78 bvs-sp.fsp.usp.br 1 0,30 
79 ccuec.unicamp.br 1 0,30 
80 ced.ufsc.br 1 0,30 
81 cfvila.com.br 1 0,30 
82 ciciliaperuzzo.pro.br 1 0,30 
83 cin.ced.ufsc.br 1 0,30 
84 cisco.com 1 0,30 
85 citeseerx.ist.psu.edu 1 0,30 
86 comunicacaochapabranca.com.br 1 0,30 
87 conceito.de 1 0,30 
88 conservacao-restauracao.com.br 1 0,30 
89 contax.com.br 1 0,30 
90 crb7.org.br 1 0,30 
91 crmariocovas.sp.gov.br 1 0,30 
92 cro.sanita.fvg.it/it 1 0,30 
93 
94 

cruesp.sp.gov.br 1 0,30 
94 cultura.al.gov.br 1 0,30 
95 cultura.rj.gov.br 1 0,30 
96 culturaniteroi.com.br/ddpfan 1 0,30 
97 dglb.pt 1 0,30 
98 digitum.um.es 1 0,30 
99 
10 

docs.google.com 1 0,30 
100 docs.yahoo.com 1 0,30 
101 dpconline.org 1 0,30 
102 dspace.c3sl.ufpr.br 1 0,30 
103 dspace.ibict.br 1 0,30 
104 dublincore.org/documents 1 0,30 
105 ebooks.pucrs.br/edipucrs 1 0,30 
106 eionet.europa.eu 1 0,30 
107 espm.br/biblioteca 1 0,30 
108 feth.ggf.br 1 0,30 
109 fnde.gov.br 1 0,30 
110 folivm.wordpress.com 1 0,30 
111 gestaocompartilhada.pbh.gov.br 1 0,30 
112 governoeletronico.gov.br 1 0,30 
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113 guilhermo.com/mestrado 1 0,30 
114 hum.unne.edu.ar 1 0,30 
115 ihmc.us 1 0,30 
116 impa.br 1 0,30 
117 inca.gov.br 1 0,30 
118 infowester.com 1 0,30 
119 internetsociety.org/internet 1 0,30 
120 itaucultural.org.br 1 0,30 
121 itu.com.br 1 0,30 
122 jveigaimoveis.com 1 0,30 
123 librarycrunch.com 1 0,30 
124 linkeddata.org 1 0,30 
125 lisane.com.br 1 0,30 
126 livroaberto.ibict.br 1 0,30 
127 marilia.unesp.br 1 0,30 
128 mast.br 1 0,30 
129 meb.org.br 1 0,30 
130 meuartigo.brasilescola.uol.com.br 1 0,30 
131 mtc-m16.sid.inpe.br 1 0,30 
132 museologiahoje.site.com.br 1 0,30 
133 nea.uerj.br 1 0,30 
134 netage.ne.jp 1 0,30 
135 nielsen-netratings.com 1 0,30 
136 nilopolisonline.com 1 0,30 
137 nngroup.com 1 0,30 
138 novaiguacu.rj.gov.br 1 0,30 
139 ofaj.com.br 1 0,30 
140 oncopediatria.org 1 0,30 
141 ontology.co 1 0,30 
142 onu.org.br 1 0,30 
143 paho.org/bireme 1 0,30 
144 pedagogia.com.br 1 0,30 
145 periodicos.capes.gov.br 1 0,30 
146 pettufpb.sw-br.com 1 0,30 
147 pgcin.paginas.ufsc.br 1 0,30 
148 planalto.gov.br/centrodeestudos 1 0,30 
149 portal.mda.gov.br 1 0,30 
150 posuniasselvi.com.br 1 0,30 
151 prac.ufpb.br 1 0,30 
152 prefeiturasaojoaodemeriti.rj.gov.br 1 0,30 
153 probe.bvs.br 1 0,30 
154 projetomemoria.art.br 1 0,30 
155 projetos.unioeste.br 1 0,30 
156 prossiga.ibict.br 1 0,30 
157 psicologia.ufrj.br 1 0,30 
158 pucrs.br/edipucrs/CILLIJ 1 0,30 
159 qedu.org.br 1 0,30 
160 raquelrecuero.com 1 0,30 
161 reciclaedecora.com 1 0,30 
162 repositorio.cfb.org.br 1 0,30 
163 repositorio.iscte-iul.pt 1 0,30 
164 repositorio.ufba.br 1 0,30 
165 repositorio.unb.br 1 0,30 
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166 repositorioaberto.uab.pt 1 0,30 
167 repositorium.sdum.uminho.pt 1 0,30 
168 revistapontocom.org.br 1 0,30 
169 rheingold.com/vc/book 1 0,30 
1701
710 

rinam.com.br 1 0,30 
171 riobranco.org.br 1 0,30 
172 saci.org.br 1 0,30 
173 sapp.telepac.pt 1 0,30 
174 siarq.unicamp.br 1 0,30 
175 sibi.ufrj.br 1 0,30 
176 siteantigo.paulofreire.org 1 0,30 
177 snbp.culturadigital.br 1 0,30 
178 snbu2012.com.br 1 0,30 
179 sobre.com.pt 1 0,30 
180 socid.org.br 1 0,30 
181 sulear.com.br 1 0,30 
182 talk2.com.br 1 0,30 
183 terraforum.com.br 1 0,30 
184 unidavi.edu.br 1 0,30 
185 uol.com.br/vyaestelar 1 0,30 
186 usp.br/arquivogeral 1 0,30 
187 vivoweb.org 1 0,30 
188 wenger-trayner.com 1 0,30 
189 wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de 1 0,30 
190 wiwiss.fu-berlin.de 1 0,30 
191 zh.clicrbs.com.br 1 0,30 

 Total 333 100,00 

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Foram identificados 191 sites diferentes. Dentre eles, 136 apareceram uma única vez. 

Juntos eles representam 40,80% dos sites citados. 

Os 55 sites restantes apareceram entre 2 e 20 vezes. São eles: planalto.gov.br/ccivil_03 

(10), conexaorio.com/biti (18), ifla.org (9), lume.ufrgs.br (8), bn.br (7), eca.usp.br (5), 

ibge.gov.br (5), cgu.gov.br (4), dci.ccsa.ufpb.br (4), rabci.org (4), scielo.org (4), snbu.bvs.br 

(4), tjrj.jus.br (4), unesco.org (4), bdtd.ibict.br (3), cinform.ufba.br (3), enancib.ppgci.ufba.br 

(3), eprints.rclis.org (3), febab.org.br (3), funarte.gov.br (3), gebe.eci.ufmg.br (3), ibict.br (3), 

inep.gov.br (3), justica.gov.br (3), modelo.bvsalud.org (3), ndc.uff.br (3), portal.mec.gov.br 

(3), pt.slideshare.net (3), pt.wikipedia.org (3), arl.org (2), arquivonacional.gov.br (2), 

bengalalegal.com (2), books.google.com.br (2), dbpedia.org (2), dcc.ac.uk (2), emc.com (2), 

emec.mec.gov.br (2), ensp.fiocruz.br (2), forumculturalbfluminense.org.br (2), 

forumeja.org.br (2), g1.globo.com (2), google.com.br (2), iainstitute.org (2), oreilly.com (2), 

portalfea.fea.usp.br (2), projetograel.org.br (2), pt.scribd.com (2), repositorio.uff.br (2), 

ridi.ibict.br (2), rio.rj.gov.br (2), sbu.unicamp.br (2), teses.usp.br (2), uff.br (2), ufrgs.br (2), 

w3.org (2). Juntos, eles representam 59,20% dos sites citados. 
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O Gráfico 5 mostra a porcentagem dos sites que foram mais citados pelos formandos.  

                                                      

 

Gráfico 5 - Os sites mais citados 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto aos sites mais citados há uma grande variedade. Entre os cinco primeiros o 

grupo Outros representam 40,80% das referências, o que significa que foram citados apenas 

uma única vez. 

Em segundo lugar ficou o planalto.gov.br/ccivil_03 (6%), portal mantido pela 

Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República que 

disponibiliza na íntegra: Leis, Decretos, Medidas Provisórias, Códigos, Constituição, dentre 

outros referentes a área da legislação. Isso indica que, ao precisar de fontes desta área, os 

alunos optaram pelo rápido acesso em meio eletrônico, ao invés de recorreram à sua fonte 

primária. Tal afirmação se confirma na baixa quantidade de referências encontradas na área de 

Legislação em sua forma impressa (vide Tabela 2). 

No terceiro lugar está o conexaorio.com/biti (5,41%), página virtual sob a coordenação 

de Hagar Espanha Gomes (livre-docente e consultora independente) que aborda assuntos 

ligados a Biblioteconomia e a Ciência da Informação através de artigos, manuais, livros on-

line, teses e dissertações. 

Em quarto lugar aparece o site ifla.org (2,70%). A IFLA (International Federation of 

Library Associations) é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, sendo o 

principal órgão internacional que representa os interesses da biblioteca e dos bibliotecários, 

fundada na Escócia, em 1927. E, em quinto lugar, o lume.ufrgs.br (2,40%), Repositório 

Digital da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a análise dos dados e exame dos resultados, chegou-se às seguintes conclusões:  

 

Como principal objetivo do estudo, foi proposto identificar quais as fontes de 

informação mais utilizadas pelos formandos de Biblioteconomia da UFF entre 2013 e 2014. 

Apesar de vivermos num tempo em que há a predominância da internet para o acesso e uso da 

informação, constatou-se que o livro impresso ainda detém um grande prestígio por parte dos 

alunos, sendo o tipo de fonte mais citada nas referências bibliográficas.  

 

Quanto a identificar os tipos de fontes de informação, 25 tipos foram encontrados, cuja 

abrangência foi tanto o impresso quanto o eletrônico: Livro, Periódico, Internet, NBR, 

Evento, Dissertação, Dicionário, Monografia, Blog, Relatório, Enciclopédia, Legislação, 
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Tese, Anotações, DVD, Gramática, ISO, Apostila, CD-ROM, Entrevista, Glossário, Laudo, 

Preprint, Projeto e VHS. Dentro desse universo, pode-se inferir alguns motivos que levam os 

alunos a escolherem uma ou outra fonte de pesquisa, principalmente no que se refere ao meio 

eletrônico: não encontrar disponível no acervo da biblioteca o documento que precisa; o baixo 

ou nenhum custo financeiro; além da questão da praticidade e do ganho de tempo na 

elaboração do seu TCC. Outro fato constatado pela análise das referências é que as 

monografias, teses e dissertações em formato impresso apresentaram uma baixa porcentagem 

nas referências, apenas 2,49 % do total. O crescente avanço ao livre acesso à produção 

científica por intermédio dos repositórios eletrônicos é um fator que reflete esses dados. 

 

Quanto a identificar os periódicos mais citados, verificou-se que títulos como Ciência 

da Informação, Perspectivas em Ciência da Informação, Datagramazero, Encontros Bibli, 

Revista ACB, Informação & Sociedade: Estudos e TransInformação são considerados, pelos 

formandos, importantes ferramentas na fundamentação teórica dos TCC’s. Respaldado pelos 

indicadores aqui expostos, sugere-se a manutenção e até a ampliação das assinaturas desses 

periódicos por parte das bibliotecas da UFF, como forma de atender às necessidades 

informacionais dos alunos na geração de informação cientifica e garantir a usabilidade de seu 

acervo. 

 

Quanto aos eventos mais referenciados, o mais destacado foi o Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), considerado o principal evento de pesquisa 

em Ciência da Informação no Brasil, anualmente promovido pela ANCIB (Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação).  

 

E, quanto aos sites, foram identificados 191 endereços diferentes, um indicativo de que 

há uma procura diversificada desse tipo de fonte por parte dos formandos. O 

planalto.gov.br/ccivil_03, portal mantido pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa 

Civil da Presidência da República, obteve o primeiro posto com uma ligeira diferença (0,59%) 

em relação ao segundo lugar, o conexaorio.com/biti, página virtual sob a coordenação de 

Hagar Espanha Gomes (livre-docente e consultora independente) que aborda assuntos ligados 

a Biblioteconomia e a Ciência da Informação. Sobre o site mais citado, fica evidenciado que, 

quando os alunos necessitam de materiais relacionados à legislação do país, a opção escolhida 

é pelo acesso em meio eletrônico. Tal afirmação se confirma na baixa quantidade de 

referências encontradas na área de Legislação em sua forma impressa (vide Tabela 2). 
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Por fim, as referências são parte integrante fundamental de qualquer trabalho cientifico 

e, por isso, a ela também se aplica a normalização, tanto na sua forma como na sua adequada 

utilização. Entretanto, constatou-se nessa pesquisa que alguns trabalhos apresentaram 

deficiências quanto à normalização, atrasando o processo de identificação e análise das fontes, 

pois se fez necessário checar a pertinência das informações. Até existem mecanismos online 

desenvolvidos para facilitar esse processo (o MORE, por exemplo), mas vale mencionar que 

um dos serviços prestados pela a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) é a orientação na 

utilização das normas referentes aos trabalhos acadêmicos. Recomenda-se o incentivo, por 

parte da Biblioteca e dos professores/orientadores para o uso desse serviço. 

 

Com relação ao uso das fontes de informação pelos formandos, esta pesquisa pretende 

servir também de subsídio para a concepção de novas indagações, apontando para a 

necessidade de novos estudos como forma de se conhecer a própria área e o meio acadêmico 

em que se está inserido. 

Como exemplo, pode-se levar em consideração outros tipos de variáveis que, devido 

ao limite de tempo, não foram contempladas nesse estudo como: temporalidade dos 

documentos, idioma, livros e autores mais citados, dentre outros. São indicadores importantes 

que podem contribuir ainda mais para o aperfeiçoamento do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação da UFF. 

De modo a complementar esse estudo sugere-se uma análise mais ampla em termo de 

período, um acompanhamento periódico para checagem daquilo que passa a ser consultado a 

partir dos próximos anos e talvez até uma comparação com outros cursos de Biblioteconomia 

do país, a fim de verificar se os fenômenos encontrados neste trabalho são regionais ou 

nacionais. 
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APÊNDICE A – Referências dos TCC’s utilizados na pesquisa 

 

 

2013 

 

 

(1) AGUIAR, Márcia de Souza Maia. A biblioteca escolar brasileira ao longo dos anos: as 

possíveis diferenças entre as abordagens oferecidas pelos autores em textos produzidos entre 

1990 e 2010. Niterói, 2013. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(2) ALVES, Viviane Ribeiro. A era dos links: a proposta de dados abertos interligados e os 

catálogos de biblioteca. Niterói, 2013. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(3) ARAÚJO, Mariana Vasconcelos Rodrigues Lopes. A importância da doação de livros 

na formação de um acervo: o caso da biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. Niterói, 2013. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia 

e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência 

da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(4) BARROSO, Danielle da Conceição. Perfil do profissional bibliotecário no século XXI. 

Niterói, 2013. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(5) CARDOSO, Ana Carolina. A utilização de ferramentas web 2.0 em biblioteca 

universitária: o caso das bibliotecas ESPM/Rio e da BCG/UFF. Niterói, 2013. 82 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(6) CLEMENTE, Ariadne Pacheco. Avaliação da coleção didática de livros da biblioteca 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense referente ao 

Departamento de Direito Público. Niterói, 2013. 104 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

(7) COSTA, Wellington Freire Cunha. Evolução das bibliografias face às novas 

tecnologias: um estudo sobre a aplicação do modelo conceitual FRBR em repositórios 

digitais. Niterói, 2013. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia 

e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência 

da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(8) CRUZ, Deise Candido Da. Estudo de usuários da biblioteca comunitária Ingrid 

Schmidt Grael. Niterói, 2013. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 



50 
 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(9) FERREIRA, Cinthia dos Santos. Se liga que é rock'n'roll: letras de música de Cazuza e 

Renato Russo como fonte de informação. Niterói, 2013. 63 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

(10) FERREIRA, Paula Cristina Santos. Digitalização: a prática tecnológica e a formação do 

profissional de informação. Niterói, 2013. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(11) FERREIRA, Romario de Oliveira. Redes sociais no apoio ao serviço de referência em 

bibliotecas universitárias: o uso do Facebook e o Twitter. Niterói, 2013.59 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(12) FRANCISCO, Marcelo de Castro. Análise da usabilidade do site da Fundação 

Nacional de Arte (FUNARTE). Niterói, 2013. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

(13) GALDINO, Rafael Zanetti. Proposta para elaboração de tesauro de conservação 

fotográfica. Niterói, 2013. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(14) GOMES, Roberta Caiado. Classificação de assuntos jurídicos: uma análise na 

Classificação Decimal Universal e na Classificação Decimal de Direito. Niterói, 2013. 78 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso 

de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(15) GONÇALVES, Camila Lima. A importância da biblioterapia no auxílio de 

tratamentos médicos. Niterói, 2013. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(16) LIMA, Adriana Abreu. O papel do bibliotecário como arquiteto da informação. 

Niterói, 2013. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(17) LUIZ, Adalciléia. Comunidades de prática: um estudo de caso a partir da lista de 

discussão da ANEPOP. Niterói, 2013. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 



51 
 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(18) LYRA, Luanda Dantas da Cunha. Gestão de pessoas: teoria de motivação nas empresas: 

estudo de casos. Niterói, 2013. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(19) MANNA, Carolina. A brinquedoteca como instrumento de auxílio à educação 

infantil. Niterói, 2013. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(20) MORAIS, Maria do Socorro. O acervo de obras raras da Fundação Oswaldo Cruz: 

conservação e preservação. Niterói, 2013. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(21) NASCIMENTO, Nayara Peluffo. Seleção de acervos em bibliotecas universitárias. 

Niterói, 2013. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Niterói, 2013. 

 

(22) NASCIMENTO, Neusa Conceição Pinto do. Inclusão digital: implementação à luz do 

livro verde da sociedade da informação. Niterói, 2013. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

(23) NASCIMENTO, Vanessa Barbosa do. Literatura de cordel como instrumento de ação 

cultural: estudo de caso da cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva da UERJ. Niterói, 2013. 41 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – 

Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(24) OLIVEIRA, Aline Moreira Nobre de. Biblioterapia para idosos: a leitura como agente 

transformador. Niterói, 2013. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(25) PEREIRA, Paulla Rosâne dos Santos Coelho. O processamento técnico no setor de 

iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Niterói, 2013. 79 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(26) PINHEIRO, Bruna dos Santos. Bases teóricas na construção de tesauros. Niterói, 

2013. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 



52 
 

(27) PINTO, Maria Fernanda de Sousa. Preservação da cultura afrodescendente na 

comunidade quilombola São José da Serra: qual é o papel do bibliotecário nesse processo?. 

Niterói, 2013. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(28) REIS, Aline Rocha dos. A contação de histórias em bibliotecas escolares como 

incentivo à leitura. Niterói, 2013. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(29) REZENDE, Eloha de Abreu Machado. Derrubando as barreiras que impedem o 

acesso às bibliotecas públicas: um olhar sobre a acessibilidade no espaço físico. Niterói, 

2013. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(30) RIBEIRO, Géssika Karolyn Farias. Implicações acerca da noção de "sociedade da 

informação": caminhos e os descaminhos de um discurso. Niterói, 2013. 43 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(31) RODRIGUES, Emilio Vaz. Questões sobre o direito à informação na Guiné-Bissau: 

reflexões a partir do Brasil. Niterói, 2013. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(32) SALGUEIRO, Fabiano Rodrigues. A gestão da informação como requisito para 

evitar perdas e falhas na tomada de decisão: estudo de caso na empresa Contax. Niterói, 

2013. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(33) SILVA, Bruna Sabino da. O uso do catálogo on-line pelos usuários da biblioteca do 

Centro Tecnológico de Simulação e Automação: estudo de usuário. Niterói, 2013. 48 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso 

de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(34) SILVA, Fabíola Rubim. Preservação digital: um exame da literatura brasileira. Niterói, 

2013. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(35) SOARES, Eduarda da Silva. Biblioteca prisional: leitura e ressocialização. Niterói, 

2013. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 



53 
 

(36) SOUZA, Fernanda Azeredo de. Os FRBRs e a representação descritiva da 

informação musical. Niterói, 2013. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(37) SOUZA, Miriely da Silva. O Diário Oficial como fonte de informação: garantia do 

princípio da publicidade ou do direito à informação?. Niterói, 2013. 101 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(38) SOUZA, Thales Vicente de. Metadados de preservação em curadoria digital: uma 

pesquisa exploratória. Niterói, 2013. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

(39) TELHADO, Ana Elisa Maria Siqueira Campos Lisboa. Biblioteca conectada: uma 

análise dos serviços de referência virtual oferecidos através dos sites das bibliotecas 

universitárias brasileiras - Região Nordeste. Niterói, 2013. 74 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 
 

 

2014 

 

 

(40) AMARAL, Karolyne Sousa. A presença da classificação em ambientes virtuais: um 

estudo na Biblioteca Virtual em Saúde e nos descritores em ciências da saúde. Niterói, 2014. 

54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – 

Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

(41) CAMPOS, Alexandra Delgado de. Estudo do perfil e necessidades informacionais dos 

usuários da biblioteca pública de Niterói - BPN. Niterói, 2014. 82 f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2014. 

 

(42) FERREIRA, Juliana Rauta. Avaliação do serviço de referência da BCG: a questão do 

atendimento "face a face" sob o quesito perguntas e respostas no ambiente da biblioteca. 

Niterói, 2014. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e 

Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

(43) NAVE, Nathalia Fernandes. Arrumando a casa para uma prestação de serviços com 

qualidade: o caso da biblioteca da ENSP e a ferramenta 5s. Niterói, 2014. 57 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2014. 



54 
 

 

(44) NUNES, Ana Claudia Barreto. Uma análise de projetos de incentivo à leitura 

voltadas para a biblioteca escolar da rede pública. Niterói, 2014. 52 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de 

Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

(45) ROCHA, Lucas de Lima. Dados interligados abertos e ontologias: uma proposta de 

interligação de dados entre uma ontologia de domínio e a Dbpedia. Niterói, 2014. 40 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso 

de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

(46) SILVA, Marcelly Mesquita Borges. O desafio do bibliotecário no século XXI: uma 

mudança no perfil profissional frente às tecnologias informacionais. Niterói, 2014. 41 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso 

de Biblioteconomia e Documentação – Departamento de Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.  

 

(47) SOARES, Maria Beatriz Machado Santos. O processo de digitalização como 

ferramenta de preservação de documentos. Niterói, 2014. 43 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e 

Documentação – Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2014. 

 

(48) SOUZA, Raquel Freitas Pinto de. Classificação utilitarista: uma forma diferente de 

organizar assuntos. Niterói, 2014. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia e Documentação) – Curso de Biblioteconomia e Documentação – 

Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

APÊNDICE B – Formulário de coleta de dados 
 

 

 

TCC 38/13 - SOUZA, Thales Vicente de. Metadados de preservação em curadoria digital: uma pesquisa 

exploratória. Niterói, 2013. 44 f. 
 

 

Entrada 
 

Tipo de fonte de informação 

 

Qual? 

01 NBR - 

02 Periódico (qual?) International Journal of Digital Curation (IJDC) 

03 Periódico (qual?) Informação & Sociedade: Estudos 

04 Internet (qual?) dcc.ac.uk 

05 Internet (qual?) documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/ 

06 Internet (qual?) dcc.ac.uk 

07 Livro - 

08 Internet (qual?) dpconline.org 

09 Periódico (qual?) Journal of Digital Information (JoDI) 

10 Livro - 

11 Periódico (qual?) International Journal of Digital Curation (IJDC) 

12 Periódico (qual?) Encontros Bibli 

13 Periódico (qual?) Informação & Sociedade: Estudos 

14 Periódico (qual?) Encontros Bibli 

15 Periódico (qual?) Encontros Bibli 

16 Periódico (qual?) Datagramazero 

 

http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/

