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Resumo:

Este trabalho relata a experiência da Biblioteca do Instituto Biomédico, da Universidade
Federal Fluminense, no fomento de um blog para divulgação de seu acervo de periódicos. O
blog busca, não somente se integrar na dinâmica moderna de comunicação da web 2.0, mas
também agregar valor aos seus produtos, criar um serviço de divulgação de acervos de
periódicos em ambiente virtual e estabelecer um canal entre pesquisadores e a biblioteca,
contribuindo para a redução da distância entre a comunidade acadêmica e os acervos
científicos especializados. Apresenta a estrutura de organização do blog, os serviços através
dele oferecidos e os padrões utilizados.
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1 Introdução 
 

Na sociedade contemporânea, lidamos constantemente com as evoluções tecnológicas 

que trazem como consequência transformações nos processos de divulgação da informação. 

Como exemplo, temos as bibliotecas que utilizam o blog como uma ferramenta de 

disseminação de serviços e acervos, em virtude da facilidade de uso, alimentação e rapidez na 

veiculação de informações, além de permitirem maior interação com os usuários. 

Considerando que o periódico científico é um canal formal de disseminação da 

ciência, das descobertas científicas e de publicização de pesquisas, a Biblioteca do Instituto 

Biomédico da Universidade Federal Fluminense, criou um blog especificamente para o seu 

acervo de periódicos, com a finalidade de dar maior suporte informacional aos seus usuários, 

além de conferir maior visibilidade e promoção à este tipo de acervo. O objetivo deste 

trabalho é, portanto, relatar a experiência de desenvolvimento deste blog e os serviços através 

dele oferecidos. 

 

2 O periódico científico nas bibliotecas universitárias 

 

Com o advento da ciência moderna surgiu a necessidade de um canal formal de 

comunicação, rápido e de alcance mais amplo. Dessa forma, o periódico científico nasceu em 

um contexto em que “[...] o importante passou a ser a comunicação rápida e precisa sobre uma 

experiência ou observação específica, que permitisse a troca também rápida de idéias [...]”. 

(MUELLER, 2000, p. 73).  

Os periódicos representam elementos importantes nas bibliotecas, pois são meios mais 

ágeis de atualização da informação científica e tecnológica. A divulgação destes materiais, 

portanto, e a criação de políticas direcionadas para a sua disseminação no ambiente virtual 

tornam-se prementes em virtude não apenas das possibilidades atuais para comunicação 

científica, mas também em função da necessidade de pesquisadores e profissionais em 

manterem-se atualizados e informados sobre o estado da arte em suas áreas de atuação. 

O uso de blogs tem sido gradualmente expandido entre pesquisadores e a comunidade 

acadêmica, e o fato de “[...] concentrarem e referendarem, por meio de links, publicações e 

conteúdos reconhecidamente científicos” (ALCARÁ; CURTY, 2008, p. 90), prova o seu 

grande potencial informativo e comunicacional. Tendo em vista, conforme Fachin e 

Hillesheim (2006, p. 41) que “os periódicos científicos têm como função primordial a 

disseminação e a recuperação da informação, além do importante papel de visibilidade, tanto 

para as publicações, como para seus autores e editores”, o uso de blogs enquanto ferramenta 

web de divulgação científica e de acervos de periódicos constitui-se, portanto, em um espaço 

não apenas de divulgação de serviços e acervos, mas também de disseminação de informação 

especializada e de comunicação e interação com usuários. 

 

3 O Blog de Periódicos da Biblioteca do Instituto Biomédico: contexto de criação 

e ações desenvolvidas 

 

 O Blog de Periódicos da Biblioteca do Instituto Biomédico foi criado em outubro de 

2014 com o objetivo de promover uma maior divulgação do acervo de periódicos da 

biblioteca, focado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, incluindo títulos nacionais e 

estrangeiros, abrangendo temas variados como Microbiologia, Parasitologia e Infectologia. 

 O acervo físico é formado por 47 títulos nacionais e 92 títulos estrangeiros, compondo 

um total de 139 títulos, dentre os quais estão publicações de reconhecida relevância no meio 

científico como “Nature”, “Science” e “Journal of Parasitology”.  
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 O público que se almeja atingir inclui discentes e docentes de dez cursos de graduação 

da área de saúde da Universidade Federal Fluminense, de dois programas de pós-graduação, 

de uma especialização e os demais interessados em Ciências da Saúde. 

 O Blog de Periódicos da Biblioteca do Instituto Biomédico é estruturado na plataforma 

Blogger e disponibiliza informação atualizada sobre toda a coleção impressa, indicando datas-

limite, intervalos, falhas e links de redirecionamento para consulta às versões on-line quando 

disponíveis. Com uma equipe de três bibliotecários, periodicidade de atualização quinzenal e 

com característica de sumário corrente on-line, o blog também publica postagens regulares 

sobre as novas aquisições do acervo, com um pequeno resumo das edições, destacando os 

artigos de maior relevância ou relacionados às áreas temáticas de interesse da comunidade 

acadêmica atendida, os quais são redirecionados para sua versão on-line de acesso aberto. Os 

títulos das postagens se referem aos títulos dos volumes indexados e são padronizados em 

formato de difusão internacional na área de saúde, o formato Vancouver.  

 Cada postagem é ainda indexada com marcadores de conteúdo extraídos do 

vocabulário estruturado “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS), criado pela BIREME 

para servir como linguagem única de indexação de artigos e outros tipos de materiais. O blog 

permite também a verificação do histórico de postagens por ordem cronológica e a consulta 

por assunto através dos marcadores de conteúdo com indicação do número de ocorrências, 

além de disponibilizar mecanismo integrado de busca livre Google. 

 Enquanto espaço de acesso à informação especializada, o blog procura ainda divulgar 

matérias e conteúdos relacionados à pesquisa em periódicos, bases de dados, revistas 

científicas e informações sobre os próprios serviços oferecidos pela biblioteca, como consulta 

local, solicitação de artigos e comutação bibliográfica, além de listar links redirecionáveis 

para revistas científicas da área de saúde com conteúdo aberto e indicar portais ou bases de 

dados de periódicos científicos. Outra linha de atuação do blog é a divulgação da produção 

científica do corpo de docentes e pesquisadores da universidade, aproximando e incentivando 

uma maior interação entre a biblioteca e a comunidade acadêmica. 

  

4 Reflexões Finais 

 
 É preciso cada vez mais vislumbrar novos usos e formas de subtrair as potencialidades 

máximas dos blogs para sua melhor utilização. O Blog de Periódicos da Biblioteca do 

Instituto Biomédico busca assim, não somente se integrar na dinâmica moderna de 

comunicação da web 2.0, mas também agregar valor aos seus produtos, criar um serviço de 

divulgação de acervos de periódicos em ambiente virtual e estabelecer um canal entre 

pesquisadores e a biblioteca, contribuindo para a redução da distância entre a comunidade 

acadêmica e os acervos científicos especializados. 
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