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RESUMO 
 

Observa as relações entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação, de modo a propor uma análise contextualizada sobre de que forma essas relações 

têm sido abordadas pelos alunos em seus Trabalhos de Conclusão de Curso. Para tal, foi 

realizado uma pesquisa bibliográfica com base na produção científica nacional sobre as relações 

interdisciplinares da Ciência da Informação sintetizado em um quadro síntese para fins de 

comparação. Realiza a análise dos TCCs dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e 

Documentação pertencentes ao Departamento de Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense, defendidos entre os anos de 2018 e 2020. Apresenta os resultados 

coletados a partir da sistematização dos temas feita através da coleta e categorização de 

palavras-chaves em subáreas da Ciência da Informação e desenvolve as impressões obtidas.  

 

Palavras-chaves:  Arquivologia. Biblioteconomia. Ciência da Informação. Museologia. 

Interdisciplinaridade. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Observes the relations between Archival Science, Library Science, Museology and Information 

Science, in order to propose a contextualized analysis of how these relationships have been 

approached by students in their Final Papers. For such, a national bibliographic survey was 

carried out on the interdisciplinary relations of Information Science synthesized in a summary 

table for comparison purposes. It analyzes the TCCs of the Archival and Library and 

Documentation courses belonging to the Department of Information Science at the 

Universidade Federal Fluminense, defended between the years of 2018 and 2020. It presents 

the results collected from the systematization of the themes made through the collection and 

categorization of keywords in sub-areas of Information Science and develops the obtained 

impressions. 

 

Keywords: Archival Science. Library Science. Information Science. Museology. 

Interdisciplinarity.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Ciência da Informação (CI) é um campo interdisciplinar e, por isso, há a necessidade 

frequente de ressaltar sua disciplinaridade de modo a evitar enganos em relação ao seu objeto 

de estudo, que é a informação registrada e socializada. 

A partir deste contexto o presente trabalho se propõe a observar especificamente três 

áreas profissionais que atuam diretamente em processos que se envolvem e dinamizam os 

procedimentos, técnicas e estudos observados e aplicados pela CI, sendo elas a Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia, também denominadas como “as 3 Marias” (SMIT, 1993). 

Pensar sobre essas áreas profissionais exige o entendimento acerca da sua perspectiva histórica, 

social, humana e cultural, além do respeito de suas diferentes formas de gestão e tratamento da 

informação. 

Entretanto, apesar da necessidade de manter essa delimitação bem definida de modo a 

compreender cada delas, é de grande importância refletir sobre os seus possíveis pontos de 

união. 

Assim, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: Que inferências podem sugerir os 

temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Biblioteconomia e Arquivologia da UFF em 

relação à interação com a área da Ciência da Informação? 

Tal questão é proposta tendo por objetivo geral apresentar um panorama sobre os temas 

pesquisados no âmbito do Departamento de Ciência da Informação da UFF, e como objetivos 

específicos: 

1. Identificar as relações entre as áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e a 

área da Ciência da Informação a partir da literatura nacional; 

2. Apontar as convergências e divergências encontradas na literatura analisada entre as 

áreas citadas; 

3. Associar as categorias de assuntos da área da Ciência da Informação com as categorias 

identificadas nos temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Biblioteconomia e 

Arquivologia da UFF.  

Para encontrar conclusões para a questão apresentada e concluir os objetivos propostos 

foi desenvolvida uma pesquisa exploratória e qualitativa que se valeu de uma revisão de 

literatura, a partir de um levantamento bibliográfico.  

O levantamento bibliográfico consiste em uma exploração da literatura nacional acerca 

das relações entre Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação para propor uma 

análise contextualizada sobre de que forma essas relações têm sido abordadas pelos alunos em 
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seus Trabalhos de Conclusão de Curso, considerando que é exatamente na formação que 

podemos estabelecer uma visão das práticas e perspectivas que serão levadas para o âmbito 

profissional e desenvolvidos em futuras pesquisas. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em quatro etapas, sendo elas: 

1. Pesquisa na base de dados BRAPCI1, onde ocorreu: 

 Definição de um recorte temporal entre os anos de 2000 e 2021 para pesquisa na 

base de dados da plataforma BRAPCI; 

 Estabelecimento da pesquisa por título; 

 Delimitação dos termos de busca a serem utilizados como: “ciência da 

informação” AND “biblioteconomia” AND “arquivologia”, “ciência da 

informação” AND “biblioteconomia”, “ciência da informação” AND 

“arquivologia”. 

Dessa primeira etapa foram recuperadas 13 referências para o primeiro termo de 

pesquisa, dos quais 3 foram considerados relevantes; 122 referências para o segundo 

termo utilizado, das quais 1 foi incluída à pesquisa; e 32 referências para o terceiro 

termo, dos quais nenhum foi selecionado2; 

2. Recuperação e leitura de textos de artigos e livros de disciplinas cursadas durante as 

graduações de Biblioteconomia e Arquivologia; 

3. Leituras complementares propostas pela orientadora do presente trabalho; 

4. Revisão das referências apresentadas nos textos lidos anteriormente, que culminaram 

na seleção de novos artigos com temáticas relacionadas relevantes ao tema proposto.  

A partir da metodologia apresentada o trabalho foi dividido em quatro seções principais. 

A análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados pelos cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia foram realizadas em três etapas, sendo elas: 

1. Definição de um recorte temporal dos anos de 2018 a 2020, abrangendo os períodos 

letivos de 2018.1, 2018.2, 2019.1, 2019.2, 2020.1, 2020.2 e 2020 ACE3. 

                                                
1 Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/res. 
2 Para os artigos que foram de fato utilizados na pesquisa não foram considerados aqueles que apareceram 

repetidamente em mais de uma das buscas, assim como não foram considerados os artigos dos quais já se havia 

conhecimento. 
3 Período especial adotado em decorrência da pandemia de Covid-19. 
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2. Recuperação dos trabalhos apresentados no período estabelecido, com nota entre 8,0 e 

10,04, por meio de consulta às supervisoras de TCC que atuaram durante o recorte 

temporal determinado. 

3. Análise dos títulos e palavras-chaves dos trabalhos, para identificação dos temas 

pesquisados. 

Determinada e aplicada a metodologia descrita, o trabalho segue então com a segunda 

seção apresentando reflexões iniciais a respeito da Ciência da Informação, que incluem alguns 

de seus principais aspectos históricos, seu objeto e objetivos, e como se dão suas relações 

interdisciplinares. 

A terceira seção se aprofunda na questão das áreas profissionais abarcadas pela CI, com 

ênfase na Arquivologia e Biblioteconomia, observando suas principais semelhanças e 

diferenças, através do auxílio de um quadro síntese. 

Na quarta seção é apresentada a análise dos temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação do Departamento de Ciência 

da Informação da UFF, e os resultados obtidos.  

Por fim, a quinta e última seção apresenta as conclusões alcançadas e sugestões para 

possíveis pesquisas futuras. 

  

                                                
4 O critério aqui adotado foi o mesmo referente aos trabalhos que são incluídos no Repositório Institucional da 

UFF. 
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: Reflexões preliminares 

 

Ao longo da história as sociedades buscaram métodos para registrar sua história e seus 

conhecimentos. Como se observa desde a pré-história, onde já havia os desenhos cunhados nas 

paredes das cavernas, exercendo a função de registrar pistas sobre a vida e os rituais dos povos 

pré-históricos. 

A partir dessa necessidade humana de perpetuar seus saberes vem a urgência em 

encontrar métodos eficazes para a proteção dos registros materiais e informacionais produzidos, 

pois tão importante quanto sua salvaguarda é sua organização para posterior recuperação, assim 

“o homem registra para reter, e o registrado não encontrável, na prática, é igual ao inexistente” 

(MILANESI, 2019, p. 23). 

Consequentemente, com o passar dos séculos, as mudanças históricas e o avanço das 

tecnologias de produção, irão surgir as instituições dedicadas a custodiar essa produção. 

Aqui, começamos nossa observação a partir do período do Renascimento, situado 

aproximadamente em meados do século XIV e final do século XVI, fase na qual “a ênfase dada 

à criação e produção humanas faz crescer o interesse pela salvaguarda desses registros 

humanos” (ARAÚJO, 2014, p. 2). Segundo o autor, é justamente por esse interesse “surgem 

nesta época os primeiros tratados e manuais sobre os acervos de arquivos, bibliotecas e museus” 

(ARAÚJO, 2014, p. 3).  

Com a transição da Idade Média (fim do século XV) para a Modernidade, as instituições 

anteriormente muito mais preocupadas em guardar do que em acessar os registros passam por 

um período de reconstrução, onde surgem novos manuais e tratados “voltados para as regras de 

condução das instituições destinadas a guardar esses acervos” (ARAÚJO, 2014, p. 3).  

A Idade Moderna traz mudanças políticas, econômicas e sociais em relação aos dogmas 

estabelecidos na Idade Média. Nesse período ocorre a redução progressiva da influência 

religiosa na sociedade, o movimento Renascentista, a transição do feudalismo para o 

capitalismo e, além disso, o desenvolvimento de uma das criações que seria de maior 

importância para a evolução do universo da informação: a imprensa de Gutenberg. 

Com o Renascimento propagando suas ideias de desenvolvimento cultural e de uma 

civilização mais dinâmica, e o impulso para que as ideias fossem produzidas e reproduzidas de 

forma mais rápida proporcionado pela imprensa de Gutenberg, houve uma aproximação das 

classes sociais populares das manifestações culturais, através da disseminação maior do hábito 

de leitura e escrita, que até então eram práticas centradas para os nobres e religiosos tais quais 

monges  e padres dotados de formação erudita (RIBEIRO; CHAGAS; PINTO, 2007). 
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Então, no fim do século XVIII, emerge a Revolução Francesa, período que impulsionou 

a ideia de que patrimônio não representava apenas um legado familiar, baseado em concepções 

individuais, mas também algo coletivo. 

 

A ideia de patrimônio legitimada pela Revolução Francesa expande a noção anterior, 

centrada na concepção de algo passível de ser transmitido às gerações seguintes, 

porém totalmente voltada à figura do pai ou dos antepassados, e traz à tona a ideia de 

que existe um legado que une os cidadãos de uma nação entre si, promovendo a 

valorização e consagração daquilo que é comum ao grupo no tempo e no espaço 

(RODRIGUES, 2015, p. 274). 

 

No que diz respeito às instituições custodiadoras do conhecimento, essa noção alavanca 

o crescimento de instituições cada vez menos restritivas e a ideia de que elas eram, de fato, 

necessárias para a construção social de uma comunidade. 

Há ainda mais um fator histórico fundamental, iniciado também no fim do século XVIII, 

que é a Revolução Industrial. Esse período compreende grandes mudanças sociais e econômicas 

através da descoberta do vapor como força propulsora, do desenvolvimento de máquinas 

capazes de atuar em todos os setores de produção, da criação do trem e da mecanização da 

imprensa. Segundo Milanesi (2013, p. 39-40), “a malha ferroviária que se estendia por todas as 

regiões onde existiam perspectivas agrícolas positivas não apenas acelerou a velocidade das 

relações econômicas, mas impôs uma nova dinâmica de circulação de bens culturais e na 

disseminação do conhecimento.” 

Assim, esse é o momento através do qual começa a se construir uma nova sociedade, 

baseada em novas formas de produção e distribuição, que culminaria no desenvolvimento cada 

vez mais necessário de unidades de informação capazes de atender novas demandas de um 

público popular cuja curiosidade e sede de saber começava a surgir progressivamente 

(MILANESI, 2013). 

A Revolução Industrial teve dois momentos distintos: o primeiro, voltado para as 

máquinas a vapor; e o segundo com seu marco sendo a luz elétrica. Com isso, graças a “geração 

e distribuição de eletricidade, os outros campos puderam desenvolver suas aplicações e ser 

conectados entre si” (CASTELLS, 1999, p. 74). 

De forma quase simultânea, a saída do século XIX para o século XX carrega mais uma 

série de mudanças radicais, principalmente nas áreas das comunicações e tecnologias digitais, 

pois as necessidades que surgiram com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, 

tiveram um impacto imensurável sobre as áreas de Ciência e Tecnologia (C&T). 
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Muitas máquinas que trabalhavam com códigos, cálculos e previsões rápidas, e que 

possibilitavam comunicação à distância na maior velocidade possível nasceram nesse período. 

Da mesma forma que a necessidade de fomentar os estudos científicos se tornou mais evidente 

e assim como o valor atribuído à obtenção e manutenção e recuperação das informações tornou-

se ainda maior. 

Vannevar Bush, engenheiro do Massachussetts Institute of Technology (MIT), 

considerado patrono da ciência americana durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, 

desempenhou um papel de destaque no projeto de associar pesquisadores, industriais, forças 

armadas e instituições governamentais em torno de projetos científicos e de inovação 

tecnológica. Este impulso contribuiu indiretamente para a relevância da área de tratamento da 

informação. Ele foi um grande defensor da “autonomia e liberdade da comunicação científica 

como garantia de obtenção de resultados de qualidade, mantendo-se os critérios científicos de 

excelência” (GONZÁLEZ de GÓMEZ, 2003, p. 63). 

Outro nome de destaque no desenvolvimento progressivo em C&T é o do físico Alvin 

Weinberg, responsável por apresentar na década de 1960 o que viria a ser mais conhecido como 

o Relatório Weinberg, documento que tinha como finalidade definir o objetivo e alcance das 

novas políticas de informação científica e técnica, sob responsabilidade governamental, 

fornecendo as bases necessárias para a criação de novos mecanismos de gestão da ciência pelas 

agências estatais (SILVA; KOBASHI; SANTOS, 2009).  

É ainda nos anos 1960 que 

 

considera-se que o registro oficial da denominação ciência da informação [...] a partir 

de eventos promovidos pelo Georgia Institute of Technology, nos Estados Unidos, do 

qual participaram também cientistas, escritores, filósofos estrangeiros e onde foi 

discutida a criação de novas tecnologias de informação, consequência natural do 

crescimento da produção científica e que redundara na multiplicação dos periódicos 

científicos. Apesar da ênfase na educação e treinamento profissionalizantes, a 
realização de debates teóricos permitiu que se chegasse a uma primeira definição do 

que seria a ciência da informação [...] (FREIRE, 2006, p. 11). 

 

Segundo Araújo (2014), foi necessária uma série de acontecimentos em diferentes 

épocas e diferentes lugares para a construção do que viria a se tornar a Ciência da Informação. 

Entre tais fatores, um dos fenômenos importantes para a consolidação da área foi a iniciativa 

de diversos cientistas que “começaram a se dedicar ao trabalho de elaborar índices, resumos, 

promover canais de disseminação, de forma a facilitar a agilizar o trabalho de seus pares. Depois 

de algum tempo, eles começaram a designar a si mesmos cientistas da informação” (ARAÚJO, 

2014, p. 7). Essa iniciativa foi tomando um rumo de institucionalização, através da realização 
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de conferências e criação de instituições dedicadas ao compartilhamento de informação 

cientifica. 

 

Nesse processo de institucionalização, foi-se firmando, por um lado, a ideia de que a 

Ciência da Informação era uma ciência dedicada à informação em ciência e 

tecnologia. Igualmente importante, contudo, foi a preocupação de base dessas ações: 

não mais a necessidade de se ter a posse dos documentos, mas a prioridade dada à sua 

circulação, ao seu fluxo, e ao atendimento das necessidades dos cientistas em sua 

frente de trabalho (ARAÚJO, 2014, p. 7). 
 

Nos anos seguintes surgiram diversas subáreas de pesquisa dentro do campo da CI, tais 

quais o estudo da informação cientifica e tecnológica; os estudos em gestão do conhecimento; 

representação da informação; estudos de usuário e estudos métricos; ao mesmo tempo em que 

a área tentava construir sua própria identidade em um processo no qual foram conduzidas 

reflexões sobre suas características e o tipo de ciência que ela pretendia ser (ARAÚJO, 2014). 

A partir disso é importante começar a pensar então na questão principal que caracteriza 

a Ciência da Informação, e que ainda é um ponto que gera questões problemáticas, sendo ele o 

objeto de estudo da mencionada área: a informação. 

 

2.1 Objeto e objetivos  

 

O termo “informação” é polissêmico e pode trazer desafios para a definição do próprio 

objeto da CI. Uma vez que há uma infinidade de meios, suportes e processos capazes de conter 

e transmitir informação em seu sentido mais comum, que é de algo capaz de ser decodificado e 

comunicar alguma determinada coisa a alguém, pode-se pensar que “se há informação em toda 

parte, se tudo pode ser considerado informacional, então nada é” (SMIT, 2012, p. 84). 

Portanto, para que possamos compreender de fato do que trata a Ciência da Informação 

é imprescindível delimitar de forma clara de que trata seu objeto. 

Para a CI, a informação precisa ser passível de institucionalização, cuja possibilidade se 

dá a partir do momento em que tenha sido considerado seu potencial de utilidade informacional 

(SMIT, 2012). Para tanto, é necessário que essa informação tenha sido registrada, uma vez que  

 

o registro torna a informação menos volátil e mais portátil. A informação não 

registrada em algum tipo de suporte, tecnologia ou código, por mais importante que 

seja, não é passível de uma socialização mais ampla, uma vez que seu acesso é 

condicionado pelas variáveis espaciais e temporais (SMIT, 2012, p. 85). 

 

Tal afirmação também deixa em evidência como a informação tratada pela CI conta com 

uma dimensão social que é ponto chave para diferir a informação com seus outros variados 

aspectos, da informação considerada objeto da CI. 
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Outro ponto que precisa ser destacado é a relação informação/documento, pois assim 

como afirma Smit (2012, p. 85) “informação registrada equivale ao conceito de documento, 

embora o mesmo tenha sido investido de valores diferenciados ao longo do tempo.”  

Segundo Cavalheiro e Santos (2018, p. 426), 

 

compartilhamos o entendimento de que, na CI, a “informação” se refere à mensagem, 

ao conteúdo, ao teor comunicativo que decorre e/ou serve de insumo administrativo, 

burocrático, jurídico, artístico, literário, de caráter público ou privado, a ser registrado 

e, portanto, “transportado” em suportes de conhecimento convencionais ou 

tecnológicos. A informação na CI não pode ser analisada em dimensões abstratas; por 

essa razão, constatamos a sua existência material (concreta) nos livros, nos objetos 

tridimensionais, nas “nuvens” e nos documentos de arquivo. 

 

Lara e Ortega (2010), em seu trabalho que analisa o documento enquanto objeto 

informacional, apresentam aspectos históricos do conceito de documento através da análise da 

literatura clássica. As autoras observam que a Ciência da Informação adota a concepção de 

documento postulada por Suzanne Briet5, que parte da concepção da Union Française des 

Organismes de Documentation, de que documento pode ser entendido como “toda base de 

conhecimento, fixada materialmente, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo ou prova” 

(LARA; ORTEGA, 2010). 

Segundo as autoras, Briet sugere ainda outra definição complementar de que “o 

documento é todo signo indicial (ou índice) concreto ou simbólico, preservado ou registrado 

para fins de representação, de reconstituição ou de prova de um fenômeno físico ou intelectual” 

(LARA; ORTEGA, 2010). 

 

Na construção da informação institucional, os documentos criados pela Ciência da 

Informação assemelham-se à ideia dos ‘documentos secundários’, conforme sugere 

Briet, e à ação intencional do profissional quando dispõe o documento inicial em um 

contexto que não estava antes, dando-lhe personalidade [...] A atividade documentária 

desenvolve-se, nesse sentido, a partir da intenção de construir registros que possam 

ser informativos, considerando não apenas as características extrínsecas do 

documento original (do autor), como sua possibilidade de recepção (vínculos de 
adesão). 

 

Ou seja, de forma mais ampla, a CI entende como documento todo suporte que registre 

de algum modo uma informação, podendo assim ser entendido como um documento de arquivo, 

ou livro ou até mesmo uma peça de museu.  

Ademais, 

na informação registrada, enquanto objeto, tem-se o conteúdo e a materialização desse 

conteúdo para que se atinja o objetivo de gerar conhecimento, por meio do 

estabelecimento de pontes (ou mediações) entre um conhecimento registrado, 

                                                
5 A obra referenciada por Lara e Ortega (2010) ao assumir a definição de Suzanne Briet foi o livro clássico da 

literatura sobre documentação “Qu’est-ce que la documentation?”, disponível em: 

http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation/briet.pdf. 
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socializado, coletivo que, uma vez apropriado, contribui matéria-prima para a geração 

de um novo conhecimento. Para tanto, o foco da área recai sobre o iter que se 

estabelece entre o momento em que uma informação registrada é concebida e criada 

e o momento final em que ela é utilizada, apropriada. Para tanto, a área se vale, no 

desenvolvimento de seus processos, de um conjunto de instrumentos sistematizados 

para permitir que aquilo que foi produzido possa ser utilizado, gerando, para tanto, 

um conjunto de produtos, que possam servir de apoios ao processo de mediação e uso 

da informação (GUIMARÃES, 2008, p. 38). 

 

Com tal parecer apresentado por Guimarães (2008) e partindo das definições 

estabelecidas acerca do objeto da CI, agora com um contorno bem definido para a pesquisa, 

somos levados então a pensar seus objetivos. 

Segundo Tognoli (2012, p. 116), “tem-se, como objetivo da CI, a socialização de um 

conhecimento produzido que só será possível a partir da materialização do conhecimento”. 

Já Freire (2006, p.17) realiza uma consideração complementar, ao afirmar que  

 

um dos objetivos da ciência da informação seria contribuir para a informação se 

tornar, cada vez mais, um elemento de inclusão social, trazendo desenvolvimento para 

as pessoas e nações. Dessa forma, haveria uma responsabilidade social como 

fundamento para a ciência da informação definindo sua atuação na sociedade. 

 

Por fim, definimos então que o objeto de estudo da Ciência da Informação é fomentar a 

transferência da informação registrada, socializada e institucionalizada de modo a promover o 

acesso e apropriação da informação pelos usuários. Para tanto, a CI desenvolve e aprimora 

métodos e técnicas para organizar e preservar a informação de forma defensável. 

 

2.2 Relações interdisciplinares  

 

Uma vez definidos objeto e objetivos que norteiam a Ciência da Informação, é possível 

começar a refletir acerca de sua interdisciplinaridade. Para isso, aqui refletiremos que 

interdisciplinaridade é essa e como as áreas do conhecimento se relacionam com a CI. 

A informação é matéria central de uma variedade de outros campos do conhecimento. 

Sendo assim, ela acaba por incorporar uma diversidade de disciplinas. De acordo com 

Guimarães (2008), a Ciência da Informação busca processos e métodos para organizar, 

armazenar, recuperar, interpretar, transmitir e utilizar a informação. Assim, 

 

para que se fizesse frente a tão amplo espectro de processos, [...] o recurso a 

referenciais teóricos e metodológicos de áreas distintas, que pudessem contribuir para 

a construção de tais parâmetros. Emerge, assim, a dimensão interdisciplinar da área, 

uma vez que passa a buscar, em áreas como Matemática, Lógica, Linguística, 
Semiótica, Cibernética, Comunicação, Psicologia, Engenharia de sistemas, Ciência da 

Computação, Ciência cognitiva, Eletrônica, Economia, Administração, 

Biblioteconomia e outras (DEFINING..., 1988; PINHEIRO, 1999, p. 165 apud 

GUIMARÃES, 2008, p. 36). 
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Dessa forma, é possível entender que a CI se apoiou nos conhecimentos de outras áreas 

ligadas à informação para iniciar as suas reflexões.  

Segundo Araújo (2014, p. 14), 

 

entendimentos mais recentes [...] têm dado conta de que esse é o movimento 

interdisciplinar da Ciência da Informação: fazer dialogar, dentro dela, as contribuições 

das diferentes áreas de conhecimento. Assim, direcionados pela especificidade do 

olhar informacional promovido pela CI, conceitos oriundos de áreas díspares [...] são 
ressignificados na CI, num processo de apropriação que é, ele próprio, a dinâmica 

interdisciplinar da área. 

 

No que diz respeito ao envolvimento da CI com as áreas da Arquivologia, 

Biblioteconomia e Museologia, tais campos se mantém com essa forte ligação que as une 

justamente devido a seus próprios objetos e objetivos, que encontram na CI “efetivo espaço de 

aplicação, em fazeres específicos, levados a cabo por profissionais da informação, termo 

designativo de um amplo espectro de fazeres profissionais que têm por objeto a informação” 

(GUIMARÃES, 2008, p. 38). 

Ainda de acordo com Guimarães (2008, p. 39), 

 

Reconhece-se uma relação orgânica entre o saber da Ciência da Informação, 

caracterizador de uma base conceitual específica, e os fazeres que se materializam nas 

distintas atividades profissionais da área de informação, os primeiros, aqueles 
norteando teórica e metodologicamente os segundos (e oferecendo elementos para 

explicar seus fenômenos) e, em sentido oposto, os fazeres profissionais oferecendo 

espaço de experimentação e de efetivação social dos saberes científicos da área. Em 

outras palavras, pode-se dizer que a Ciência da Informação nutre, teórica e 

metodologicamente, os fazeres arquivístico e bibliotecário enquanto a Arquivologia e 

a Biblioteconomia atuam como campos de aplicação e de validação das teorias e 

metodologias oriundas da Ciência da Informação. 

 

Resumidamente, verificamos  que a interdisciplinaridade da CI reside em sua forma de 

incorporar teorias e métodos de outras disciplinas em seus fazeres. Contudo, é preciso reforçar 

que a área buscou aprimorar suas metodologias de modo a ser capaz de encontrar justificativa 

em si mesma. Porém, enquanto instituições como os arquivos, bibliotecas e museus se 

enquadram no que se denomina como “instituições coletoras de cultura”6, suas práticas se 

inserem diretamente no modelo definido do que são objetivos da CI. 

A Ciência da Informação, com toda a diversidade que apresenta em seu arcabouço 

teórico e em seu percurso histórico, se apresenta como um campo com diversas possibilidades 

para a compreensão de novos fenômenos (ARAÚJO, 2014). Como aqui será desenvolvido, sua 

                                                
6  Segundo Smit (2012) “instituições coletoras de cultura” foi um termo usado inicialmente por Homulos (1990) e 

que agrupa as instituições que acumulam uma informação considerada útil. 
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capacidade interdisciplinar ajuda a fornecer base para suas áreas correlatas mais próximas e 

encontra caminhos para desenvolver novos diálogos e processos capazes de impulsionar a si 

mesma e as outras. 
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3 ÁREAS PROFISSIONAIS: Perspectivas da literatura nacional 

 

A Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia estão ligadas à Ciência da Informação 

e suas práticas. Lembrando que a Biblioteconomia encontra raízes um pouco mais antigas 

análogas à CI, devido aos alicerces comuns à Documentação (GUIMARÃES, 2008), enquanto 

a Arquivologia tem sua teoria arquivística pautada na Diplomática (BELLOTTO, 2015). Ambas 

com o documento como objeto principal de estudo, porém se valendo de perspectivas e ênfases 

distintas. 

Atualmente, a Arquivologia e a Biblioteconomia se encontram diretamente 

subordinadas à Ciência da Informação na tabela de áreas do conhecimento da Capes7, enquanto 

a Museologia se encontra ligada a ela através da classificação da área de avaliação de 

“comunicação e informação”8, fato esse que sustenta sua aproximação.  

Baseado nas informações acima apresentadas, retomemos aqui de forma sucinta os 

primórdios de tais disciplinas, de modo a observar mais de perto suas relações. 

 

3.1 Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia: Breve contextualização 

 

Segundo Milanesi (2013, p. 11), 

 

o pensamento humano, progressivamente, encontra suas formas de registro. [...] Parte 

substancial da história é construída pelo estudo desses registros: dos desenhos nas 

cavernas ao livro virtual. Toda essa produção, como se fosse a memória da 

humanidade, para que não seja perdida, está sob a administração de pessoas 

especializadas [...]. Essa atividade de buscar-o-que-foi-guardado e de guardar-o-que-
foi-registrado (e de registrar-o-que-foi-imaginado) é a forma possível para manter 

viva a memória da humanidade, forma essa em constante aperfeiçoamento. 

 

Arquivos, bibliotecas e museus surgem como lugares para esse armazenamento. 

Inicialmente, todas faziam parte de uma instituição única, responsável por manter esses 

registros, porém sem muitas especificações técnicas de tratamento para os componentes de seus 

acervos e, menos ainda preocupadas em disponibilizar o acesso dessas coleções de maneira 

ostensiva. 

                                                
7 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES está vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), e tem como atribuição apoiar as universidades, por meio dos seus programas, e atua na 

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados brasileiros. Disponível em: 

www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/o-que-e-a-capes. Acesso em: 25 ago. 2021. 
8 Tabela de áreas do conhecimento/avaliação da Capes disponível em: www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-

informacao/acoes-e-programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-apoio-1/tabela-de-areas-de-

conhecimento-avaliacao. Acesso em: 25 ago. 2021. 
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Como afirma Smit (2000, p. 2), 

 

as 3 Marias não nasceram separadas. Afastaram-se ao longo do tempo. Ao que tudo 

indica, as primeiras “bibliotecas” acumulavam tanto materiais bibliográficos quanto 

documentos de natureza arquivística [...] Somente com a invenção da imprensa e a 

duplicação mecânica de textos, além do estabelecimento de formatos de papel e 
composição de cadernos [...], os documentos foram adquirindo sua feição atual. A 

distinção entre bibliotecas e arquivos, em particular, originou-se certamente neste 

dado momento, baseando-se numa associação automática e indiscutível entre os tipos 

de documentos e a função da informação neles contida. 

 

É importante recordar que no período do Renascimento surgem os primeiros tratados e 

manuais contendo regras e procedimentos adequados à preservação e conservação física e para 

a descrição das peças e documentos acolhidos pelas instituições responsáveis por sua 

salvaguarda. Após a Revolução Francesa e outras revoluções europeias que marcam a passagem 

para a Modernidade, ocorre uma transformação mais profunda nessas instituições, a partir do 

surgimento dos conceitos atualmente conhecidos de “Arquivo Nacional”, “Biblioteca 

Nacional” e “Museu Nacional”, além do reconhecimento da necessidade de se ter mão de obra 

especializada para trabalhar nessas versões modernas das entidades custodiadoras (ARAÚJO, 

2011). 

Assim, surgem os primeiros cursos de formação profissional voltados para a 

administração de arquivos, bibliotecas e museus, porém seguindo ainda um modelo que prezava 

por conhecimentos gerais em Humanidades, de modo a se ter domínio sobre os assuntos dos 

acervos guardados (ARAÚJO, 2011). Assim, 

 

[...] com a consolidação da ciência moderna como forma legítima de produção de 

conhecimento e de intervenção na natureza e na sociedade, também o campo das 

humanidades se vê convocado a constituir-se como ciência. Surgem então, ao longo 
de todo o século XIX, diversos manuais que buscam estabelecer o projeto de 

constituição científica da Arquivologia, da Biblioteconomia e da Museologia. O 

modelo de ciência então dominante oriundo das ciências exatas e naturais, voltado 

para a busca de regularidades, estabelecimento de leis, ideal matemático e intervenção 

na natureza por meio de processos técnicos e tecnológicos, se expande para as ciências 

naturais e humanas através do positivismo. Esse é o modelo que inspira as pioneiras 

conformações científicas das três áreas, que privilegia os procedimentos técnicos de 

intervenção: as estratégias de inventariação, catalogação, descrição, classificação e 

ordenação dos acervos documentais de arquivos, bibliotecas e museus. [...] 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia tornaram-se ciências (positivas) 

voltadas para o desenvolvimento das técnicas de tratamento dos acervos que 
custodiam. Ao mesmo tempo, o movimento de consolidação positivista destas áreas 

de conhecimento promove, de uma só vez, sua ‘libertação’ de outras áreas das quais 

eram apenas campos auxiliares (como as Artes, a História, a Literatura) e sua 

autonomização científica, sendo por meio desta que se opera a separação efetiva entre 

as três áreas, cada uma com seu conjunto específico de técnicas (ARAÚJO, 2011, p. 

22). 
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Com o estabelecimento das três áreas em bases pautadas com a preocupação da custódia, 

a Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia se distanciaram, com cada uma enfatizando as 

especificidades de suas rotinas e técnicas particulares de tratamento de seus materiais. 

Na tentativa de garantir sua autonomia elas se distanciaram de questões gerais sobre 

suas origens históricas e de seu papel social, para focar em procedimentos técnicos de 

preservação, descrição, arranjo, classificação e regras de gestão das instituições (ARAÚJO, 

2014). Com isso, muito de seu potencial havia sido deixado de lado e cada vez mais “ergueram-

se muros” entre as Três Marias. 

Entretanto, levando em consideração as diversas mudanças ocorridas do final do século 

XX e cada vez mais impulsionadas no século XXI, com o desenvolvimento acelerado de 

tecnologias digitais, a importância cada vez maior dada à informação e ao conhecimento nos 

setores produtivos da sociedade, o estimulo das práticas interdisciplinares no ambiente 

científico (ARAÚJO, 2014), além da sedimentação da própria Ciência da Informação que “com 

uma proposta de cientificidade capaz de acolher e potencializar os diferentes aspectos 

ressaltados pela produção teórica da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia” (ARAÚJO, 

2011, p. 23) seria de grande importância para o desenvolvimento de teorias e reflexões capazes 

de reaproximar as três áreas e repensar seus pontos comuns. 

 Tais teorias e reflexões abriram caminho através da retomada de suas dimensões 

sociológicas e culturais, abordando os novos fazeres oriundos das mudanças ocorridas nos 

arquivos, bibliotecas e museus para se adequarem às novas necessidades que surgiam cada vez 

mais rápido com as mudanças que tiveram início no século XX e continuam se estendendo em 

velocidade espantosa até então. 

 

3.2 Convergências e divergências entre as “3 Marias” 

 

Até aqui, foi mostrado como as 3 Marias caminharam lado a lado no percurso que as 

trouxe de seu surgimento, saindo do que muitas vezes foi uma mesma instituição, até 

encontrarem cada uma seus próprios destinos com acervos, procedimentos e finalidades 

próprias.  

Os três campos envolvem uma vasta dimensão histórica, teórica e metodológica, de 

modo que é imprescindível respeitar suas diferentes formas de gestão e tratamento, porém sem 

deixar de lado também seus pontos em comum. 

Em se tratando de uma abordagem contemporânea acerca de seus possíveis pontos de 

convergência há duas questões fundamentais, sendo elas: a) a mudança de foco de arquivos, 



23 

 

 
 

bibliotecas e museus de sua questão custodial para um olhar mais atento ao público; e b) a 

utilização cada vez mais frequente de tecnologias digitais, que modificam o comportamento e 

as necessidades da sociedade a todo momento. 

Com isso, essas instituições voltam o olhar para questões relativas ao seu público e ao 

acesso, além da necessidade de se adequarem a novas formas de realizar o trabalho de custódia 

e reprodução em tais instituições. 

Isto posto, Araújo (2010, p. 184) apresenta três fortes pontos de união entre elas: 

– Gestão da memória: seleção, coleta, avaliação de documentos;  

– Produção de informação documentária: representação da informação estocada, bases 

de dados, catálogos, resumos;  

– Mediação da informação: comunicação das informações, transferência, atendimento 

das necessidades dos usuários. 

Araújo (2010) destaca ainda alguns importantes pontos de contato na produção teórica 

dos três campos ao longo da segunda metade do século XX, sendo eles:  

 

A ideia das tecnologias digitais reconfigurando a própria noção de informação 

entendida como conteúdo (separando-a da inscrição física num suporte material); a 

importância cada vez maior dos usuários e do acesso à informação como um dos 

principais valores dos serviços bibliotecários, arquivísticos e museológicos; a 

valorização dos aspectos intangíveis da informação (expressos por conceitos como 
“conhecimento tácito”, “colégios invisíveis” e “patrimônio imaterial”) e um 

movimento cada vez maior de ampliação de perspectivas centradas das instituições (a 

biblioteca, o arquivo, o museu, entendidos como espaços de processamentos técnicos 

de acervos) para os fluxos, a circulação da informação em diferentes ambientes e 

suportes (ampliando o objeto de estudo mesmo para realidades ainda não formalizadas 

ou institucionalizadas) (ARAÚJO, 2010, p. 185). 

 

Quanto aos pontos de divergência, é possível se apoiar na “distinção de tipos e suportes 

documentais, metodologias de organização decorrentes desta distinção e [...] o trabalho de 

organização da informação sempre adequado aos objetivos institucionais” (SMIT, 2000, p. 2). 

Se observarmos primeiro a questão dos tipos e suportes documentais, nos debruçando 

sobre o objeto de estudo/trabalho das mencionadas áreas, vemos que, apesar de todas tratarem 

do documento, cada uma possui seu próprio entendimento acerca dele. 

Enquanto na Biblioteconomia a preocupação traz sua ênfase na informação contida nos 

documentos bibliográficos e sua utilidade para determinado grupo social ou institucional, a 

Arquivologia os entende como o resultado de uma ação, produzido naturalmente para viabilizar 

as atividades de uma instituição e estocados como prova, apresentando assim uma preocupação 

maior com atividades da instituição, já a Museologia detém documentos materiais, ou seja, 

objetos que representam culturas em tempos e espaços (SMIT, 2000, 2003). 
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A respeito das metodologias de organização, Smit (2003) diz que na biblioteca o critério 

predominante é o de assunto, enquanto nos arquivos é o da estrutura organizacional das 

instituições, e nos museus os critérios são mais variados, podendo ser de suporte, função, 

período, entre outros (SMIT, 2000, 2003). 

E, no que concerne à organização da informação, a Arquivologia é a que mais se mostra 

preocupada com a “gestão da memória”, enquanto na Biblioteconomia e Museologia precisam 

estar mais ligados às questões referentes à mediação da informação (SMIT, 2000, 2003).  

A título de demonstração, de forma comparativa, como se dão essas questões de 

distanciamento e aproximação entre as 3 Marias, o quadro abaixo alinha algumas atividades 

realizadas no âmbito de arquivos, bibliotecas e museus, a partir de uma releitura dos quadros já 

apresentados por Smit (2000, 2003) , através também da influência de Araújo (2011, 2014). 

 
Quadro 1 – Convergências e divergências entre a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia 

 Arquivologia Biblioteconomia Museologia 

 

Produção 

– Cumprimento das 

atividades/funções do 
órgão produtor 

– Desenvolvimento e 
avaliação de 

coleções 

– Estudo de usuário 

– Estudos 
comportamentais 

– Estudos de 

visitantes 

 

Organização 

– Processamento 

técnico 

– Representação da 

informação 

– Curadoria 
– Descrição e 

organização 

 

Uso 

– Preservação do valor 
secundário dos 

documentos 

– Programas de difusão 

– Ação cultural 
– Serviço de referência 

– Comunicação 

documentária 

– Sistema de 

ecomuseus 

– “Musealização” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em vias de esclarecimento, o conceito de “ecomuseu” está ligado a uma reflexão onde 

“os museus deveriam envolver as comunidades locais no processo de tratar e cuidar de seu 

patrimônio” (ARAÚJO, 2014, p. 92), o trabalho com esse termo “mudou o sentido de museu, 

de lugar de entrega de um conhecimento a uma comunidade (transmissão), para lugar 

construído pela própria comunidade (veículo de expressão de uma identidade). (ARAÚJO, 

2014, p. 93). Ao passo que a denominada “musealização” é um processo que, para além do 

processo técnico de adquirir, documentar e exibir um objeto percorre um “caminho que consiste 

em transformar objetos materiais e imateriais aparentemente vulgares em legados históricos, ou 
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testemunhos do desenvolvimento científico, técnico, artístico ou outro de uma determinada 

cultura” (MAGALHÃES, 2005, p. 12 apud ARAÚJO, 2014, p. 94).9 

Embora o quadro traga apenas um olhar resumido que não se propõe a exaurir as 

diferenças e aproximações das 3 Marias, pode-se notar que, enquanto a Biblioteconomia e a 

Museologia estão mais voltadas para um posicionamento que prioriza os usuários em potencial 

e sua interação com os acervos, na totalidade de seus processos, a Arquivologia parte de um 

ponto de preocupação principal com o produtor. 

A partir deste ponto o foco se volta para a Arquivologia e Biblioteconomia, não em vias 

de algum modo excluir a Museologia dessa reflexão, – uma vez que ela constitui parte 

importante das três irmãs – mas para apresentar, de forma prática, como e se têm acontecido a 

devida aproximação entre as áreas e, de modo mais abrangente, com a Ciência da Informação 

– campo esse que detém a missão de abrigar essas disciplinas em seu âmago.  

                                                
9 Ambos os termos podem ser entendidos no que é apresentado por Smit (2000) como parte da chamada 

“comunicação museológica”, embora a autora não traga definição ou explicação do termo. Porém, aqui optou-

se por utilizar “sistema de ecomuseus” e “musealização” dada sua maior expressividade.  
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4 RESULTADOS: Análise dos temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso do GCI/UFF 

 

Tendo contextualizado as relações interdisciplinares da Ciência da Informação, uma 

análise sobre essas relações será realizada no âmbito do Departamento de Ciência da 

Informação (GCI) da Universidade Federal Fluminense (UFF). O GCI/UFF se encontra sediado 

no Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), e atualmente abriga os cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação. 

O objetivo aqui proposto foi uma análise dos temas dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso defendidos pelos alunos de ambos os cursos, que obtiveram notas entre 8,0 e 10,0 nos 

anos de 2018 a 2020. É importante citar a dificuldade em localizar trabalhos anteriores a esse 

período, considerando que o Repositório Institucional da Universidade10 não possui uma 

estrutura de navegação dinâmica, o que, de modo geral, prejudica a recuperação da informação 

desejada. 

Para identificar os temas dos TCCs foram sistematizados os seguintes dados: título, 

resumo e palavras-chaves. 

Em um primeiro momento, foi elaborada uma listagem geral para cada curso contendo 

387 palavras-chaves utilizadas em 92 trabalhos analisados para o curso de Arquivologia, e 492 

palavras-chaves utilizadas em 120 trabalhos para o curso de Biblioteconomia. Em seguida, os 

termos foram contabilizados de modo a refletir quais foram mais utilizados pelos alunos. 

Com base na mencionada listagem, optou-se por recolher os termos que obtiveram duas 

ou mais ocorrências de modo a realizar uma categorização a partir das subáreas da Ciência da 

Informação mapeadas e apresentadas em uma mandala por Pinheiro (2018, p. 126). Foram 

acrescentadas duas categorias: “Área do conhecimento e designação profissional” e 

“Ambiência”, pois há muitas palavras-chaves genéricas, tais como arquivista, arquivo etc., que 

não se encaixavam devidamente nas já propostas pela autora. 

A título de compreensão, as categorias propostas por Pinheiro (2018, p.126) foram:  

– Arquitetura da informação; 

– Gestão do conhecimento e inteligência competitiva; 

– Metrias da informação e comunicação; 

– Recuperação da informação; 

– Comunicação científica; 

– Divulgação científica; 

                                                
10  Base de dados que abriga os Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses dos discentes da 

Universidade. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/ 
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– Tecnologias da informação e comunicação; 

– Gestão da informação; 

– Epistemologia da Ciência da Informação; 

– Políticas de informação; 

– Necessidades, busca e uso da informação; 

– Organização do conhecimento; 

– Acesso aberto à informação científica; 

– Ciência aberta e dados de pesquisa; 

– Competência em informação; e 

– Ética na informação. 

A seguir, a apresenta-se a sistematização das palavras-chaves dos TCCs do curso de 

Graduação em Arquivologia. 

 

Quadro 2 – Categorização das palavras-chaves dos TCCs do Curso de Arquivologia  

em subáreas da Ciência da Informação 
 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

Subáreas Palavras-chaves (ocorrências) Total 

 

Gestão da informação  
 

Gestão de documentos (17) 

Autenticidade (11) 

Identificação arquivística (4) 
Preservação (4) 

Preservação digital (4) 

Conservação (3) 
Preservação de documentos (3) 

Tipologia documental (3) 

Gestão de documentos arquivísticos digitais (2) 
Gestão de documentos digitais (2) 

Veracidade (2) 

55 

 

Epistemologia da Ciência da 

Informação 
 

Documento arquivístico (11) 

Documento arquivístico digital (16)    
Diplomática (5) 

Memória (4) 

Acesso à informação (2) 
Diplomática digital (2) 

Documento (2) 

Documento digital (2) 

44 

Ambiência 

Arquivo (13) 
Arquivos pessoais (6)  

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro –

AGCR (2) 
Arquivo municipal (2) 

Arquivo Nacional (2) 

Arquivo Público do Estado de São Paulo (2) 

Arquivo público municipal (2) 
Casa de Oswaldo Cruz (COC) (2) 

37 
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Fundação Fernando Henrique Cardoso (2) 

Marinha do Brasil (2) 

Universidade Federal Fluminense (2) 

Área do conhecimento e 

designação profissional 

Arquivologia (19) 

Arquivista (6) 
25 

 
Políticas de informação 

 

Direitos humanos (3) 

Direito à informação (2) 
Política de preservação (2) 

Políticas públicas arquivísticas (2) 

Resolução CONARQ (2) 

11 

Necessidades, busca e uso da 

informação 

Ação cultural (3) 

Difusão (3) 

Ação educativa (2) 

Difusão Cultural (2) 

10 

 

Tecnologias da informação e 

comunicação  
 

e-Arq Brasil (3) 
Digitalização (2) 

Repositório digital confiável (2) 

7 

Organização do conhecimento 
Função classificação (2) 

Plano de classificação (2) 
4 

Ética na informação Justiça social (2) 2 

Metrias da informação e 
Comunicação 

Cientometria (2) 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A subárea com maior ocorrência de termos foi “Gestão da Informação”, o que demonstra que 

há uma preocupação maior com os processos técnicos de processamento e armazenamento. 

As seguintes subáreas previstas por Pinheiro (2018) não foram contempladas, quais sejam: 

Arquitetura de informação, Acesso aberto à informação cientifica, Ciência aberta e dados de pesquisa, 

Competência em informação, Comunicação científica, Divulgação cientifica, Gestão do Conhecimento 

e Inteligência Competitiva e Recuperação da informação. É importante ressaltar que, na mandala 

proposta por Pinheiro (2018), a única subárea que possui a “Arquivologia” como área interdisciplinar é 

“Recuperação da Informação”, a qual não foi contemplada pelas palavras-chaves dos TCCs analisados. 

Os termos classificados nas categorias “Ambiência” e “Designação profissional e área do 

conhecimento” correspondem a 16,02% dos termos. 

Seguindo, abaixo apresenta-se a sistematização das palavras-chaves dos TCCs do curso de 

Graduação em Biblioteconomia. 

   

Quadro 3 – Categorização das palavras-chaves dos TCCs do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação em subáreas da Ciência da Informação 
 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

Subáreas Palavras-chaves (ocorrências) Total 

Ambiência 

Biblioteca escolar (13) 

Biblioteca universitária (6)  

Biblioteca pública (3) 

40 
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Biblioteca Central do Gragoatá (3) 

Universidade Federal Fluminense (3) 

Biblioteca (2) 
Biblioteca comunitária (2) 

Biblioteca digital (2) 

Biblioteca infantil (2) 
Mercado de trabalho (2) 

Necessidades, busca e uso da 

informação 

Leitura (4) 

Acessibilidade (3) 

Acesso à informação (3) 
Biblioterapia (3) 

Usabilidade (3) 

Bibliofilia (2) 
Fanfiction (2) 

Inclusão (2) 

25 

Área do conhecimento e 

designação profissional 

Biblioteconomia (8) 

Bibliotecário (8) 
Bibliotecário escolar (4) 

Biblioteconomia social (2) 

22 

 

Gestão da informação  

 

Desenvolvimento de coleções (4) 
Preservação (4) 

Acervo (2) 

Acervo musical (2) 

Conservação (2) 
Obras raras (2) 

16 

Competência em informação 

Competência informacional (4) 

Letramento informacional (4) 
Formação de leitores (3) 

Ensino aprendizagem (2) 

13 

Organização do conhecimento 

Organização do conhecimento (3) 

Catalogação (2) 
Organização da Informação (2) 

Representação descritiva (2) 

Resumos estruturados (2) 

11 

Políticas de informação 
Lei 12.244/2010 (2) 
Políticas públicas (2) 

Política de desenvolvimento de coleções (2) 

6 

Comunicação científica 
Comunicação científica (2) 
Produção científica (2) 

4 

Tecnologias da informação e 

comunicação 

Mídias sociais (2) 

Youtube (2) 
4 

Acesso aberto à informação 
científica 

Acesso aberto (3) 3 

Arquitetura da informação Arquitetura da informação (3) 3 

 

Epistemologia da Ciência da 
Informação  

 

Memória (3) 3 

Ética na informação Censura (2) 2 

Metrias da informação e 
Comunicação 

Bibliometria (2) 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Neste caso, a subárea com maior ocorrência de termos foi “Ambiência”, seguida por 

“Necessidades, busca e uso da informação”. Isso demonstra um olhar mais voltado para o ambiente 

profissional em si, evidenciando também a preocupação com temas mais voltados ao usuário e a 

questões de cunho social. 

As seguintes subáreas previstas por Pinheiro (2018) não foram contempladas, sendo elas: 

Ciência aberta e dados de pesquisa, Divulgação cientifica e Gestão do Conhecimento e Inteligência 

Competitiva.  

Diferentemente do que ocorre com a Arquivologia, a Biblioteconomia aparece inserida em uma 

variedade de subáreas dentre as contempladas pela mandala de Pinheiro (2018), tais quais: Recuperação 

da Informação, Gestão da Informação, Necessidades, buscas e uso da informação, Organização do 

conhecimento, Acesso aberto à informação científica, Ciência aberta e dados de pesquisa e Competência 

em informação. 

Os termos classificados nas categorias “Ambiência” e “Área do conhecimento e designação 

profissional” correspondem a 11,38% dos termos. 

É interessante também observar que, dentre os termos recuperados na pesquisa, apenas cinco se 

mostram presentes tanto nos trabalhos de Arquivologia, quanto nos de Biblioteconomia, sendo: Acesso 

à informação, Conservação, Memória, Preservação e Universidade Federal Fluminense. Tal fato aponta 

que, entre os cursos abrigados pelo Departamento de Ciência da Informação, os pontos de união são 

superficialmente explorados e, quando feito, se aproximam principalmente em questões de acesso e na 

preocupação com a manutenção de seus devidos documentos. 

Sintetizando, podemos notar como a Arquivologia e a Biblioteconomia têm se voltado para 

questões tão distintas, quando consideramos o conteúdo produzido pelos alunos ao fim de suas 

graduações. Esse é um reflexo importante não apenas dentro da universidade, mas também para a área 

como um todo, em seu âmbito acadêmico e profissional. 

Dessa forma, com os resultados acima apresentados, trazemos algumas importantes conclusões 

que se espera que possam ser utilizadas como reflexão para possíveis melhorias futuras, no que concerne 

à integração dessas áreas entre si e utilizando o campo da Ciência da Informação como solo no qual esse 

trabalho pode e deve ser realizado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização da pesquisa foi possível notar alguns pontos importantes para a 

discussão proposta. Comecemos pelo fato já conhecido de que a Arquivologia, Biblioteconomia 

e Museologia compartilham uma área do conhecimento denominada Ciência da Informação 

cujo objetivo é fomentar o acesso e salvaguardar os registros produzidos pelo ser humano. Mais 

tarde, essa atenção se voltou também às questões de preservação, até chegar ao entendimento 

que tal processo só tinha valor se fosse para que esse conhecimento armazenado pudesse ser 

posteriormente devidamente utilizado.  

Aqui, realizamos uma breve contextualização acerca da emergência dessas áreas e 

observamos como a literatura nacional trata o mérito de seus distanciamentos e suas possíveis 

aproximações. E, embora as três áreas profissionais apresentem divergências no tocante às 

questões referentes a seus ambientes e ao tratamento da informação, há convergências capazes 

de criar espaços de discussão. 

Deste modo, como inicialmente proposto, através da análise apresentada dos temas dos 

TCCs de Arquivologia e Biblioteconomia, pudemos realizar algumas observações consideradas 

relevantes para essa questão. 

Como mencionado, os cursos abrigados pelo Departamento de Ciência da Informação 

abordam poucos temas comuns. É fácil notar como cada área profissional está centrada em si 

mesma e que o diálogo é pouco explorado. 

Um ponto perceptível e importante de ser mencionado é que não há uma uniformização 

das palavras-chaves utilizadas nos Trabalhos de Conclusão de Curso para sua posterior 

recuperação. Considerando o teor dos cursos, os objetos e objetivos das áreas, a Recuperação 

da Informação deveria ser uma preocupação mais presente em ambos os cursos. Foram 

mapeados muitos termos genéricos e trabalhos que não apresentavam resumo ou palavras-

chaves. 

Vale ressaltar a notável emergência de temas de relevância social da 

contemporaneidade, principalmente no que diz respeito aos trabalhos do curso de 

Biblioteconomia, que parecem abranger uma vertente mais social da Ciência da Informação. 

Na Arquivologia também se nota a presença de temas referentes a problemas contemporâneos, 

porém mais voltados a questões técnicas referentes às constantes mudanças das tecnologias 

digitais que vêm reconfigurando seus espaços e formas de atuação. 

A literatura sobre a integração entre a Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia – 

com a Ciência da Informação – de forma geral se mostra preocupada em evidenciar suas 
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diferenças. E, de fato, seus processos e métodos próprios para tratar a informação de acordo 

com seus próprios objetivos devem sim ser mantidos e respeitados. 

Entretanto, é preciso lançar um olhar sobre as possibilidades que se abrem diante desses 

campos. Como exemplo, podemos citar que a Arquivologia teria condições de incorporar o teor 

mais social apresentado pela Biblioteconomia e pela Museologia, assim como as três poderiam 

criar soluções mais consistentes para tratar os problemas informacionais criados pelo acelerado 

e contínuo crescimento de novas tecnologias digitais e para a recuperação da informação. 

 As três áreas profissionais, mas principalmente a Arquivologia e Biblioteconomia, 

poderiam reforçar seus laços de modo que uma pudesse aumentar a divulgação da outra, 

atraindo cada vez mais um público interessado em entender as dinâmicas dessas instituições e 

capaz de compreender como utilizar seus serviços e qual a importância deles, o que, além de 

tudo atingiria outro objetivo importante, qual seja: servir à sua comunidade ao mesmo tempo 

em que a comunidade em si participa de sua construção e perpetuação. 

Enfim, é necessário utilizar o espaço proporcionado pela Ciência da Informação, com 

toda sua abrangência, para fazer com que esses diálogos aconteçam. Para tal, seria importante 

trazer estímulo para essa discussão, idealmente trazendo-as mesmo para as próprias graduações, 

por exemplo. A Ciência da Informação possibilita o enriquecimento contínuo dessas três irmãs, 

basta que se apresente a disposição das comunidades científicas e acadêmicas para que a 

comunicação entre elas ocorra de forma eficaz e acessível de modo que se tornem de fato 

praticáveis.
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APÊNDICE A – Listagem de títulos e palavras-chaves dos TCCs de Arquivologia 

 

 

Período letivo de 2018.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Produção documental de obras 

cinematográficas: o caso da documentação do 

filme 'Estranhas' 

Produção de filmes. Produção documental 

(filmes). Arquivos audiovisuais. 

Arquivologia e Ciência da Informação: análise 
cientométrica da produção sobre arquivologia 

no encontro nacional de pesquisa em Ciência 

da Informação (ENANCIB) 

Arquivologia. Ciência da Informação. 
ENANCIB. Cientometria. 

A saúde do profissional de Arquivologia na 

Universidade Federal Fluminense: uma análise 

das condições do ambiente arquivístico 

Arquivologia. Doença profissional. Ambiente de 

trabalho. 

Gestão de documentos e digitalização: 
recomendações para a digitalização de 

documentos arquivísticos 

Gestão de documentos. Documento arquivístico. 
Digitalização. Processo de digitalização. Projeto 

de digitalização. 

Recomendações para preservação digital de 

documento arquivístico na fase permanente 

Preservação. Documento arquivístico digital. 

Fase permanente. 

Sistemas de registro e protocolo: análise do 

módulo de gestão de processos do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro 

Arquivologia. Arquivo. Documento. Documento 

Digital. Gestão de documentos. Gestão de 

documentos digitais. Sistema de protocolo. E-
ARQ Brasil. MGP. MPRJ. 

Gestão de documentos: análise do sistema 

informatizado módulo de gestão de processos 

do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro 

Gestão de documentos. Gestão de documentos 

arquivísticos digitais. Sistema informatizado. 

Preservação digital: uma análise do uso do 

Archivematica como repositório arquivístico 

digital confiável 

Preservação digital. Repositório digital 

confiável. Archivematica. 

Perspectivas contemporâneas da norma ISSO 

15489 no ensino de gestão de documentos na 

UFF e na UNIRIO 

- 

A autenticidade do documento arquivístico no 
ambiente digital 

Autenticidade dos documentos arquivísticos. 
Documentos arquivísticos digitais. Projeto 

InterPARES. Terminologia arquivística. 

Diagnóstico em arquivos da Prefeitura 
Municipal de Niterói: elementos para o 

estabelecimento da gestão de documentos 

Gestão de documentos. Arquivo do Gabinete da 
Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Mobilidade. Arquivo Urbanístico de Arquitetura 

Ruth Aono. Arquivo Geral. Diretrizes. 

Sistema de arquivos: ferramenta para a gestão 
de documentos em universidades públicas 

Arquivologia. Gestão de documentos. Sistema 
de arquivos. Arquivos universitários. 

Os arquivos e as práticas de preservação e 

conservação dos acervos documentais 

Arquivos. Conservação de documentos. Políticas 

de preservação. Preservação de documentos. 

Restauração de documentos. Tratamento 
arquivístico. 
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A preservação de documentos digitais e 

repositórios digitais confiáveis para 

documentos arquivísticos digitais 

Arquivos. Documento arquivístico digital. 

Preservação digital. Repositório arquivístico 

digital. 

Gestão de documentos arquivísticos digitais e 
o sistema eletrônico de informações: uma 

análise do sistema SEI na ANCINE 

Documento arquivístico. Gestão de documentos 
digitais. Documento digital. Sistemas 

informatizados de gestão de documentos 

arquivístico. 

A autenticidade dos documentos arquivísticos 
digitais 

Autenticidade. Documento arquivístico digital. 
Resolução CONARQ. 

A política de gestão de documentos e de 

arquivos no município do Rio de Janeiro: um 
olhar sobre os procedimentos de terceirização 

de serviços 

Gestão de documentos. Políticas públicas 

arquivísticas. Terceirização de serviços 
arquivísticos. Município do Rio de Janeiro. 

A gestão de documentos arquivísticos digitais: 

análise sistema MCFILE no escritório jurídico 
Beta e sua aderência ao e-ARQ Brasil 

Arquivo. Documento arquivístico. Gestão de 

documentos. Sistema informatizado de gestão de 
documentos arquivísticos. 

Recomendações para preservação de 

documentos arquivísticos digitais 

Preservação digital. Autenticidade. 

Recomendações técnicas. Documento 

arquivístico digital. 

 

 

 

Período letivo de 2018.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Documentos tridimensionais em arquivos 

pessoais: análise da experiência da Casa de 

Oswaldo Cruz, Museu de Astronomia e 

Ciências Afins e a Fundação Fernanda 
Henrique Cardoso 

Arquivologia. Documentação tridimensional. 

Casa de Oswaldo Cruz. Museu de Astronomia e 

Ciências Afins. Fundação Fernando Henrique 

Cardoso. 

Diplomática digital: elementos históricos e 

conceituais 

Diplomática digital. Arquivologia. Diplomática. 

Análise de citação. 

Análise dos instrumentos de pesquisa de 
instituições arquivísticas públicas na Cidade do 

Rio de Janeiro: o caso do AGCRJ 

Descrição arquivística codificada. Instrumentos 
de pesquisa arquivística. Instituições 

arquivísticas. Arquivologia. 

Sistematização dos requisitos de segurança e-
ARQ Brasil 

Documento. Documento arquivístico. 
Documento arquivístico digital. E-ARQ Brasil. 

Autenticidade. Requisitos. Segurança da 

informação. 

Acessibilidade e direito à informação Direito à informação. Acessibilidade. 
Deficiência visual. 

A função classificação e seu instrumento de 

gestão: o caso do Arquivo Institucional da 

Academia Brasileira de Letras - ABL 

Plano de classificação. Classificação 

arquivística. Função classificação. Academia 

Brasileira de Letras. 

Arquivos hospitalares e a importância do 

prontuário médico para as instituições de 

saúde: as condutas da preservação digital 

Registros médicos. Documentos arquivísticos. 

Digitalização. 
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Políticas de preservação nos arquivos públicos 

do Rio de Janeiro 

Preservação de documentos. Política de 

preservação de documentos físicos. Arquivos 

(Rio de Janeiro). Arquivo Nacional. 

Olhares sobre o arquivista: uma análise da 
cultura organizacional pública na procuradoria 

previdenciária da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro 

Arquivista. Cultura organizacional. Serviço 
público. Procuradoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro (PGE-RJ) 

Autenticidade, confiabilidade e veracidade de 
documentos de arquivo: análise dos conceitos 

sob a ótica contextual 

Documentos de arquivo. Diplomática. 
Autenticidade. Confiabilidade. Veracidade. 

Contexto de criação de documentos de arquivo. 

As várias faces da fotografia no arquivo de 
Chagas Freitas 

Documento iconográfico. Arquivos pessoais. 
Chagas Freitas. Descrição arquivística. 

Propaganda política. 

Políticas de preservação de documentos: uma 

abordagem teórica sob a ótica arquivística 

Arquivologia. Preservação. Conservação. 

Restauração. Política de preservação. 

Gestão de documentos e diagnóstico: um 

estudo do Arquivo Geral da Prefeitura 

Municipal de São Gonçalo - RJ 

Gestão de documentos. Diagnóstico em 

arquivos. Arquivo municipal. 

A identificação arquivística e seu aporte 
metodológico na construção de instrumentos 

de gestão: um estudo de caso do acervo da pró-

reitoria de extensão da UFF 

Identificação arquivística. PROEX-UFF. Código 
de classificação. 

O acervo Pixinguinha: Instituto Moreira Salles 
e os arquivos de pessoas 

Arquivos de pessoas. Instituto Moreira Salles. 
Pixinguinha. 

 

 

 

Período letivo de 2019.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Difusão em arquivos: análise das ações 

educativas e ações culturais promovidas em 

instituições arquivísticas públicas brasileiras 

Arquivos. Difusão. Ação cultural. Ação 

educativa. 

O arquivo pessoal de Adoniran Barbosa: 

"quascalingudum" de um acervo a espera de dias 

melhores 

Arquivologia. Arquivos pessoais. Adoniran 

Barbosa. Arquivos privados de interesse 

público. 

A preservação e os dossiês de pessoa física do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Rio de Janeiro (CREMERJ) 

Preservação de documentos. CREMERJ. 
Dossiês de pessoa física. Diagnóstico. 

Análise da produção científica no tema gestão 
de documentos: uma análise cientométrica 

Cientometria. Bibliometria. Produção 
científica. Colaboração científica. Gestão de 

documentos. 

Requisitos de repositórios confiáveis para 

guarda permanente de documentos arquivísticos 
digitais 

Repositório digital confiável. Documento 

arquivístico. Documento arquivístico digital. 
Requisitos de software. Guarda permanente. 

TRAC. 

Difusão cultural em mídias sociais de 

instituições arquivísticas municipais da região 
sudeste 

Arquivo público municipal. Difusão Cultural. 

Mídias sociais. 
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Período letivo de 2019.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Identificação dos procedimentos de gestão de 
documentos e arquivos na Câmara Municipal 

de Niterói 

Arquivos municipais. Transparência 
administrativa. Gestão de documentos. Lei de 

acesso à informação. Câmara Municipal de 

Niterói. 

Código de classificação de atividade fim da 

diretoria do patrimônio histórico e 

documentação da Marinha: uma análise à luz 

da teoria arquivística 

Classificação arquivística. Plano de 

classificação. Função classificação. Marinha do 

Brasil. Ministério da Defesa. 

Autenticidade documental: divergências e 

convergências conceituais entre disciplinas 

Autenticidade. Veracidade. Documento 

arquivístico. Arquivologia. Diplomática. 

História. 

O sistema de processo judicial eletrônico do 
Tribunal Regional Federal - 2ª região - eproc: 

estudo de caso com base no modelo de 

requisitos para sistemas informatizados de 
gestão de processos e documentos do 

judiciário brasileiro - MOREQ-JUS 

Sistema processual eletrônico de documentos do 
Tribunal Regional Federal - 2ª região. Eproc. 

Modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão de processos e 
documentos do judiciário brasileiro - MoReq-

Jus. Sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos. Repositório digital 
arquivístico. 

Compreendendo a justiça social na 

Arquivologia 

Justiça social. Arquivologia. Arquivos. 

O uso do Atom para a construção da memória 
em arquivos de direitos humanos 

Arquivos. Memória. Direitos humanos. 

A identificação e a classificação nos 

documentos de arquitetura e engenharia: o 

caso da superintendência de arquitetura, 
engenharia e patrimônio da Universidade 

Federal Fluminense 

Identificação. Tipologia documental. 

Documentos de Arquitetura e Engenharia. 

Universidade Federal Fluminense. 

Arquivo, arquivista e memória: uma análise do 

discurso em periódicos científicos brasileiros 

Memória. Documento de arquivo. Arquivo. 

Arquivista. Análise do discurso. Arquivologia. 
Correntes arquivísticas. 

Arquivologia e cinema: o estudo do making of 

como produto extrafílmico no contexto dos 
documentos arquivísticos 

Making of. Documento arquivístico. 

Atribuições profissionais em arquivos de 

instituições musicais: relações 

interdisciplinares entre o arquivista e o músico 

Arquivista. Músico copista. Documentos 

musicográficos. Gestão de documentos. 

Orquestra Municipal de São Gonçalo. 

Arquivos públicos municipais para o acesso à 

informação na região metropolitana do Rio de 

Janeiro (2017 - 2019) 

Acesso à informação. Arquivo Público 

Municipal. Gestão de documentos. Política 

pública arquivística. Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 
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Período letivo de 2020.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Gestão de documentos arquivísticos digitais: a 
importância da padronização para garantir 

autenticidade documental segundo os preceitos 

do e-Arq Brasil 

Arquivo. Documento arquivístico digital. Gestão 
de documentos arquivísticos. Modelo de 

requisitos para sistemas informatizados de 

gestão arquivística de documentos e-ARQ 
Brasil. 

Metadados para interoperabilidade: os padrões 

e-PMG e MIP 

E-mail. Management. Archival document. 

Digital archival document management. 

Identificação arquivística como parâmetro para 

a elaboração de uma proposta de plano de 

classificação de documentos no âmbito da BR 
Distribuidora 

Identificação arquivística. Classificação. 

Diplomática. Tipologia documental. BR 

Distribuidora. 

Classificação de documentos de arquivo do 

Instituto de Computação da Universidade 

Federal Fluminense: uma análise à luz do 

código de classificação do Conselho Nacional 
de Arquivos 

Arquivologia. Gestão de documentos. 

Classificação de documentos de arquivo. 

Instituto de Computação da Universidade 

Federal Fluminense. 

 

 

 

Período letivo de 2020.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

O arquivo Assis Pacheco e a relevância da 

abordagem contextual em Arquivos Pessoais 

Arquivos pessoais. Assis Pacheco. Abordagem 

contextual. Arquivo Histórico do Museu 
Histórico Nacional (Brasil). 

O potencial informativo dos arquivos 

fotográficos: a experiência da divisão de 

documentação e pesquisa da Fundação de Arte 
de Niterói e do Arquivo Gerak da cidade do Rio 

de Janeiro 

Arquivos fotográficos. Fundação de Arte de 

Niterói. Arquivo Geral da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Os impactos causados pela ausência de uma 

política de gestão de documentos em uma 
empresa privada: estudo de caso do arquivo 

SECONCI-Rio 

Arquivo. Gestão documental. Arquivo 

corrente. SECONCI-Rio. 
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Os arquivos pessoais e a preservação da 

memória: a experiência da Casa de Oswaldo 

Cruz (COC) 

Arquivos pessoais. Memória. Casa de Oswaldo 

Cruz (COC). Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) 

Preservação de documentos digitais Preservação digital. Metadados. Modelo OAIS. 
Livre acesso. 

O documento arquivístico digital: e os desafios 

para manutenção da sua autenticidade 

Autenticidade. Documento arquivístico. 

Documento arquivístico digital. Fidedignidade. 

Custódia. Resolução CONARQ. 

O sistema eletrônico de informações - SEI na 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

- DPRJ: análise de sua implantação 

Arquivologia. Gestão de documentos. Sistema 

eletrônico de informações - SEI. Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Direitos humanos e arquivos: uma análise dos 
artigos publicados no Brasil 

Direitos humanos. Arquivos. Função social dos 
arquivos. Justiça social. 

Acesso à informação no Brasil: entre o segredo e 

a transparência 

Acesso. Informação. Segredo. Legislação. 

Política de preservação Política de preservação. Preservação. 
Conservação. 

Arquivos, bibliotecas, museus e centros de 

documentação: interseções no tratamento 
temático da informação 

Arquivologia. Biblioteconomia. Museologia. 

Centro de documentação. Tratamento temático 
da informação. Representação da informação. 

Representação do conhecimento. 

Documentação. Memória. 

A informatização da saúde: o prontuário do 
paciente do analógico ao digital - estado da arte 

no Brasil 

Arquivologia. Prontuário do paciente. 
Prontuário eletrônico. Informatização. 

A construção teórico metodológica da gestão de 
documentos: uma análise a partir da literatura da 

arquivologia 

Gestão de documentos. Arquivos. 

Arquivos pessoais e patrimônio: a declaração de 

interesse público e social como instrumento de 
patrimonialização de arquivos 

Arquivos pessoais. Patrimônio documental. 

Dispositivos de patrimonialização. Declaração 
de interesse público e social. 

Gestão de documentos digitais: avaliação e seus 

amparos legais 

- 

Diagnóstico das condições de preservação e 
conservação do Arquivo de Plantas 

Arquitetônicas da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Mobilidade da Prefeitura de 
Niterói 

Conservação. Preservação. Cartografia. 
Arquivo Municipal. 

Gestão de documentos e gestão de documentos 

digitais: um estudo sobre as resoluções nº 20 e 

24 do CONARQ 

Gestão de documentos arquivísticos digitais. 

Documentos arquivísticos digitais. e-Arq 

Brasil. SIGAD. 

Arquivologia na era digital: a custódia digital 

ininterrupta como contribuição a garantia da 

autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais 

Cadeia de custódia digital ininterrupta. 

Autenticidade. Documentos arquivísticos 

digitais. Inovações tecnológicas. Alternativas 

disruptivas. 

A participação do profissional de arquivo no 

Brasil perante a lei 6.546/78 

Arquivista. Técnico de Arquivo. Lei 6.546/78. 

Governo digital. Exercício ilegal da profissão. 

Futuro do arquivista. 

Arquivos e sociedade: ação cultural e educativa 
em arquivos públicos estaduais da região 

Sudeste 

Arquivo. Sociedade. Difusão. Ação educativa. 
Ação cultural. Arquivos públicos estaduais. 



41 

 

 

Política de indexação em arquivos: o acervo 

fotográfico de viação e obras do Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro 

Indexação (arquivos). Política de indexação 

(arquivos). Fotografias (arquivos). Arquivo 

Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ. 

Ética profissional do arquivista: uma abordagem 
brasileira acerva dos direitos humanos e direito à 

informação em tempos de pandemia. 

Ética profissional. Arquivista. Direitos 
humanos. Covid-19. Acesso à informação. 

Direito à informação. Direito à saúde. 

Difusão na web: a experiência do Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro e do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo 

Difusão. Arquivologia. Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro. Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. Internet. 

Monitoria em tempos de pandemia: os desafios 

do ensino remoto na disciplina Ética e 
Informação na Universidade Federal Fluminense 

- UFF 

Monitoria remota. Monitoria na graduação. 

Ensino remoto na pandemia. 

O papel da diplomática na garantia da 

autenticidade de documentos arquivísticos 
digitais 

Diplomática. Arquivologia. Autenticidade. 

Documentos arquivísticos digitais. 

A fotografia como artefato da memória social: a 

obra de Augusto Malta na Belle Époque carioca 

Memória social. Fotografia. Augusto Malta. 

Belle Époque. 

Computacional Archival Science (CAS): uma 
revisão de literatura 

Arquivologia computacional. Documento 
arquivístico digital. Transdisciplina. 

 

 

 

Período letivo de 2020 ACE 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Documento arquivístico digital: a manutenção 

da sua autenticidade 

Documento arquivístico digital. Autenticidade. 

Manutenção. Resolução n° 24 do CONARQ. 

Análise do perfil dos egressos do curso de 
graduação em arquivologia da Universidade 

Federal Fluminense 

Arquivologia. Arquivistas. Universidade 
Federal Fluminense. Mercado de trabalho. 

Assinaturas digitais no âmbito da ICP-Brasil: 

conceitos e aplicações 

Autenticidade. Documentos arquivísticos 

digitais. Assinaturas digitais. Repositórios 
arquivísticos digitais confiáveis. Infraestrutura 

de chaves públicas brasileira. 

O arquivo família Oduvaldo Vianna: subsídios 

para construção de um manual de organização 
de arquivos pessoais para o Centro de 

Documentação e Informação em Arte da 

Fundação Nacional de Artes 
(CEDOC/FUNARTE) 

Arquivos pessoais. Arquivos de artistas. 

Família Oduvaldo Vianna. 
CEDOC/FUNARTE. 

Difusão cultural e arquivos públicos Difusão cultural. Arquivos públicos. Ação 

cultural. Educação patrimonial. Arquivo 

público do Estado de São Paulo. Arquivo 
Nacional. 

Identificação arquivística aplica ao estudo do 

tipo documental carta náutica do Centro de 
Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil 

Identificação arquivística. Tipologia 

documental. Cartas náuticas. Marinha do 
Brasil. 
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Análise dos procedimentos metodológicos 

adotados na organização de arquivos pessoais da 

Fundação Fernando Henrique Cardoso, 

Fundação Casa de Rui Barbosa e Centro de 
Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil 

Arquivos pessoais. Fundação casa de Rui 

Barbosa. Fundação Fernando Henrique 

Cardoso. Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil. 

Identificação como proposta metodológica para 
elaboração de instrumentos de gestão: estudo de 

caso da transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil - 

TBG 

Identificação arquivística. Gestão de 
documentos. Documentos técnicos de 

engenharia. Transportadora Gasoduto Bolívia-

Brasil - TBG. 

A Diplomática digital e a ciência forense digital: 
aspectos convergentes e divergentes entre 

disciplinas 

Diplomática digital. Ciência forense digital. 
Documento arquivístico digital. Autenticidade. 
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APÊNDICE B – Listagem total de palavras-chaves dos TCCs de Arquivologia 

 

19 Arquivologia.  

17 Gestão de documentos.  

11 Documento arquivístico 

digital.  

11 Autenticidade 

8 Documento arquivístico.  

7 Arquivos.  

6 Arquivos pessoais.  

6 Arquivo.  

5 Documentos arquivísticos 

digitais.  

5 Diplomática.  

5 Arquivista.  

4 Preservação.  

4 Preservação digital.  

4 Memória.  

4 Identificação arquivística.  

3 Tipologia documental.  

3 Preservação de 

documentos.  

3 e-Arq Brasil.  

3 Direitos humanos. 

3 Difusão.  

3 Conservação.  

3 Ação cultural.  

2 Veracidade.  

2 Universidade Federal 

Fluminense. 

2 Resolução CONARQ. 

2 Repositório digital 

confiável.  

2 Política de preservação. 

2 Plano de classificação.  

2 Marinha do Brasil.  

2 Justiça social. 

2 Gestão de documentos 

digitais.  

2 Gestão de documentos 

arquivísticos digitais.  

2 Fundação Fernando 

Henrique Cardoso. 

2 Função classificação.  

2 Documento.  

2 Documento digital.  

2 Direito à informação.  

2 Diplomática digital.  

2 Digitalização.  

2 Difusão Cultural.  

2 Cientometria. 

2 Casa de Oswaldo Cruz 

(COC).  

2 Arquivo público 

municipal.  

2 Arquivo Público do 

Estado de São Paulo.  

2 Arquivo Nacional. 

2 Arquivo municipal. 

2 Arquivo Geral da Cidade 

do Rio de Janeiro - AGCRJ. 

2 Acesso à informação.  

2 Ação educativa. 

1 Tratamento temático da 

informação.  

1 Tratamento arquivístico. 

1 Transportadora Gasoduto 

Bolívia-Brasil - TBG. 

1 Transparência 

administrativa.  

1 Transdisciplina. 

1 TRAC. 

1 Terminologia arquivística. 

1 Terceirização de serviços 

arquivísticos.  

1 Técnico de Arquivo.  

1 Sociedade.  

1 Sistemas informatizados 

de gestão de documentos 

arquivístico. 

1 Sistema processual 

eletrônico de documentos do 

Tribunal Regional Federal - 

2ª região.  

1 Sistema informatizado. 

1 Sistema informatizado de 

gestão de documentos 

arquivísticos. 

1 Sistema informatizado de 

gestão arquivística de 

documentos.  

1 Sistema eletrônico de 

informações - SEI.  

1 Sistema de protocolo.  

1 Sistema de arquivos.  

1 SIGAD. 

1 Serviço público.  

1 Segurança da informação. 

1 Segredo.  

1 SECONCI-Rio. 

1 Restauração. 
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1 Restauração de 

documentos.  

1 Resolução n° 24 do 

CONARQ. 

1 Requisitos.  

1 Requisitos de software.  

1 Representação do 

conhecimento.  

1 Representação da 

informação.  

1 Repositórios arquivísticos 

digitais confiáveis.  

1 Repositório digital 

arquivístico. 

1 Repositório arquivístico 

digital. 

1 Registros médicos.  

1 Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

1 Recomendações técnicas.  

1 Propaganda política. 

1 Prontuário eletrônico.  

1 Prontuário do paciente.  

1 Projeto InterPARES.  

1 Projeto de digitalização. 

1 PROEX-UFF.  

1 Produção documental 

(filmes). 

1 Produção de filmes.  

1 Produção científica.  

1 Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro 

(PGE-RJ). 

1 Processo de digitalização.  

1 Políticas públicas 

arquivísticas.  

1 Políticas de preservação.  

1 Política pública 

arquivística.  

1 Política de preservação de 

documentos físicos.  

1 Política de indexação 

(arquivos). 

1 Pixinguinha. 

1 Patrimônio documental.  

1 Orquestra Municipal de 

São Gonçalo. 

1 Músico copista.  

1 Museu de Astronomia e 

Ciências Afins.  

1 Museologia.  

1 Município do Rio de 

Janeiro. 

1 MPRJ. 

1 Monitoria remota.  

1 Monitoria na graduação.  

1 Modelo OAIS.  

1 Modelo de requisitos para 

sistemas informatizados de 

gestão de processos e 

documentos do judiciário 

brasileiro - MoReq-Jus.  

1 Modelo de requisitos para 

sistemas informatizados de 

gestão arquivística de 

documentos e-ARQ Brasil. 

1 Ministério da Defesa. 

1 Mídias sociais. 

1 MGP.  

1 Metadados.  

1 Mercado de trabalho. 

1 Memória social.  

1 Manutenção.  

1 Management.  

1 Making of.  

1 Livre acesso. 

1 Lei de acesso à 

informação.  

1 Lei 6.546/78.  

1 Legislação. 

1 Internet. 

1 Instrumentos de pesquisa 

arquivística.  

1 Instituto Moreira Salles.  

1 Instituto de Computação 

da Universidade Federal 

Fluminense. 

1 Instituições arquivísticas.  

1 Inovações tecnológicas.  

1 Infraestrutura de chaves 

públicas brasileira. 

1 Informatização. 

1 Informação.  

1 Indexação (arquivos).  

1 Identificação. 

1 História. 

1 Guarda permanente.  

1 Governo digital.  

1 Gestão documental.  

1 Gestão de documentos 

arquivísticos.  

1 Futuro do arquivista. 

1 Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) 
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1 Fundação de Arte de 

Niterói.  

1 Fundação casa de Rui 

Barbosa.  

1 Função social dos 

arquivos.  

1 Fotografias (arquivos).  

1 Fotografia.  

1 Fidedignidade.  

1 Fase permanente. 

1 Família Oduvaldo Vianna.  

1 Exercício ilegal da 

profissão.  

1 Ética profissional.  

1 Eproc.  

1 Ensino remoto na 

pandemia. 

1 ENANCIB.  

1 E-mail.  

1 Educação patrimonial.  

1 Dossiês de pessoa física.  

1 Doença profissional.  

1 Documentos técnicos de 

engenharia.  

1 Documentos 

musicográficos.  

1 Documentos de arquivo.  

1 Documentos de 

Arquitetura e Engenharia.  

1 Documentos arquivísticos.  

1 Documento iconográfico.  

1 Documento de arquivo.  

1 Documentação.  

1 Documentação 

tridimensional.  

1 Dispositivos de 

patrimonialização.  

1 Diretrizes. 

1 Direito à saúde. 

1 Digital archival document 

management. 

1 Diagnóstico. 

1 Diagnóstico em arquivos.  

1 Descrição arquivística.  

1 Descrição arquivística 

codificada.  

1 Deficiência visual. 

1 Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro. 

1 Declaração de interesse 

público e social. 

1 Custódia.  

1 Cultura organizacional.  

1 CREMERJ.  

1 Covid-19.  

1 Correntes arquivísticas. 

1 Contexto de criação de 

documentos de arquivo. 

1 Conservação de 

documentos.  

1 Confiabilidade.  

1 Colaboração científica.  

1 Código de classificação. 

1 Classificação.  

1 Classificação de 

documentos de arquivo.  

1 Classificação arquivística.  

1 Ciência forense digital.  

1 Ciência da Informação.  

1 Chagas Freitas.  

1 Centro de Pesquisa e 

Documentação de História 

Contemporânea do Brasil. 

1 Centro de documentação.  

1 CEDOC/FUNARTE. 

1 Cartografia.  

1 Cartas náuticas.  

1 Câmara Municipal de 

Niterói. 

1 Cadeia de custódia digital 

ininterrupta.  

1 BR Distribuidora. 

1 Biblioteconomia.  

1 Bibliometria.  

1 Belle Époque. 

1 Autenticidade dos 

documentos arquivísticos.  

1 Augusto Malta.  

1 Assis Pacheco.  

1 Assinaturas digitais.  

1 Arquivos universitários. 

1 Arquivos públicos.  

1 Arquivos públicos 

estaduais. 

1 Arquivos privados de 

interesse público. 

1 Arquivos municipais.  

1 Arquivos fotográficos.  

1 Arquivos de pessoas.  

1 Arquivos de artistas.  

1 Arquivos audiovisuais. 

1 Arquivos (Rio de Janeiro).  

1 Arquivologia 

computacional.  
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1 Arquivo Urbanístico de 

Arquitetura Ruth Aono.  

1 Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro.  

1 Arquivo Histórico do 

Museu Histórico Nacional 

(Brasil). 

1 Arquivo Geral.  

1 Arquivo do Gabinete da 

Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Mobilidade.  

1 Arquivo corrente.  

1 Arquivistas.  

1 Archivematica. 

1 Archival document.  

1 Análise do discurso.  

1 Análise de citação. 

1 Ambiente de trabalho. 

1 Alternativas disruptivas. 

1 Adoniran Barbosa.  

1 Acesso.  

1 Acessibilidade.  

1 Academia Brasileira de 

Letras. 

1 Abordagem contextual.
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APÊNDICE C – Listagem de títulos e palavras-chaves dos TCCs de Biblioteconomia 

 

 

Período letivo de 2018.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

Análise da comunicação cientifica nas mídias 

sociais 

Comunicação cientifica. Divulgação cientifica. 

Mídias sociais. 

A lei 12.244 de maio de 25010: sua aplicação 

nas escolas municipais de Niterói 

Biblioteca escolar. Educação. Políticas públicas. 

Lei 12.244/2010. 

Os currículos de Biblioteconomia no Brasil: 

o curso de biblioteconomia e documentação 

da Universidade Federal Fluminense (um 
estudo de caso) 

Biblioteconomia no Brasil. Currículo. 

Universidade Federal Fluminense. Curso de 

Biblioteconomia e Documentação. 

Requisitos para software de automação de 

bibliotecas 

Avaliação de softwares. Softwares de biblioteca. 

Requisitos. Software livre – KOHA. 

A acessibilidade aos usuários com 
necessidades educacionais especiais nas 

bibliotecas das escolas públicas do município 

de Niterói. 

Biblioteca escolar. Acessibilidade. Usuário com 
necessidades educacionais especiais. Inclusão. 

Numismática e a moeda como fonte de 
informação 

Moeda. Numismática. “Coleções especiais”. 
“Moeda e biblioteca” 

Além da aula: a biblioteca escolar avaliada 

por professores da rede pública em Campo 

Grande, Rio de Janeiro 

Biblioteca escolar. Ensino. Bibliotecário. 

Professor. 

Biblioteca infantil e o incentivo à leitura na 

pré-escola: o caso da biblioteca Flor de Papel 

Bibliotecas infantis na pré-escola. Bibliotecário. 

Leitura. Escola e família. Biblioteca Flor de Papel. 

O papel do bibliotecário na educação básica: 

estudo de caso na biblioteca do colégio 
Salesiano região oceânica de Niterói 

Biblioteca escolar. Funções e habilidades do 

bibliotecário escolar. Leitura. Ensino 
fundamental. Ensino médio. 

Biblioteca Comunitária: a “Biblioteca 

Santos” e seu compromisso com o 
aprendizado de crianças e adolescentes do 

bairro Outeiro em Araruama/RJ 

História das bibliotecas. Políticas públicas. 

Biblioteca comunitária. Biblioteca comunitária 
Santos. 

Proposta de política de desenvolvimento de 

coleções para a biblioteca e centro de 
documentação do Museu de Arte do Rio - 

MAR 

Desenvolvimento de coleções. Políticas de 

Desenvolvimento de coleções. Biblioteca do meu 
de arte do rio. 

Avaliação de coleções de periódicos: 

diagnóstico das bibliotecas de ciências da 
saúde da Universidade Federal Fluminense 

Biblioteca Universitária. Periódico científico. 

Avaliação de coleções. 

Análise da representação de fotografias 

através das hashtags 

 

Gestão da informação: análise bibliométrica 
dos trabalhos de conclusão de curso de 

Biblioteconomia da UFF e UFRJ 

Gestão da informação. Gestão estratégica da 
informação. Trabalho de conclusão de curso. 

Biblioteconomia – UFF. Biblioteconomia – UFRJ. 
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A produção científica da Ciência da 

Informação estrangeira e brasileira sobre a 

web social: um estudo métrico 

Mídias sociais. Web 2.0. Ciência da Informação. 

Produção científica. 

A recuperação da informação na 
universidade: análise do comportamento de 

pesquisa de estudantes de graduação, pós-

graduação e recém formados 

Recuperação da informação. Algoritmos. 
Metodologias de recuperação da informação. 

Competência informacional. 

Sistematização de técnicas de visualização da 
informação para a modelagem de domínios 

Modelagem de domínios. Visualização da 
informação. Representação visual. Técnicas de 

visualização da informação. 

Organização da informação, usabilidade e 
acessibilidade: um estudo de caso do site da 

Associação Educacional Dom Bosco 

Análise de site. Arquitetura da informação. 
Usabilidade. Acessibilidade na web. Organização 

da informação. 

Gamificação em bibliotecas escolares: 

despertando o interesse dos alunos 

Biblioteca escolar. Gamificação. Mecânicas de 

jogos. Alunos. 

 

 

Período letivo de 2018.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

 

Das telas às páginas Mercado editorial. Circuito de comunicação. 

Youtube. Cultura de convergência. 

Documentos digitais e memória: os impactos 
e a prevenção da obsolescência tecnológica 

Obsolescência tecnológica. Preservação digital. 
Memória. Preservação da memória. 

Gostar de ler: o mangá na formação de 

leitores 

Mangás. História em quadrinhos. Leitura. 

Formação de leitores. Acervo. 

Personal organizer: o tratamento da 
informação e as competências do 

bibliotecário consultor 

Biblioteconomia. Personal organizer. Ciência da 
Informação. 

Representação descritiva em acervos de 
moda: a experiência do Instituto Zuzu Angel 

Catalogação. Indumentária. Moda. Acervo de 
vestuário. Instituto Zuzu Angel. 

Programa 5S de gestão de qualidade: uma 

observação das bibliotecas da Universidade 

Federal Fluminense em Niterói 

Gestão da qualidade. Programas de gestão de 

qualidade em bibliotecas. Programa 5S. 

Evolução do perfil do profissional da 

informação na paisagem tecnológica atual 

Tecnologia digital. Moderno profissional da 

informação. Revolução tecnológica. Mudança 

curricular. 

Requisitos para um software de automação 
de bibliotecas: uma avaliação do KOHA 

Automação de bibliotecas. Análise de requisitos 
de softwares de bibliotecas. Análise do Software 

Koha. 

Biblioteca escolar: função pedagógica e 

social 

Biblioteca escolar. Letramento informacional. 

Bibliotecário. Função social. Função pedagógica. 

O movimento de acesso aberto e o processo 

de implantação do repositório institucional da 

Universidade Federal Fluminense (RIUFF) 

Movimento de acesso aberto. Sistema tradicional 

de comunicação científica. Periódicos científicos. 

Declarações internacionais. Iniciativas brasileiras. 
Repositórios. 

Acessibilidade física e informacional nas 

bibliotecas universitárias: O caso da 

Biblioteca Central do Gragoatá 

Acessibilidade. Bibliotecas universitárias. 

Inclusão social. Biblioteca Central do Gragoatá. 
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Política de indexação de fotografias Política de indexação (fotografias). Indexação de 

fotografias. Análise de fotografias. 

Resumos documentários: uma proposta de 

condensação e representação informacional 
para as páginas web dos cursos de graduação 

da UFF 

Resumos documentários. Resumos estruturados – 

elaboração. Resumos estruturados – cursos de 
graduação (websites) 

Autobiografia em quadrinhos como fonte de 

informação 

Autobiografia. Fontes de informação. Quadrinhos. 

Autobiografia em quadrinhos. 

Biblioterapia e depressão Biblioterapia. Depressão. Bibliotecário. Mercado 

de trabalho. 

Obras raras expostas: questões de 

preservação 

Preservação. Obras raras. Exposições temporárias. 

Embalagem. Transporte. 

As instituições brasileiras e a construção da 

memória: os casos da Biblioteca Nacional, do 

Arquivo Nacional e do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 

Memória social. Instituição de memória. 

Instituição. Aspecto histórico. Memória nacional. 

Brasil império. 

A importância do acesso à informação para o 

surdo na Biblioteca Central do Gragoatá 

Biblioteca acessível. Biblioteca inclusiva. Cultura 

surda. Libras. Tecnologia assistiva. Universidade 

Federal Fluminense. Biblioteca Central do 
Gragoatá. 

Leitura, escrita e autopublicação: a 

plataforma wattpad 

Cultura digital. Leitura digital. Autopublicação. 

Fanfiction. Plataformas de autopublicação. 

Wattpad. 

Uso do controle de vocabulário em 

documentos sonoros: a recuperação da 

informação em arquivos de dublagem 

Documentos sonoros. Dublagem. Vocabulário 

controlado. 

 

 

Período letivo de 2019.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

 

A importância da biblioteca escolar na 

formação de leitores: práticas de leitura 

desenvolvidas pela biblioteca do Instituto 
Inove 

Biblioteca escolar – formação de leitores. Práticas 

de leitura. 

Periódicos científicos em acesso aberto como 

canais de publicação da pós graduação em 
Ciência da Informação no Brasil 

Acesso aberto. Artigos de periódicos. Ciência da 

Informação. Qualis-Periódicos. CAPES. 

A relação do desempenho escolar e o papel 

da biblioteca: uma análise das escolas 

públicas municipais dos municípios de 
Japeri, Paracambi e Seropédica 

Rendimento escolar. Ensino-aprendizagem. 

Biblioteca escolar. Bibliotecário escolar. Escola. 

Cidadania. IDEB. 

Folksonomia híbrida como fator de 

encontrabilidade e usabilidade no site archive 

of our own 

Encontrabilidade. Usabilidade. Avaliação de site. 

Archive of our own. Folksonomia híbrida. 

Quem conta o conto: o papel do bibliotecário 

na contação de histórias e na formação de 

leitores 

Biblioteca infantil. Contação de história. 

Educação infantil. Formação de leitores. 
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Representação descritiva de documento-

objeto: a coleção de medalhas do Almirante 

Max Justo Guedes da Biblioteca da Marinha 

Documento-objeto. Medalhas. Representação 

descritiva. Coleção Max Justo Guedes. Biblioteca 

da Marinha. 

Biblioteca escolar no Brasil: perspectivas, 
legislação, diretrizes e parâmetros 

Biblioteca escolar. Bibliotecário escolar. Lei 
12.244/2010. Programas de incentivo à leitura. 

Letramento informacional. 

A biblioteca e a formação do pequeno leitor Formação de leitores. Literatura infantil. Papel do 

bibliotecário. Biblioteca escolar. Biblioteca 
infantil. 

Acervo musical no âmbito da biblioteca 

universitária: tratamento informacional dos 
documentos musicais da biblioteca setorial 

do Centro de Letras e Artes da UNIRIO 

Acervo musical. Documento musical. Informação 

musical. Gestão documental. Biblioteca 
universitária. 

Um estudo sobre preservação e conservação 

documental voltado ao acervo da Biblioteca 
Popular Machado de Assis 

Biblioteca. Preservação. Conservação. Acervo. 

Papel. 

Preservação de obras raras: um estudo de 

caso da Coleção Ismael Coutinho 

Conservação. Preservação. Obras raras. Biblioteca 

Central do Gragoatá. 

Indexação automática de imagens digitais: 
uma análise em imagens paisagísticas 

Indexação automática. Imagem digital. Indexação 
de imagem. Software de indexação. 

Bibliotecas particulares e colecionismo: 

formação, organização e uso do acervo 

Bibliotecas particulares. Bibliofilia. Colecionismo 

bibliográfico. Formação de coleções. 

Organização do conhecimento em livrarias: 
uma reflexão a partir da bisac subject 

headings 

Organização do conhecimento. Sistemas de 
classificação. BISAC subject headings. 

Classificação Decimal de Dewey. Livraria. 

Acesso à informação pública no Brasil: 
antecedentes, dispositivos normativos e 

memória 

Direito à informação. Acesso à informação. 
Justiça de transição. Memória. 

A leitura como espetáculo: um estudo sobre 

os blogs literários e sua influência na 
indústria editorial brasileira 

Blogs literários. Mercado editorial brasileiro. 

Leitura. 

O papel da biblioteca e do bibliotecário 

escolar no apoio à pesquisa: reflexões para 

uma boa prática no ensino-aprendizagem 

Biblioteca escolar. Bibliotecário escolar. Ensino 

aprendizagem. 

Elaboração de taxonomia como objeto de 

fronteira 

Taxonomia. Objeto de fronteira. 

Interdisciplinaridade. Hiperespecialização. 

Organização do conhecimento. Elaboração de 
taxonomia. 

A biblioteca proibida: censura de livros em 

universidades brasileiras durante o regime 

militar (1964-1985) 

Censura. Ditadura militar. Censura bibliográfica. 

Memória. 

Biblioteca escolar e sua importância na 

dinâmica do processo de aprendizagem 

Biblioteca escolar. Função educativa do 

bibliotecário. Atividades pedagógicas. 

 

 

 

 

Período letivo de 2019.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 
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O papel do coletivo Diversitas UFF na 

disseminação da informação sobre gênero e 

sexualidade 

Disseminação da informação. Gênero e 

sexualidade. Movimentos sociais. Coletivos 

universitários. Transformação social. 

Inclusão e responsabilidade social na 

Biblitoeca Parque de Niterói 

Biblioteca e inclusão social. Biblitoeca pública. 

Responsabilidade social. Biblioteca Parque de 

Niterói. 

Um diferente olhar da Biblioteconomia em 
ambientes de gestão multidisciplinar: uma 

análise da Biblioteca Popular Municipal 

Monteiro Lobato 

Unidade de informação. Gestão de grupos 
multidisciplinares. Organização da informação. 

Organização do Conhecimento. 

Multidisciplinaridade. 

O papel do bibliotecário na formação humana 
por meio da literatura clássica 

Bibliotecário. Formação humana. Literatura 
clássica. Trivium. Biblioteca. 

Desenvolvimento de coleções em bibliotecas: 

uma reflexão acerca das bibliotecas que 
atendem a adolescentes em regime de 

semiliberdade 

Desenvolvimento de coleções. Biblioteca 

prisional. Reinserção social. 

Estudo sobre a aplicação das atividades 

biblioterápicas na classe hospitalar do 
Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF 

Biblioterapia. Classe hospitalar. Currículo escolar. 

Aluno. Paciente. 

Indexação de livros young adults: a etapa da 

análise de assunto 

Literatura young adult. Indexação de ficção. 

Análise de assunto. 

Primeira página: um olhar biblioteconômico 
sobre o livro de artista 

Livro de artista. Livro obra. Obra de arte. História 
do livro. Biblioteconomia. 

O acesso aberto e a curadoria digital na 

democratização da informação: uma análise 
de domínio 

Acesso aberto. Acesso livre. Curadoria digital. 

Democratização da informação. Estudos 
bibliométricos. Ciência da Informação. 

Centros de memória institucionais: o caso do 

setor elétrico brasileiro 

Centro de memória. Centro de documentação. 

Memória institucional. Centro da Memória da 

Eletriciadade no Brasil. 

Ninguém solta a mão de ninguém! Um 

esboço bibliográfico sobre violência de 

gênero no Brasil 

Biblioteconomia social. Violência de gênero. 

Bibliografia especializada. Repertório 

bibliográfico. Controle bibliográfico. 

Controle de autoridades: aplicação no campo 
artístico 

Controle de autoridade. Catalogação descritiva. 
Pontos de acesso. AACR2. RDA. 

Conectando universidade e sociedade: 

proposta de fundação de uma empresa júnior 

para o curso de Biblioteconomia - UFF 

Empresa júnior de Biblioteconomia. 

Empreendedorismo na Biblioteconomia. Mercado 

de trabalho na Biblioteconomia. Universidade 
Federal Fluminense. 

Biblioteca Parque de Niterói: papel educativo 

e social 

Biblioteca pública. Biblioteca Parque de Niterói. 

Biblioteca pública - aspecto educacional. 
Biblioteca pública - aspecto social. 

Dimensão social e educativa da biblioteca e 

do bibliotecário: estudo de comunidade em 

Maricá 

Mediação da informação. Atuação do 

bibliotecário. Infoeducação. Competência 

informacional. Estudo de comunidade. 

Biblioteconomia em tempos de fake news: 

estudo bibliométrico 

Fake news. Pós-verdade. Biblioteconomia. 

Bibliometria. 

A ciência da informação e a verdade: uma 

análise crítica da literatura da área 

Verdade. Noções de verdade. Teorias da verdade. 

Informação. Desinformação. 

Turismo e Biblioteconomia: subsídios para 

uma reflexão acerca da atratividade turística 

em bibliotecas 

Turismo em bibliotecas. Turismo literário. 

Turismo cultural. Real Gabinete Português de 

Leitura. Gestão de bibliotecas. 
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A importância das bibliotecas em ambientes 

hospitalares para a construção do 

conhecimento técnico-científico 

Biblioteconomia clínica. Bibliotecários médicos. 

Bibliotecários clínicos. Informação e saúde. 

INCA. Bibliotecas hospitalares. 

O ser político: reflexões teóricas acerca dos 
aspectos políticos inerentes à 

Biblioteconomia a partir da literatura 

especializada 

Biblioteconomia. Bibliotecário - atuação política. 
Política. Informação - uso político. 

Brasiliana Mindlin: contribuições de um 
bibliófilo 

Bibliofilia. Brasiliana Mindlin. Colecionismo. 
Patrimônio bibliográfico. 

A biblioterapia como auxiliar no 

desenvolvimento de crianças com transtorno 
do espectro autista (TEA) 

Biblioterapia. Transtorno do espectro autista. 

Leitura terapêutica. 

Repositório institucional: Indicadores em 

busca de qualidade 

Repositório institucional. Indicador. Comunicação 

científica. 

Biblioteca Brasiliana USP: análise da 
digitalização de documentos e dados para 

disponibilização em meio virtual 

Acesso a informação. Biblioteca digital. 
Conservação de documento. Digitalização. 

Análise da usabilidade e da lei de acesso à 

informação no site da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo - RJ 

Usabilidade. Lei de acesso à informação. 

Transparência pública. São Gonçalo/RJ. 

O uso dos recursos educacionais abertos 

(REA) nos cursos superiores de graduação a 

distância 

Recursos educacionais abertos. Ensino superior. 

Educação a distância. Aprendizagem colaborativa. 

Lugar de mulher é nas ciências: análise da 

criação de uma disciplina de gênero no 

campo informacional 

Estudos de gênero. Mulheres nas ciências. 

Biblioteconomia. 

Possibilidades de atuação do bibliotecário 

percebidas pelos estudantes de 

Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal Fluminense 

Mercado de trabalho. Bibliotecário. Estudante 

universitário. 

Hashtags no instagram como recurso de 

representação e recuperação da informação 

Hashtag. Instagram. Tagueamento social. Rede 

social (instagram). Nomeação de tags. 

A ciência cidadã e as perspectivas acerca da 

produção e divulgação científica: uma 
discussão crítica no âmbito da Ciência da 

Informação 

Ciência da Informação. Ciência cidadã. Ciência 

aberta. Acesso aberto. Biblioteconomia. 

 

 

 

Período letivo de 2020.1 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

User experience: diretrizes para avaliação da 

usabilidade em sites de jogos educativos 
voltados para o público infantil 

Arquitetura da informação. Usabilidade - 

avaliação. User experience. Nativo digital. 
Criança - desenvolvimento cognitivo. 

Mediação, competência comunicativa e 

letramento informacional na biblioteca 

Competência comunicativa. Letramento 

informacional. Competência discursiva. Mediação 

na biblioteca. 
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Leitura de mulher: análise descritiva do 

incentivo à leitura e ao feminismo - o caso do 

Clube Leia Mulheres Niterói 

Biblioteca escolar. Incentivo à leitura. Clube de 

leitura. Feminismo. Clube Leia Mulheres Niterói. 

Organização do conhecimento e 
representatividades: uma reflexão acerca da 

representação de teses e dissertações de 

temática lésbica 

Lésbica. Lesbianidade. Organização do 
conhecimento. Representação do conhecimento. 

Análise documentária. Mediação cultural. 

Onde estão o candomblé, os orixás, os 
inkissis e os voduns na CDD e na CDU? 

Candomblé. Orixás. Inkissis. Voduns. Religião de 
matriz africana. Classificações bibliográficas. 

CDD. CDU. 

Representação de personagens 
bibliotecárias(os) em produções audiovisuais 

Bibliotecário. Estereótipo profissional. Produções 
audiovisuais. 

Qualidade no atendimento em bibliotecas: 

um estudo de caso da Biblioteca Central do 

CEFET/RJ 

Qualidade no atendimento. Serviço de referência. 

Bibliotecário de referência. Atendimento em 

biblioteca. 

Nem fraquejada e nem do lar: a rede de 

bibliotecas populares de Niterói em prol da 

igualdade de gênero e do empoderamento de 

mulheres e meninas 

Bibliotecas populares. Agenda 2030. Objetivos de 

desenvolvimento sustentável. Igualdade de 

gênero. 

Os desafios enfrentados pelo profissional da 

informação em relação ao direito autoral com 

o advento da internet 

Profissional da informação. Direito autoral. 

Internet. 

 

 

Período letivo de 2020.2 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

A importância da política de desenvolvimento 

de coleção para a gestão da biblioteca 

Política de desenvolvimento de coleção. 

Desenvolvimento de coleções. Planejamento. 

Gestão da biblioteca. 

A cor da informação: o canal Papo de Preta e 

a formação da identidade negra 

Informação étnico-racial. Negritude. Identidade 

negra. Youtube. Papo de preta. 

Um estudo sobre a web semântica e suas 

possibilidades de aplicação na divulgação de 
dados bibliográficos 

Catálogo de biblioteca. Web semântica. Dados 

ligados. Ontologia. 

Bibliotecas públicas e suas contribuições para 

o desenvolvimento de cidades inteligentes 

Cidade inteligente. Biblioteca pública. 

Competência informacional. Inovação. 

Censura na seleção de recursos informacionais 
em bibliotecas: uma reflexão preliminar sobre 

dilemas éticos 

Biblioteconomia. Desenvolvimento de coleções. 
Seleção. Censura. Censura informacional. 

Catalogação de documentos fotográficos: sob 
a perspectiva da Biblioteconomia 

Documento fotográfico. Catalogação. 
Normalização. 

Arquitetura da informação e o comércio 

eletrônico à luz das cinco leis de Ranganathan 

Arquitetura da informação. Comércio eletrônico. 

Ranganathan. Cinco leis da Biblioteconomia. 

Organização da informação. 

A potência das bibliotecas comunitárias: um 

estudo de caso sobre a Biblioteca Comunitária 

Manns 

Biblioteca comunitária. Biblioteconomia social. 

Mediação da leitura. Acesso à informação. 
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Dos acervos tradicionais ao streaming: um 

novo olhar sobre a pesquisa musical 

Biblioteca digital. Acervos musicais. Serviços de 

streaming. Pesquisa musical. 

Projeto de desenvolvimento de uma política 

de coleções para uma biblioteca universitária 

Desenvolvimento de coleções - biblioteca. 

Política de desenvolvimento de coleções. 
Biblioteca universitária. 

A importância da função pedagógica da 

biblioteca escolar no Brasil: uma análise 

bibliográfica 

Biblioteca escolar. Bibliotecário escolar. 

Competência informacional. Letramento 

informacional. Legislação brasileira. Estudo de 
Ohio. 

 

 

 

Período letivo de 2020 ACE 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES 

A leitura como escrita: fanfiction e práticas de 

leitura no Brasil 

Cultura de fã. Fanfiction. Hábito de leitura. 

Acessibilidade em bibliotecas universitárias: 
um estudo de caso na Biblioteca Central do 

Gragoatá. 

Acessibilidade. Alunos com deficiência. 
Inclusão. Bibliotecas universitárias. 

O twitter como veículo de informação 

qualificada: propostas de representação 
descritiva 

Twitter. Disseminação da informação. 

Representação descritiva. 

Estudos bibliométricos das especialidades do 

campo da Fisioterapia 

Bibliometria. Ciência da Informação. 

Fisioterapia. Especialidade. 

Gestão do conhecimento em times ágeis: 
estudo de caso no time de TI afiliados B2W 

Gestão do conhecimento. Times ágeis. Gestão 
ágil de projetos. Scrum 

Agentes biológicos degradadores de acervos 

bibliográficos 

Insetos. Fungos. Acervo bibliográfico. 

Preservação e conservação. 

Avaliação da produção científica na temática 
"comportamento informacional" 

Comportamento informacional. Produção 
científica. Frente de pesquisa. Elite de pesquisa. 

Ética da informação em ambiente digital: 

representatividade da área de Ciência da 
Informação na literatura acadêmica do tema 

Ética digital. Ciência da informação. 

Rede municipal de bibliotecas públicas: um 

imperativo para o município de Tanguá (RJ) 

Biblioteconomia. Biblioteca pública. Política 

pública cultural. Rede de bibliotecas. Tanguá 

(RJ). 

A importância do estágio obrigatório na 

graduação de Biblioteconomia: uma 

experiência bem sucedida 

Estágio supervisionado. Biblioteca universitária. 

Biblioteca do Instituto Biomédico. 

Antes da biblioteca: competências e funções 
do(a) bibliotecário(a) no mercado editorial 

brasileiro 

Editoração. Indústria do livro. Bibliotecário. 
Competência profissional. 
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APÊNDICE D – Listagem total de palavras-chaves dos TCCs de Biblioteconomia 

 

13 Biblioteca escolar.  

8 Biblioteconomia.  

8 Bibliotecário.  

6 Ciência da Informação. 

4 Letramento informacional.  

4 Leitura.  

4 Desenvolvimento de 

coleções.  

4 Competência 

informacional.  

4 Bibliotecário escolar.  

4 Biblioteca universitária.  

3 Usabilidade.  

3 Universidade Federal 

Fluminense.  

3 Preservação.  

3 Organização do 

conhecimento.  

3 Memória.  

3 Formação de leitores.  

3 Biblioterapia.  

3 Biblioteca pública.  

3 Biblioteca Central do 

Gragoatá. 

3 Arquitetura da 

informação.  

3 Acesso aberto.  

3 Acesso à informação. 

3 Acessibilidade.  

2 Youtube. 

2 Representação descritiva. 

2 Políticas públicas.  

2 Organização da 

informação. 

2 Obras raras.  

2 Mídias sociais. 

2 Mercado de trabalho. 

2 Lei 12.244/2010. 

2 Inclusão. 

2 Fanfiction.  

2 Ensino aprendizagem. 

2 Conservação.  

2 Comunicação científica.  

2 Censura.  

2 Catalogação.  

2 Biblioteconomia social.  

2 Bibliotecas universitárias. 

2 Biblioteca. 

2 Biblioteca infantil. 

2 Biblioteca digital.  

2 Biblioteca comunitária.  

2 Bibliometria. 

2 Bibliofilia.  

2 Acervo. 

1 Web semântica.  

1 Web 2.0.  

1 Wattpad. 

1 Voduns.  

1 Vocabulário controlado. 

1 Visualização da 

informação.  

1 Violência de gênero.  

1 Verdade.  

1 Usuário com necessidades 

educacionais especiais.  

1 User experience.  

1 Usabilidade - avaliação.  

1 Twitter.  

1 Turismo literário.  

1 Turismo em bibliotecas.  

1 Turismo cultural.  

1 Trivium.  

1 Transtorno do espectro 

autista.  

1 Transporte. 

1 Transparência pública.  

1 Trabalho de conclusão de 

curso.  

1 Times ágeis.  

1 Teorias da verdade.  

1 Tecnologia digital.  

1 Tecnologia assistiva.  

1 Técnicas de visualização 

da informação. 

1 Taxonomia.  

1 Tanguá (RJ). 

1 Tagueamento social.  

1 Softwares de biblioteca.  

1 Software de indexação. 

1 Sistemas de classificação.  

1 Sistema tradicional de 

comunicação científica.  

1 Serviços de streaming.  

1 Serviço de referência.  

1 Seleção.  

1 Scrum. 

1 São Gonçalo/RJ. 

1 Revolução tecnológica.  
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1 Resumos estruturados – 

elaboração.  

1 Resumos estruturados – 

cursos de graduação 

(websites). 

1 Resumos documentários.  

1 Requisitos. Software livre 

– KOHA. 

1 Representação visual.  

1 Representação do 

conhecimento.  

1 Repositórios. 

1 Repositório institucional.  

1 Repertório bibliográfico.  

1 Rendimento escolar.  

1 Religião de matriz 

africana.  

1 Reinserção social. 

1 Rede social (instagram).  

1 Rede de bibliotecas.  

1 Recursos educacionais 

abertos.  

1 Recuperação da 

informação.  

1 Real Gabinete Português 

de Leitura.  

1 RDA. 

1 Ranganathan.  

1 Qualis-Periódicos.  

1 Qualidade no atendimento.  

1 Quadrinhos.  

1 Programas de incentivo à 

leitura.  

1 Programas de gestão de 

qualidade em bibliotecas.  

1 Programa 5S. 

1 Profissional da 

informação.  

1 Professor. 

1 Produções audiovisuais. 

1 Produção científica. 

1 Produção científica.  

1 Preservação e 

conservação. 

1 Preservação digital.  

1 Preservação da memória. 

1 Práticas de leitura. 

1 Pós-verdade.  

1 Pontos de acesso.  

1 Políticas de 

Desenvolvimento de 

coleções.  

1 Política.  

1 Política pública cultural.  

1 Política de indexação 

(fotografias).  

1 Política de 

desenvolvimento de 

coleções.  

1 Política de 

desenvolvimento de 

coleção.  

1 Plataformas de 

autopublicação.  

1 Planejamento.  

1 Pesquisa musical. 

1 Personal organizer.  

1 Periódicos científicos.  

1 Periódico científico.  

1 Patrimônio bibliográfico. 

1 Papo de preta. 

1 Papel. 

1 Papel do bibliotecário.  

1 Paciente. 

1 Orixás.  

1 Ontologia. 

1 Obsolescência 

tecnológica.  

1 Obra de arte.  

1 Objeto de fronteira.  

1 Objetivos de 

desenvolvimento 

sustentável.  

1 Numismática.  

1 Normalização. 

1 Nomeação de tags. 

1 Noções de verdade.  

1 Negritude.  

1 Nativo digital.  

1 Mulheres nas ciências.  

1 Mudança curricular. 

1 Movimento de acesso 

aberto.  

1 Moeda.  

1 Moeda e biblioteca. 

1 Moderno profissional da 

informação.  

1 Modelagem de domínios.  

1 Moda.  

1 Metodologias de 

recuperação da informação.  

1 Mercado editorial.  

1 Mercado editorial 

brasileiro.  
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1 Mercado de trabalho na 

Biblioteconomia.  

1 Memória social.  

1 Memória nacional.  

1 Memória institucional.  

1 Mediação na biblioteca. 

1 Mediação da leitura.  

1 Mediação da informação.  

1 Mediação cultural. 

1 Medalhas.  

1 Mecânicas de jogos.  

1 Mangás.  

1 Livro obra.  

1 Livro de artista.  

1 Livraria. 

1 Literatura young adult.  

1 Literatura infantil.  

1 Literatura clássica.  

1 Libras.  

1 Lésbica.  

1 Lesbianidade.  

1 Leitura terapêutica. 

1 Leitura digital.  

1 Lei de acesso à 

informação.  

1 Legislação brasileira.  

1 Justiça de transição.  

1 Internet. 

1 Interdisciplinaridade.  

1 Instituto Zuzu Angel. 

1 Instituição.  

1 Instituição de memória.  

1 Instagram.  

1 Insetos.  

1 Inovação. 

1 Inkissis.  

1 Iniciativas brasileiras.  

1 Informação.  

1 Informação musical.  

1 Informação étnico-racial.  

1 Informação e saúde.  

1 Informação - uso político. 

1 Infoeducação.  

1 Indústria do livro.  

1 Indumentária.  

1 Indicador.  

1 Indexação de imagem.  

1 Indexação de fotografias.  

1 Indexação de ficção.  

1 Indexação automática.  

1 Inclusão social.  

1 Incentivo à leitura.  

1 INCA.  

1 Imagem digital.  

1 Igualdade de gênero. 

1 Identidade negra.  

1 IDEB. 

1 História em quadrinhos.  

1 História do livro.  

1 História das bibliotecas.  

1 Hiperespecialização.  

1 Hashtag.  

1 Hábito de leitura. 

1 Gestão estratégica da 

informação.  

1 Gestão documental.  

1 Gestão do conhecimento.  

1 Gestão de bibliotecas. 

1 Gestão da qualidade.  

1 Gestão da informação.  

1 Gestão da biblioteca. 

1 Gestão ágil de projetos.  

1 Gamificação.  

1 Fungos.  

1 Funções e habilidades do 

bibliotecário escolar.  

1 Função social.  

1 Função pedagógica. 

1 Função educativa do 

bibliotecário.  

1 Frente de pesquisa.  

1 Formação humana.  

1 Formação de coleções. 

1 Fontes de informação.  

1 Folksonomia hibrida. 

1 Fisioterapia.  

1 Feminismo.  

1 Fake news.  

1 Exposições temporárias.  

1 Ética digital.  

1 Estudos de gênero.  

1 Estudos bibliométricos.  

1 Estudo de Ohio. 

1 Estudo de comunidade. 

1 Estudante universitário. 

1 Estereótipo profissional.  

1 Estágio supervisionado.  

1 Especialidade. 

1 Escola.  

1 Escola e família.  

1 Ensino.  

1 Ensino superior.  

1 Ensino médio. 

1 Ensino fundamental.  

1 Encontrabilidade.  
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1 Empresa júnior de 

Biblioteconomia.  

1 Empreendedorismo na 

Biblioteconomia.  

1 Embalagem.  

1 Elite de pesquisa. 

1 Elaboração de taxonomia. 

1 Educação.  

1 Educação infantil.  

1 Educação a distância.  

1 Editoração.  

1 Dublagem.  

1 Documentos sonoros.  

1 Documento-objeto.  

1 Documento musical.  

1 Documento fotográfico.  

1 Divulgação científica. 

1 Ditadura militar.  

1 Disseminação da 

informação.  

1 Direito autoral.  

1 Direito à informação.  

1 Digitalização. 

1 Desinformação. 

1 Desenvolvimento de 

coleções - biblioteca.  

1 Depressão.  

1 Democratização da 

informação.  

1 Declarações 

internacionais.  

1 Dados ligados.  

1 Curso de Biblioteconomia 

e Documentação. 

1 Currículo.  

1 Currículo escolar.  

1 Curadoria digital.  

1 Cultura surda.  

1 Cultura digital.  

1 Cultura de fã.  

1 Cultura de convergência. 

1 Criança - desenvolvimento 

cognitivo. 

1 Controle de autoridade.  

1 Controle bibliográfico. 

1 Contação de história.  

1 Conservação de 

documento.  

1 Comportamento 

informacional.  

1 Competência profissional. 

1 Competência discursiva.  

1 Competência 

comunicativa.  

1 Comércio eletrônico.  

1 Coleções especiais.  

1 Colecionismo. 

1 Colecionismo 

bibliográfico.  

1 Coleção Max Justo 

Guedes.  

1 Clube Leia Mulheres 

Niterói. 

1 Clube de leitura.  

1 Classificações 

bibliográficas.  

1 Classificação Decimal de 

Dewey.  

1 Classe hospitalar.  

1 Circuito de comunicação.  

1 Cinco leis da 

Biblioteconomia.  

1 Ciência cidadã.  

1 Ciência aberta.  

1 Cidade inteligente.  

1 Cidadania.  

1 Centro de memória.  

1 Centro de documentação.  

1 Centro da Memória da 

Eletricidade no Brasil. 

1 Censura informacional. 

1 Censura bibliográfica.  

1 CDU. 

1 CDD.  

1 Catálogo de biblioteca.  

1 Catalogação descritiva.  

1 CAPES. 

1 Candomblé.  

1 Brasiliana Mindlin.  

1 Brasil império. 

1 Blogs literários.  

1 BISAC subject headings.  

1 Biblioteconomia no Brasil.  

1 Biblioteconomia clínica  

1 Biblioteconomia – UFRJ. 

1 Biblioteconomia – UFF.  

1 Bibliotecas populares.  

1 Bibliotecas particulares.  

1 Bibliotecas infantis na pré-

escola.  

1 Bibliotecas hospitalares. 

1 Bibliotecários médicos.  

1 Bibliotecários clínicos.  

1 Bibliotecário de 

referência.  
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1 Bibliotecário - atuação 

política.  

1 Biblioteca pública - 

aspecto social. 

1 Biblioteca pública - 

aspecto educacional.  

1 Biblioteca prisional.  

1 Biblioteca Parque de 

Niterói.  

1 Biblioteca inclusiva.  

1 Biblioteca Flor de Papel. 

1 Biblioteca escolar – 

formação de leitores.  

1 Biblioteca do Museu de 

Arte do Rio. 

1 Biblioteca do Instituto 

Biomédico. 

1 Biblioteca da Marinha. 

1 Biblioteca Comunitária 

Santos. 

1 Biblioteca acessível.  

1 Bibliografia especializada.  

1 Avaliação de softwares.  

1 Avaliação de site.  

1 Avaliação de coleções. 

1 Autopublicação.  

1 Automação de bibliotecas.  

1 Autobiografia.  

1 Autobiografia em 

quadrinhos. 

1 Atuação do bibliotecário.  

1 Atividades pedagógicas. 

1 Atendimento em 

biblioteca. 

1 Aspecto histórico.  

1 Artigos de periódicos.  

1 Archive of our own.  

1 Aprendizagem 

colaborativa. 

1 Análise documentária.  

1 Análise do Software 

Koha. 

1 Análise de site.  

1 Análise de requisitos de 

softwares de bibliotecas.  

1 Análise de fotografias. 

1 Análise de assunto. 

1 Alunos. 

1 Alunos com deficiência.  

1 Aluno.  

1 Algoritmos.  

1 Agenda 2030.  

1 Acesso livre.  

1 Acessibilidade na web.  

1 Acervos musicais.  

1 Acervo musical.  

1 Acervo de vestuário.  

1 Acervo bibliográfico.  

1 AACR2.  
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