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RESUMO 

 

MAZZETO, Ana Carla Epitácio. Mediação e acesso à informação no contexto da pandemia 

da COVID-19: o papel das bibliotecas da Universidade Federal Fluminense no apoio ao Ensino 

Remoto Emergencial. 254 f. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa 

de Pós-graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 

2022. 

 

Tem por objetivo principal investigar de que forma as bibliotecas universitárias da Universidade 

Federal Fluminense se adaptaram ao contexto da pandemia da COVID-19 nos anos de 2020-

2021, período em que as atividades acadêmicas e administrativas foram realizadas de forma 

remota. Contextualiza o cenário da pandemia e os impactos na educação superior brasileira que, 

em março de 2020, por meio de decretos oficiais, teve as aulas presenciais suspensas e as 

bibliotecas fechadas. Analisa a questão da mediação e acesso à informação aos usuários diante de 

um processo de comunicação totalmente a distância. Identifica quais foram as competências em 

informação mobilizadas pelos bibliotecários para dar conta do desafio de prestar apoio a sua 

comunidade acadêmica. Discute sobre o papel das bibliotecas universitárias no Brasil, tanto em 

relação a Educação a Distância (EaD) quanto no contexto do Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

Descreve como ocorreu a implementação do ERE na UFF. Apresenta as ações, estratégias, 

inovações e soluções adotadas pelas bibliotecas universitárias da UFF durante o período 

pandêmico, e aponta quais foram os principais serviços oferecidos com vistas a dar apoio ao 

ensino e a pesquisa na Universidade. Reflete sobre as oportunidades e espaços futuros que as 

bibliotecas universitárias podem ocupar na realidade pós-pandemia.  

 

Palavras-chave: Pandemia da COVID-19. Bibliotecas universitárias. Ensino remoto 

emergencial. Mediação da informação. Competência em informação. Universidade Federal 

Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Its main objective is to investigate how the university libraries of the Universidade Federal 

Fluminense adapted to the context of the COVID-19 pandemic in the years 2020-2021, a period 

in which academic and administrative activities were carried out remotely. It contextualizes the 

scenario of the pandemic and the impacts on Brazilian higher education which, in March 2020, 

through official decrees, had face-to-face classes suspended and libraries closed. It analyzes the 

issue of mediation and access to information for users in the face of a process of communication 

entirely at a distance. It identifies which information skills were mobilized by librarians to face 

the challenge of providing support to their academic community. Discusses the role of 

university libraries in Brazil, both in relation to Distance Education (EaD) and in the context of 

Emergency Remote Teaching (ERE). It describes how the ERE implementation at UFF took 

place. It presents the actions, strategies, innovations and solutions adopted by UFF university 

libraries during the pandemic period, and points out the main services offered in order to 

support teaching and research at the University. It reflects on the opportunities and future spaces 

that university libraries can occupy in the post-pandemic reality. 

 

Keywords: COVID-19 pandemic. University libraries. Emergency remote teaching. Information 

mediation. Information literacy. Universidade Federal Fluminense (Brazil). 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A comunicação e a informação são processos inerentes que marcam o desenvolvimento 

do ser humano e tornaram-se, ao longo do tempo, objeto de estudos científicos em praticamente 

todas as áreas do conhecimento. O grande desafio em torno da informação é decifrá-la e torná-la 

conhecimento. A Ciência da Informação (CI), área do conhecimento classificada dentro das 

Ciências Sociais Aplicadas, possui raízes de natureza interdisciplinar e tem a preocupação de 

esclarecer e aprofundar os estudos do problema social concreto, o da informação, voltada 

principalmente para o ser social que busca e procura informar-se ao longo da vida. Por isso, a 

pesquisa em CI, responde a uma demanda social e cultural, e desenvolve-se em função da 

necessidade de buscar respostas a determinados problemas socioculturais e tecnológicos que 

afetam a sociedade e, como ciência, pretende apontar os caminhos mais seguros na trajetória da 

construção de novos conhecimentos, principalmente em períodos como o que estamos vivendo 

atualmente, marcado pela pandemia da COVID-19.   

A preocupação dominante dos pesquisadores não é apenas a elaboração de teorias, mas 

também a eficácia da ligação entre o corpus teórico e a prática profissional e, principalmente, os 

benefícios que esses estudos trazem para a sociedade com vista a resolver os problemas que vem 

enfrentando, sejam eles referentes à organização, acesso e ao uso da informação.  

Cabe ao pesquisador refletir e desenvolver questionamentos, por exemplo, sobre as 

relações entre Ciência da Informação, a tecnologia da informação e comunicação e a sociedade. 

Em sua procura por respostas a CI ultrapassa as fronteiras das disciplinas tradicionais e, por isso, 

desde sua origem, ela busca em várias outras disciplinas novas colaborações. Essa colaboração 

interdisciplinar a leva a interações e isto provoca “[...] uma certa reciprocidade, de forma que 

haja, em suma, enriquecimento mútuo” (LE COADIC, 1996, p. 22). 

 Na sociedade atual a aceleração dos processos de produção e disseminação da 

informação, proveniente do advento das tecnologias digitais, provoca um aumento do contingente 

informacional. Dentre os diferentes profissionais que lidam com a informação, cabe aos 

bibliotecários a tarefa de organizá-la para disponibilizá-la à sociedade, ação que envolve 

habilidades compreendidas como competência em informação.  
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A competência em informação é um processo a longo prazo que tem por finalidade 

desenvolver competências e habilidades informacionais com o objetivo de aprimorar o 

pensamento crítico e analítico das pessoas em relação ao universo informacional. Essa 

capacitação pode ser implementada e desenvolvida em bibliotecas por meio de atividades e 

programas mediados por bibliotecários e educadores.  

Autores importantes na área de CI, como Belluzzo, Santos e Almeida Júnior (2014, p. 61) 

apontam que “por ser um processo que envolve o desenvolvimento e aprimoramento de atitudes 

relativas à busca, recuperação, avaliação e disseminação da informação, a mediação da 

informação é inerente à competência em informação, já que é uma ação de interferência”. 

Segundo os autores citados acima, a mediação da informação está em todas as ações do 

bibliotecário, em todo o fazer profissional. Desta forma, podemos afirmar que a mediação é 

fundamental desde o processo de aquisição até o processo de transmissão da informação.  

Em 2020, o mundo paralisou diante da pandemia de COVID-19. Em janeiro de 2020, 

cientistas chineses, após a descoberta de um novo vírus de origem zoonótica, confirmaram ser ele 

o causador de uma nova doença respiratória aguda grave (SARS-CoV-2 - Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavírus 2). Os primeiros casos surgiram na Cidade de Wuhan, na 

China, e posteriormente, praticamente todos os países confirmaram casos e mortes na população 

devido às complicações causadas pelo novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) classificou o surto de COVID-19 como situação de Emergência Global em janeiro de 

2020, e como pandemia mundial em março do mesmo ano. O quadro pandêmico provocou o 

fechamento das bibliotecas e de outras instituições das áreas de educação e cultura. Para dar 

continuidade aos atendimentos foi implementado o teletrabalho e, com isso, houve necessidade 

de um plano de comunicação e meios para continuar a fornecer aos usuários remotamente os 

serviços essenciais.  

No Brasil, as universidades adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Com as 

bibliotecas fechadas e a adoção do ensino remoto, as bibliotecas universitárias tiveram que se 

adaptar a um novo modelo de gestão e de atendimento totalmente online para seus usuários. 

Todos os serviços presenciais foram interrompidos por tempo indeterminado e as atividades 

tiveram que ser readaptadas para garantir apoio didático aos cursos de graduação e pós-

graduação, com a disponibilização de materiais bibliográficos em formato digital.    
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Cabe ressaltar que a biblioteca universitária (BU) tem posição de destaque na sociedade, 

pois são espaços de difusão do conhecimento científico, tecnológico, cultural e social e estão 

diretamente relacionadas à função da universidade na sociedade como agente de informação 

advindo das contribuições de pesquisadores, docentes e discentes. Uma das suas principais 

funções é acompanhar as necessidades de seu público, assim como as mudanças no campo das 

tecnologias da informação e comunicação e oferecer serviços e atendimento de excelência em 

todas as instâncias, a fim de contribuir para a formação crítica e ética de indivíduos capazes de 

exercer com êxito seu protagonismo social.  

Esta pesquisa de Mestrado tem o anseio, portanto, de investigar de que forma as 

bibliotecas universitárias da UFF estão se adaptando ao contexto da pandemia da COVID-19, na 

qual as atividades são realizadas de forma remota, e analisar a questão da mediação e acesso à 

informação para os usuários diante de um processo de comunicação totalmente à distância, assim 

como as competências em informação mobilizadas por seus bibliotecários para dar conta do 

desafio de prestar apoio informacional a seus usuários, sua comunidade acadêmica e a sociedade 

em geral.  

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 

A pandemia estabelecida pelo coronavírus trouxe à tona diversas reflexões sobre o papel 

mediador das bibliotecas universitárias. A COVID-19 evidenciou também novas demandas, e as 

bibliotecas, enquanto equipamentos de transformação social, precisaram se adaptar para atender 

às expectativas de sua comunidade durante esse período de crise sanitária global.  

No Brasil, por meio de decretos oficiais, as aulas presenciais foram suspensas.  Mas com 

o objetivo de manter as atividades e disciplinas, as instituições de ensino pública e privada 

recorreram a ambientes e plataformas virtuais, adotando então o modelo de ensino remoto.  
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No entanto, o ensino remoto não é uma modalidade de ensino, tal como a educação a 

distância (EaD). Grande parte das instituições de ensino superior alegou ter dificuldades em 

promover a EaD por falta de infraestrutura, tendo sido a melhor opção investir recursos na 

adequação das aulas online remotas para os alunos, tanto a nível de graduação quanto na pós-

graduação.  

A EaD, embora regulamentada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 

(LDB/96), não teve como ser acionada, devido a algumas limitações (tanto em termos de 

planejamento pedagógico dos cursos quanto em relação à logística de funcionamento da EaD, 

visto que ela pressupõe o ensino híbrido, ou seja, atividades presenciais e outra parte online). No 

entanto, o conhecimento acumulado pelos professores que atuam na EaD, os recursos didáticos 

desenvolvidos e as tecnologias dos ambientes virtuais de aprendizagem contribuíram para 

definição do desenho do Ensino Remoto Emergencial (ERE).  

A UFF, por exemplo, aprovou, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx), o regulamento do Ensino Remoto Emergencial, em caráter excepcional e temporário, 

nos cursos de graduação e pós-graduação. A Resolução nº 156/2020, de 12 de junho de 20201 e a 

Resolução nº 160/2020, de 19 de junho de 20202 determinaram as diretrizes para o planejamento 

das atividades curriculares, de avaliação, oferta e cancelamento de disciplinas dos 131 cursos de 

graduação e dos 106 de pós-graduação, distribuídos nos 32 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro em que a UFF possui unidades de ensino.  

Conforme constam nas Resoluções do CEPEx nº 156/2020 e n.º 160/2020, o regime 

remoto de ensino foi a solução encontrada para a substituição temporária das atividades 

acadêmicas presenciais de componentes curriculares teóricos, práticos e/ou teórico-práticos dos 

cursos de graduação e pós-graduação, por atividades mediadas por tecnologias digitais de 

informação e comunicação, durante o período da pandemia da COVID-19.   

 

                                                
1 A Resolução nº 156/2020, de 12 jun. 2020.  “Dispõe sobre a criação de critérios para o planejamento e a execução 

de Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE), define o “concluinte/provável formando” para o efeito do Período 

Letivo Especial, e dá outras providências”. Niterói, RJ: CEPEx, 2020a. 

2 A Resolução nº 160/2020, de 19 jun. 2020, “Dispõe sobre critérios para o Planejamento e execução de Atividades 

Acadêmicas dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu no período da pandemia, e dá outras 

providências.”. Niterói, RJ: CEPEx, 2020b.  
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Com a pandemia, não só as aulas presenciais foram suspensas, mas também as atividades 

das 26 bibliotecas universitárias da UFF, localizadas em Niterói e no interior fluminense. No 

entanto, apesar do fechamento por tempo indeterminado, a maioria dos bibliotecários e 

funcionários técnico-administrativos estão mantendo atividades de teletrabalho para não paralisar 

totalmente a rotina de serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão3.  

Tendo em vista toda essa conjuntura, coube às bibliotecas universitárias inovarem na 

criação de serviços e produtos informacionais, tais como suporte digital nos meios acadêmicos, 

criação de repositórios digitais, compra de acervos digitais etc. Houve também a necessidade dos 

professores e profissionais de diversas áreas, inclusive bibliotecários, se capacitarem no uso de 

ferramentas digitais para apoio às atividades remotas de ensino.  

O papel das bibliotecas universitárias, portanto, é estar preparada não apenas para suprir 

as necessidades informacionais imediatas dos usuários, mas também criar recursos que os 

auxiliem no processo de mediação, que na perspectiva de Almeida Júnior (2008 p.46), significa 

criar ações de interferência com vista a atender, de forma plena ou parcialmente, as necessidades 

informacionais de seus usuários.  

Nesse contexto, o bibliotecário, enquanto mediador, reconfigura sua unidade de 

informação como um espaço intersubjetivo de compartilhamento e acesso à informação, atuando 

localmente e virtualmente nas redes sociais para ampliar os debates, as trocas e circulação de 

informações, e outras formas de apropriação da informação.  

Tarapanoff (1997) relaciona mediação à função social do bibliotecário, especificamente à 

competência em informação, ou seja, à tarefa de promover a formação de uma cultura 

informacional da sociedade, ajudando-a a melhor utilizar as informações, questão crucial quando 

se vive uma fase de emergência sanitária e de muita desinformação sobre o tema.   

 

 

                                                
3 Os servidores administrativos e técnico administrativos da UFF são orientados pelas Instruções Normativas (IS) 
da PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas). Com a situação da pandemia, desde 13 de março de 2020 a 

Universidade paralisou suas atividades presenciais, contudo, através das IS os atuais servidores da UFF estão 

seguindo as orientações para seguirem suas atividades em sistema remoto de trabalho. Os dados das IS são 

atualizados constantemente e acompanham as decisões dos pareceres científicos da UFF e das legislações em vigor 

sobre a situação da pandemia no Município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. 
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Saracevic (1996) corrobora ao comentar que é tarefa do profissional da informação 

resolver problemas relacionados com o processo de comunicação humana da informação nos 

mais variados contextos de usos e de necessidades, utilizando os recursos bibliográficos e info-

documentais existentes (catálogos, repositórios, etc.) para interfacear a relação 

usuário/informação. 

O conceito de mediação, portanto, está centrado em duas ideias principais: a interferência 

e a apropriação da informação. Podemos inferir, então, que a mediação é intencional, não é neutra 

e nem passiva, ela se posiciona para que determinadas relações possam ser estabelecidas, sejam 

essas relações pessoais ou institucionais. Toda mediação envolve, também, estratégias de 

educação interligadas à formação da comunidade usuária e da sociedade em geral.  

Conforme aponta Freire (1996), a educação é uma forma de intervenção no mundo, e não 

se restringe à transmissão de conhecimentos e sim em criar possibilidades de produzir e construir 

saberes. Freire também enfatiza a necessidade de respeito ao conhecimento do outro/sujeito, visto 

ser ele um sujeito social e histórico, e da compreensão de que formar é muito mais do que treinar. 

Nesse sentido, o bibliotecário, no ambiente acadêmico, deve ter por objetivo desenvolver a 

competência em informação e ajudar e incentivar os usuários na sua autonomia para a aquisição 

de habilidades necessárias para pesquisar, selecionar e avaliar as diversas fontes de informação 

disponíveis nas bases de dados, repositórios, plataformas e aplicativos web.   

 

Desse modo, além de mediar, o bibliotecário deve contribuir para o desenvolvimento da 

competência informacional em toda a sua extensão, favorecendo a autonomia dos 

usuários na busca, acesso e apropriação da informação, como também para que estes se 

tornem multiplicadores e facilitadores em seus ambientes de atuação, contribuindo para 

a inclusão social. (SANTOS; GOMES; DUARTE, 2014, p. 1)  
 

 

E, além da função técnico-pedagógica de prover bibliografias para os cursos, gerir 

catálogos, etc., as bibliotecas universitárias devem ser espaços de escuta das demandas de seu 

público, tornando-se, então, espaços propícios à produção de conhecimento crítico, por isso sua 

relação com a sociedade e com o Estado não pode ser uma relação de subserviência, mas deve ser 

principalmente uma relação de aproximação e de posicionamentos crítico-reflexivos.  
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As discussões a respeito do bibliotecário como mediador da informação nas bibliotecas 

universitárias vêm tendo destaque nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação com 

objetivo de provocar reflexões à atuação deste profissional. Tais reflexões são necessárias para 

melhor compreender a função do bibliotecário como mediador da informação e da cultura assim 

como analisar as ações que são desenvolvidas por estas bibliotecas para oportunizar à 

comunidade acadêmica e à sociedade em geral o acesso à informação e aos bens culturais. 

Nesta dissertação, o contexto de pesquisa e análise é o período da pandemia da COVID-

19, na qual as bibliotecas universitárias da UFF tiveram que lidar com a implementação de novas 

ações para adaptação a essa situação de crise sanitária global, assim como a adaptação ao 

teletrabalho e conjuntamente o desenvolvimento de atendimento totalmente online visto que os 

alunos (de graduação e pós-graduação) estão tendo aulas pelo Regime Remoto Emergencial, 

implementado desde setembro de 2020.  

O ensino remoto como recurso para a aprendizagem no ensino superior vem exigindo 

domínio amplo das tecnologias tradicionalmente aplicadas na EaD. As BUs já há algum tempo 

vinham se aproximando dessa modalidade de ensino oferecendo serviços informacionais que 

podem ser acessados via internet, além da compra e organização de acervos digitais.   

Jesus (2016) em estudo sobre a importância da estruturação das BUs, considerando o 

potencial dessas unidades para os alunos da EaD, já ressaltava a necessidade de acervos híbridos 

(impressos e digitais) de modo a subsidiar o desenvolvimento das atividades acadêmicas tanto 

presenciais como à distância. Essa posição também vem se estendendo para os serviços 

oferecidos e a forma de comunicação com os usuários, sendo os sites e rede sociais as tecnologias 

buscadas. 

 No que tange à estruturação das bibliotecas híbridas, elas podem envolver uma variedade 

de contextos, mídias e conteúdos. Ademais, o trabalho do bibliotecário precisa ser orientado para 

uma série de outros serviços de informação, como serviço de referência remoto, treinamento de 

usuários no uso de bases de dados, dada a uma grande diversidade de recursos de informação 

disponíveis atualmente (COSTA; SANT’ANA; CENDÓN, 2017). 
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Trata-se de uma nova forma de educar, de transmitir conhecimento que exigirá a 

elaboração de conteúdos específicos e didáticos para o oferecimento a diversos programas de 

ensino, área que a Ciência da Informação e seus profissionais têm muito a contribuir. 

Nessa direção, as questões que mobilizam este estudo são: quais ações de mediação as 

bibliotecas da UFF vêm desenvolvendo no contexto da pandemia da COVID-19? Quais 

competências em informação vêm sendo mobilizadas para que as bibliotecas atinjam seus 

objetivos? Quais serviços estão sendo oferecidos aos alunos e professores no apoio ao Ensino 

Remoto Emergencial? 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

A pesquisa se justifica no sentido que procura conhecer as potencialidades de atuação do 

bibliotecário universitário junto às atividades de ensino, pesquisa e extensão, especialmente no 

contexto do Ensino Remoto Emergencial. Sabemos que se trata de uma questão recente, mas de 

notável importância, pois os cursos no ensino superior têm as bibliotecas como requisito 

curricular obrigatório, o que significa que devem funcionar e prestar assistência a seus alunos e 

professores em qualquer cenário de aprendizagem.  

O bibliotecário que atua no contexto universitário enfrenta os desafios de atender as 

demandas acadêmicas e científicas de uma instituição de nível superior, e tornar acessível o 

acervo que as bibliotecas acumulam ao longo de sua existência. São as bibliotecas que subsidiam 

o apoio necessário à aprendizagem e produção do conhecimento do corpo docente e discente 

ligados à Universidade.  

Conforme ressaltam Alcântara e Bernardino (2016), os objetivos da biblioteca 

universitária hoje “devem unir o papel tradicional das bibliotecas acadêmicas de pesquisa, de 

adquirir e preservar material bibliográfico impresso, ao papel inovador de incorporar as novas 

tecnologias da informação e comunicação”, procurando disponibilizar acesso e busca à 

informação por meios eletrônicos e digitais, de forma remota e segura e criar novos formatos de 

disseminação da informação. Além disso, é necessário estudar e compreender os usuários reais e 

potenciais e observar o presente para planejar o futuro da universidade.  
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A situação da pandemia trouxe uma nova ressignificação do mundo do trabalho em que 

foi necessária uma reorganização dos espaços e rotinas de trabalho, assim como uma alteração no 

que concerne aos atendimentos para os usuários e, também, ao trabalho de gestão para que seja 

realizada uma maior atuação e quantidade de atividades realizadas a distância.  

Preocupada com a situação da pandemia da COVID-19 no âmbito universitário no Brasil, 

pretende-se, neste estudo, compreender as funções que os bibliotecários podem exercer em 

equipes de produção, suporte e disseminação da informação nas bibliotecas universitárias da UFF 

durante o período do Ensino Remoto Emergencial, assim como investigar quais as ações de 

informação e quais os recursos info-comunicacionais foram por eles mobilizados para continuar a 

oferecer os serviços necessários para atender a demanda da sua comunidade acadêmica.   

 Deste modo, o objetivo geral da dissertação é: analisar as ações de mediação em 

informação realizadas pelas bibliotecas universitárias da UFF e as competências informacionais 

exigidas de seus profissionais para atuar em um contexto de pandemia como a da COVID-19 e do 

Ensino Remoto Emergencial.   

Para alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

a) Discutir os conceitos de mediação e competência em informação em bibliotecas 

universitárias. 

b) Apresentar um breve histórico das bibliotecas universitárias a partir da reforma 

universitária de 68, e discorrer sobre o papel delas no contexto da EaD e do ERE.  

c) Conhecer o cenário da pandemia da COVID-19 e os impactos na educação superior 

no Brasil. 

d) Compreender a dinâmica da implementação do Ensino Remoto Emergencial na 

Universidade Federal Fluminense. 

e) Mapear as ações, serviços e soluções implementadas pelas bibliotecas universitárias 

da UFF durante o período pandêmico (2020-2021), diante do contexto do Ensino 

Remoto Emergencial, e refletir, dessa forma, quais as oportunidades e espaços futuros 

que as BUs podem ocupar na realidade pós-pandemia. 
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A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória-descritiva pautada em revisão de 

literatura, pesquisa bibliográfica e documental e estudo de caso. Conforme Gil (2008), o objetivo 

de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ou fenômeno ainda pouco 

estudado e explorado. De acordo com Braga (2007), essa abordagem envolve duas fases: a 

primeira exploratória, cujo objetivo é reunir dados, informações e documentos de modo a 

averiguar as questões que envolvem o problema anunciado. Já a segunda fase direciona-se para o 

objeto em si tomando-o na perspectiva de um estudo de caso.   

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

abordagens específicas de coletas e análise de dados, destacando a coleta de depoimento, por 

meio de entrevistas e/ou questionários. Trata-se de um método que utiliza, geralmente, dados 

qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever 

fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Estudos de caso envolvem investigações 

empíricas de fenômenos contemporâneos que concentram a possibilidade de explicar a realidade 

concreta. Nessa investigação, o caso empírico deste estudo  são as 26 bibliotecas universitárias da 

UFF no contexto do Ensino Remoto Emergencial, ligadas aos cursos de graduação e pós-

graduação da universidade. Maiores detalhes sobre o método e seus desdobramentos, assim como 

as estratégias usadas para a coleta de dados, estão descritos a seguir. 

 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para atingir os objetivos propostos empregamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: além da pesquisa bibliográfica e documental, realizamos levantamentos nos sites 

e nos perfis das redes sociais das bibliotecas universitárias da UFF cujo objetivo foi identificar os 

recursos utilizados para os serviços online e atendimento virtual. O recorte temporal do estudo 

levou em consideração o período de março de 2020 a dezembro de 2021. 

Foram excluídas da amostra as bibliotecas que não atendem diretamente às áreas de 

ensino e pesquisa como, por exemplo, a biblioteca infantil e escolar do Colégio Universitário 

Geraldo Reis, o Setor de Obras Raras e o Centro de Memória Fluminense. Apesar de sabermos da 

importância dessas unidades de informação, elas não mantêm uma relação orgânica com o 
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desenvolvimento dos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação, recorte empírico desta 

dissertação. 

A seguir, enumeramos e relatamos os procedimentos adotados para buscar as 

informações, as fontes arroladas, os sujeitos contactados e os mecanismos usados para a 

realização da coleta de dados.  

1 - Para discutir as nuances da relação entre biblioteca universitária e os conceitos de 

competência em informação e mediação bibliotecária no ensino superior, buscamos apoio em 

referenciais localizados em diversos artigos científicos sobre os temas, citando os principais 

autores de cada área.  Nessa etapa, as principais fontes de informação foram periódicos 

científicos, sendo as buscas realizadas nas seguintes bases de dados: Brapci (Base de dados 

referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação), Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online), Lisa (Library & Information Science Abstract), Repositório da FEBAB 

(Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários), Benancib (Repositório “Questões em 

Rede”), Repositório Institucional da UFF (RIUFF), BDTD (Biblioteca de Teses e Dissertações) e 

no portal de periódicos da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). 

2 - Para entender o contexto da pandemia da COVID-19 no mundo, buscamos levantar os 

principais documentos emitidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão pertencente a 

Organização das Nações Unidas (ONU), e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

organização internacional especializada em Saúde. No Brasil, as principais fontes sobre a 

COVID-19 foram: o site do Ministério da Saúde; o portal COVID-19/Coronavírus da FIOCRUZ; 

o site do Instituto Butantan, de SP; e o site da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro. 

3 - Para discussão sobre a implementação do Ensino Remoto Emergencial, a pesquisa 

documental ocorreu nos sites do MEC/CNE e da CAPES com vista a mapear a trajetória dos 

trâmites jurídicos na esfera educacional que deram subsídio à incorporação do ensino remoto nas 

Universidades do país. Além do acesso a fontes governamentais, também foram feitas consultas 

ao site da UFF (http://www.uff.br/coronavírus), onde estão disponíveis um conjunto de pareceres 

técnicos do GT-COVID-19, documentos oficiais e legislações, e os planos de contingência para o 

enfrentamento da pandemia na Universidade.   
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 4 - Sobre as ações da UFF, foram realizadas pesquisas nos sites da PROGRAD, 

PROAES, PROPPI e PROEX, documentos do GT-COVID-19, além de levantamento das 

decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) referentes à implantação do 

Ensino Remoto Emergencial. As consultas às resoluções do CEPEx foram fundamentais para 

acompanharmos como a Universidade conduziu a questão da pandemia no âmbito do ensino e da 

pesquisa, além de nos ajudar a identificar as normas, portarias e instruções de serviço que 

balizaram as ações da instituição. A busca dos documentos foi feita diretamente no Boletim de 

Serviço da UFF, veículo que publica os atos do Reitor, dos Conselhos Superiores e de outras 

instâncias da Universidade.  O levantamento nessa publicação cobriu o período de março de 2020 

a dezembro de 2021. Todo esse material foi usado ao longo da produção desta dissertação. Outra 

fonte de pesquisa foi o site da UFF (www.uff.br/coronavírus), onde estão localizados os 

documentos do grupo de trabalho do CEPEx, tais como Atas, Decisões e Portarias publicadas, 

principalmente, nos anos de 2020 e 2021.  

5 - Para conhecer as atividades desenvolvidas pelas bibliotecas da UFF durante a 

pandemia foi realizada uma pesquisa netnográfica nos seus sites e redes sociais. Corrêa e Rozado 

(2017, p.2) explicam que a netnografia é “[...] uma adaptação da pesquisa etnográfica que leva 

em conta as características dos ambientes digitais e da comunicação mediada por computador”. 

Ainda segundo as autoras, o termo netnografia é uma combinação das palavras net e ethography 

e foi cunhado pelos pesquisadores norte-americanos Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sadunsky e 

Shatz, em 1995, com o objetivo de descrever os detalhes da observação em campo etnográfico 

usando o meio eletrônico para acompanhar os indivíduos e grupos sociais a fim de captar as 

novas formas de socialização construídas no meio digital.  

A popularização das novas tecnologias da informação e comunicação possibilitaram a 

formação de outras formas de relacionamento social: as chamadas comunidades virtuais, 

eletrônicas e online (as redes sociais) da quais as bibliotecas universitárias da UFF vêm 

participando ativamente e inovando no acesso às novas tecnologias Web, como veremos mais 

adiante na subseção 4.2.1 na qual destacamos, principalmente, o Instagram (com seus recursos) e 

descrevemos como foram coletadas as imagens utilizadas nesta pesquisa.  

 

http://www.uff.br/coronavírus
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6 – Em relação a gestão das bibliotecas foram levantados documentos produzidos pela 

Superintendência de Documentação (SDC), órgão responsável por gerenciar e formular as 

políticas do sistema de bibliotecas da UFF, como o novo Regimento Interno da SDC/2020, e o 

relatório anual de 2020.4 Por meio do relatório, por exemplo, foi possível coletar dados 

estatísticos referentes à compra e aquisição de material e a aquisição de bases de dados virtuais 

no ano de 2020.    

No levantamento das atividades de pesquisa sobre os serviços e ações das bibliotecas, 

foram definidas, a priori, quatro categorias de análise que serviram de base para a pesquisa 

exploratória-descritiva e netnográfica nas redes sociais, são elas: ações, estratégia, inovação e 

serviços. Conforme Bardin (2010, p.145), as categorias “[...] são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um 

título genérico, agrupando essas categorias em razão das características comuns dos elementos”. 

Cada categoria abstraída tem um significado, na qual descrevemos como:  a) Ações: 

intervenções, condutas, atividades, práticas, desempenho e realizações; b) Estratégia: ato de 

coordenar ações baseado em um planejamento específico a fim de alcançar determinados 

objetivos; c) Inovação: ato ou efeito do que é novo, ou que traga mudanças significativas em 

determinados ambientes ou serviços; d) Serviços: desempenho e execução de atividades 

específicas. 

 7- Sobre os sujeitos da pesquisa a população alvo são: as equipes de bibliotecários que 

atuam nas bibliotecas universitárias da UFF e a equipe de gestores que trabalham na SDC. Em 

relação a coleta de dados, elaborou-se um questionário, através do aplicativo Google Forms, com 

5 perguntas fechadas e 1 aberta (dissertativa), tendo sido enviado por e-mail em 16 de novembro 

de 2021 para todas as 26 unidades das bibliotecas universitárias da UFF. O questionário ficou 

disponível até dia 6 de dezembro de 2021. Recebemos 15 respostas.  O questionário, na íntegra, 

encontra-se no Apêndice A.  

 

 

                                                
4 O Relatório Anual da SDC de 2020 está disponível no Repositório Institucional da UFF. Já o Relatório Anual de 

2021 ainda está em confecção, devendo ser divulgado apenas em fevereiro de 2022, quando esta pesquisa já estará 

concluída. 
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Para a Superintendência de Documentação (SDC), enviamos especificamente um e-mail 

com perguntas (dúvidas) a respeito de algumas questões relevantes para esta pesquisa no dia 16 

de novembro. Contudo, durante o período em que foi enviado o e-mail, a SDC nos informou que 

houve uma mudança na direção geral. Então, reenviamos o e-mail para o novo gestor e o retorno 

das informações solicitadas ocorreu somente em 14 de janeiro de 2022. Todos os e-mails 

encontram-se no Apêndice B. 

Os procedimentos relatados nestas etapas subsidiaram a elaboração do marco teórico e 

empírico desta pesquisa, consolidados nas discussões que seguem nas seções 2, 3 e 4, além de 

provocar novos questionamentos sobre o tema, apontando para investigações futuras, conforme 

relatamos na conclusão dessa dissertação.  
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

A base teórica da pesquisa é constituída pela análise dos conceitos de mediação da 

informação e competência em informação de modo a entendermos como essas categorias foram 

mobilizadas pelas equipes de bibliotecários e pelo corpo técnico da direção do Sistema de 

Bibliotecas da UFF para atender as demandas de informações acadêmicas no período da 

pandemia da COVID-19 e assim minimizar os impactos no ensino com o fechamento das 

bibliotecas universitárias. Os principais autores estudados sobre este tema foram Caregnato 

(2000), Dudziak (2001), Belluzzo (2001), Campello (2002;2005), Almeida Junior (2008), Moraes 

(2013; 2019), Freire (1996), entre outros.  

Buscou-se também entender o papel desempenhado pelas bibliotecas com a 

implementação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) na UFF. Para tanto, foram pesquisadas 

Leis, Normas, Instrumentos legislativos e Pareceres da Educação elaborados durante o período da 

pandemia, de modo a compreender as bases jurídicas do sistema de ensino remoto. Como já 

havíamos mencionado anteriormente, o ERE não é uma modalidade de ensino tal como a 

Educação a Distância (EaD). Mas, em contrapartida, só é possível entender o ERE através dos 

estudos sobre a EaD, visto que a educação a distância tem como meio de comunicação 

pedagógica a utilização de tecnologias digitais, assim como o ensino remoto. Além disso, ainda 

não há na literatura acadêmica estudos específicos sobre o ERE. Então, os principais autores 

estudados sobre este tema foram Lobo Neto (2001), Belloni (1999), Melo Neto (2021), além dos 

textos da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) e, principalmente, os sites do 

Governo Federal, em especial o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Conselho Nacional 

de Educação (CNE). 
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2.1 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

 

O termo Competência em Informação foi citado pela primeira vez por Paul Zurkowski5, 

em 1974. Na época, Zurkowski era presidente da Information Industry Association 6(IIA), dos 

Estados Unidos, e apresentou para a National Commission on Libraries and Information Science 

(NCLIS)7 o relatório intitulado “The Information Service Environment Relationships and 

Priorities” , traduzido em português como “O ambiente, relações e prioridades do serviço de 

informação”, documento este que deu início a um movimento que ganhou dimensão 

internacional, expandindo-se para as mais diferentes regiões do Globo, inclusive no Brasil. 

(DUDZIAK, 2003;2017), 

O que dizia o relatório? Ele apontava um panorama dos serviços oferecidos pela indústria 

da informação e a relação com os serviços tradicionais das bibliotecas americanas. Em suas 

considerações, Zurkowski apontou a necessidade de elaboração de programas federais que 

tivessem por objetivo desenvolver aprendizagens informacionais relacionadas às fontes de 

informação oferecidas pela indústria da informação. Na década de 1970, havia forte discussão 

sobre o termo e significado da expressão “Sociedade da Informação”. Dentro desse contexto 

havia a reflexão sobre a sociedade e suas relações com a informação, as tecnologias e a 

globalização, assim como a teoria econômica da sociedade pós-industrial.  

 

 

 

 

                                                
5 Paul G. Zurkowski nasceu em 8 de novembro de 1932, em Milwaukee, uma cidade do estado de Wisconsin, nos 

EUA.  Faleceu em 30 de janeiro de 2022. Zurkowski formou-se em Direito pela University of Wisconsin e tornou-

se reconhecido pelo seu trabalho no campo da Indústria da Informação, devido, principalmente, ao seu pioneirismo 

ao abordar a questão da Information Literacy (IL), publicado em relatório no ano de 1974. Informações disponíveis 

em: https://www.tributearchive.com/obituaries/24141734/paul-g-zurkowski. Acesso em: 10 abr. 2022. 

6 Associação das Indústrias da Informação (EUA).  

7 Comissão Nacional de Bibliotecas e Ciência da Informação (EUA).   
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A abundância de fontes informacionais trouxe como preocupação a questão de 

treinamento adequado para a utilização dos recursos e serviços disponibilizados pelas indústrias 

de informação, surgindo, assim, a proposta da information literacy8. A ideia foi apresenta por 

Zurkowski à NCLIS e passou a ser desenvolvido entre 1974-1984. O movimento da information 

literacy sugeria que os recursos informacionais, com forte influência das tecnologias de 

informação e comunicação, deveriam ser aplicados às situações de trabalho, na resolução de 

problemas, por meio do aprendizado de técnicas e habilidades no uso de ferramentas de acesso à 

informação.  

Segundo Zurkowski, “Informação não é conhecimento, isto é, são conceitos ou ideias que 

adentram o campo de percepção de uma pessoa [...]”.  Na época em que Zurkowski escreveu esse 

relatório havia uma preocupação de cientistas e pesquisadores em relação a questão da 

superabundância da informação, na qual a quantidade de informações excedia a capacidade de 

avaliação. Tratava-se de uma questão universal e, dessa forma, exigia-se um estudo aprofundado 

de como os usuários poderiam obter habilidades e competências para localizar as informações 

que desejassem encontrar.  

 

Em nossa era de superabundância de informação, ser competente em informação 

significa ser capaz de encontrar o que é conhecido ou conhecível em qualquer assunto. 

As ferramentas e técnicas bem como as organizações que as fornecem para fazer isso 

formam essa estrutura institucional. (ZURKOWSKI, 1974, p. 19).  

 

Conforme Nascimento (2018), como Zurkowski era presidente da Associação de 

Indústrias da Informação, a proposta era de tornar os cidadãos americanos, em um período de 10 

anos, em information literates, ou seja, competentes em informação, através de ações políticas e 

ações educacionais.  A proposta do movimento information literacy era, então, “capacitar todos 

os cidadãos no uso das ferramentas de informação” (ZURKOWSKI, 1974).  

 

                                                
8 Para mais informações sobre a trajetória das teorias do autor relacionadas ao campo teórico da information 

literacy, recomendamos a leitura do livro: KELLY, J. V.; ZURKOWSKI, P. G. Zurkowski's 40 Year 

Information Literacy Movement Fueling the Next 40 Years of Action Literacy: Empowering "We the People" 

in the Information Age. Laurel, MD: All Good Literacies Press, 2015. 
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O conceito information literacy, em português, recebeu, principalmente, as seguintes 

traduções: letramento informacional, alfabetização informacional, fluência informacional, 

competência em informação. Mas, ao longo da década de 1970, novos estudos e novos 

significados foram sendo incorporados ao termo.  

Dois anos depois, o conceito de information literacy apareceu em um artigo escrito por 

Lee Burchinal, apresentado no Simpósio da Biblioteca da Universidade do Texas, nos EUA, na 

qual fez considerações sobre o futuro da organização do conhecimento. Segundo Burchinal (1976 

citado por BEHRENS, 1994, p.310, tradução nossa) “Ser alfabetizado em informação requer um 

novo conjunto de habilidades. Esses incluem como localizar e usar as informações necessárias 

para resolução de problemas e tomada de decisão com eficiência e eficácia”. Burchinal associou 

essas ideias ao conceito de information literacy anunciado por Zurkowski em 1974.  

Alguns pesquisadores associavam o conceito information literacy aos movimentos de 

emancipação política e acesso aos direitos de cidadania. Dessa forma, a inserção do conceito no 

contexto político mudou a concepção da information literacy: incluía-se agora a noção dos 

valores ligados à informação para a cidadania, com destaque para a importância dos estudos da 

informação para a sociedade.  

Segundo Behrens (1994), as definições de information literacy durante a década de 1970 

conseguiram destacar uma série de requisitos para a “alfabetização informacional”, mas não 

alcançaram o ponto de identificação de habilidades e competências reais necessárias para o 

tratamento de informações naquele contexto. A informação era vista como essencial para a 

sociedade, e o seu manuseio exigiria um conjunto novo de habilidades, em que a localização e a 

utilização da informação tinham que ser eficiente e eficaz. Previram-se mudanças nos sistemas de 

informação e no papel exercido pelos bibliotecários indicando uma conexão entre a formação 

profissional dos bibliotecários e o conceito de information literacy.  

Na década de 1980, com o avanço das tecnologias da informação, que, futuramente iriam 

alterar as bases de produção, controle, guarda, disseminação e acesso à informação, inúmeros 

trabalhos surgiram enfocando a information tecnology literacy.  Nesse sentido, constatou-se que a 

concepção de que a information literacy é, também, uma forma de capacitação em tecnologias da 

informação, ideia que ganhou mais espaço e se popularizou, principalmente, no âmbito 

profissional e no ambiente escolar.  
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Em 1987 o texto de Karol C. Kuhlthau intitulado Information Skills for an Information 

Society: a review os research ganhou notoriedade por lançar as bases da information literacy 

education, segundo dois principais eixos temáticos: - a integração da information literacy ao 

currículo, identificada como meta das bibliotecas do ensino médio; - o amplo acesso aos recursos 

informacionais, cruciais ao aprendizado estudantil, a partir da apropriação das tecnologias da 

informação. (DUDZIAK, 2003). 

 Kuhlthau (1987) conseguiu ampliar o conceito da information literacy para o contexto 

escolar, desfazendo a ideia de que as habilidades informacionais serviam apenas para a busca de 

materiais em bibliotecas e materiais científicos em instituições de pesquisa. O foco dos estudos 

de Kuhlthau era no aprendizado, no ser humano, e nas suas capacidades de inovação. Segundo 

Dudziak (2001), a interface entre a information literacy (competência em informação) e a 

Educação é o que define o escopo da information literacy education (ILE), enfatizando o papel 

da biblioteca como organização aprendente. Para a autora, o movimento da ILE exige mudanças 

no modo de pensar e crenças da biblioteca e de toda a comunidade educacional, em todos os 

graus de ensino.  

 

A Educação voltada para a competência em informação é aquela que socializa o acesso à 

informação, ao conhecimento e ao aprendizado. Incentiva a participação ativa da 
comunidade (ou seja, seu comprometimento) na definição de objetivos educacionais. 

Busca o aprendizado, enquanto processo, de conteúdos significativos. Enfatiza a 

integração curricular e a educação baseada em recursos. Adota práticas pedagógicas 

voltadas para a construção do conhecimento, o aprendizado independente e ao 

aprendizado ao longo da vida, a partir da elaboração de projetos de pesquisa e a 

resolução de problemas. (DUDZIAK, 2001, p. 95). 

 

 

 Ainda na década de 1980, a American Library Association (ALA) publicou um 

documento muito importante intitulado “Presencial Committe on information literacy: final 

Report”, preparado por um grupo de bibliotecários e educadores. Essa acepção acerca da noção 

de competência em informação é a mais citada na literatura, sendo uma referência nos estudos 

sobre o tema:  

 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando 

uma informação é necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar, e usar 

efetivamente a informação [...]. as pessoas competentes em informação são aquelas que 

aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, pois sabem como o conhecimento é 

organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo que outras pessoas 
aprendam a partir dela. (ALA, 1989, p.1, tradução nossa)  
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O relatório publicado pela ALA ressalta a importância da information literacy para 

indivíduos, trabalhadores e cidadãos. O que se propõe, no texto, é uma diminuição da lacuna 

existente entre sala de aula e biblioteca. O relatório aponta a necessidade de inserir na prática 

educativa o hábito de buscar e utilizar criticamente a informação e a biblioteca.  

O relatório da ALA teve muita repercussão e foi amplamente aceito. No entanto, havia, 

ainda, por parte de bibliotecários, a indagação se a terminologia information literacy seria uma 

alternativa para a educação / treinamento de usuários ou seria, de fato, um novo paradigma na 

área necessitando, então, de fundamentação teórica e metodológica. 

Araújo (2014) afirma que nas décadas de 1980 e 1990, na área de Ciência da Informação, 

tornou-se hegemônica a associação entre “dado, informação e conhecimento” formando uma 

tríade conceitual que se espalhou pelas subáreas do campo, como a de estudo de usuários. O autor 

explica 

 

[...] de um lado há os “dados”, isto é, aquilo que tem existência material, os documentos, 

os registros de conhecimento; de outro lado há o “conhecimento”, aquilo que está 

“dentro da mente” das pessoas; entre ambos, como resultado de sua interação, está a 

“informação”. Ou seja, a informação é a medida da alteração que os dados provocam 

numa estrutura de conhecimento. Algo não é mais compreendido como informativo em 

si. Os dados (aquilo que tem existência material) possuem uma dimensão objetiva – e ela 

define um certo horizonte de possibilidades de significado. Mas o conhecimento do 

sujeito também estabelece um horizonte de compreensão, por ser composto de coisas “já 
sabidas” e por quadros de sentido nos quais o já sabido se acomoda. A informação 

emerge do encontro dessas duas esferas: aquilo que o dado “diz” e aquilo que o 

conhecimento “permite” compreender do dado. (ARAÚJO, 2014, p. 16).  

 

 

Em relação ao campo de estudos de usuários surgiram, a partir da década de 1980, 

pesquisas sobre comportamento informacional que apresentavam uma perspectiva cognitivista, 

na qual buscava-se entender o que é a informação do ponto de vista das estruturas mentais dos 

usuários (que necessitam, que buscam e que usam) a informação. 

  

 

Os usuários são estudados enquanto seres dotados de um determinado “universo” de 

informações em suas mentes, utilizando essas informações para pautar e dirigir suas 

atividades cotidianas. Uma vez que se verifica uma falta, uma ausência de determinada 

informação, inicia-se o processo de busca de informação. [...] Esse modelo, assim, 
enfatizou as percepções dos usuários em relação à sua própria ausência de 

conhecimento, os passos trilhados para solucionar essa ausência (em direção à 

informação) e o uso da informação para a execução de determinada tarefa ou problema. 

(ARAÚJO, 2009, p. 200).  
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Nessa época, os estudos sobre a área de competência em informação começavam a se 

diferenciar dos estudos de usuários, consolidando-se o entendimento de que adquirir competência 

em informação é um processo de aprendizagem ao longo da vida.  A partir desse ponto, a 

competência em informação não envolve apenas as habilidades de localizar informação ou 

adquirir habilidade no processo de busca por informação, envolve ir além, envolve construir uma 

visão e promover o desenvolvimento de estratégias que tornem possível estruturar abordagens 

bem sucedidas em soluções de necessidades de informação.  Os estudos sobre competência em 

informação também se diferenciam dos estudos sobre práticas informacionais (voltados para o 

estudo da ligação entre aspectos informacionais socioculturais e comportamentos informacionais 

individuais).  

 De certa forma, percebia-se, também, que buscar a compreensão sobre o que é ser 

competente em informação fazia parte do processo de formação do bibliotecário. Por isso, muitos 

pesquisadores, de diversas áreas, e principalmente da área de informação, buscaram explorar o 

conceito sobre competência em informação com o intuito de abrir novos espaços para atuação em 

escolas e em bibliotecas de modo geral, incluindo as bibliotecas universitárias.  

Em 1997, por exemplo, foi criado o Institute for Information literacy (IIL), da ALA, 

destinado a treinar bibliotecários e dar suporte à implementação de programas educacionais no 

ensino superior, passando o bibliotecário a ser visto como um educador, sendo valorizado no 

trabalho cooperativo com docentes e administradores na implementação e discussão sobre a 

information literacy education. 

No âmbito das pesquisas em Ciência da Informação, a competência em informação, pelo 

seu histórico de estudos, é entendida e analisada como parte integrante da evolução da função 

educacional e de mediação informacional exercida pelas bibliotecas na sua relação com os 

usuários da informação.  A congruência entre as duas esferas é evidenciada na ocasião em que se 

busca mutuamente compreender, descrever ou analisar situações informacionais individuais e 

coletivas.  

No Brasil, os primeiros estudos científicos de maior relevância sobre competência em 

informação surgiram no início da década de 2000, com publicações de Caregnato (2000), 

Dudziak (2001), Belluzzo (2001) e Campello (2002; 2005) trazendo, principalmente, a discussão 

acerca do papel das bibliotecas acadêmicas e do bibliotecário no processo educacional:  
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Bibliotecas acadêmicas desempenham um papel central no processo educacional; além 

de apoiar a pesquisa, o ensino e o aprendizado através da provisão do acesso à 

informação, elas também devem oferecer serviços voltados para o aprendizado de 

métodos e técnicas de busca e uso da informação e exploração de recursos 

informacionais, tanto para atividades relacionadas ao curso imediato de estudo quanto 

para as necessidades da vida profissional futura. (CAREGNATO, 2000, p. 48).  
 

 

Na literatura especializada em Ciência da Informação, Caregnato afirma que existiam os 

termos treinamento de usuários, instrução de usuários, instrução bibliográfica, educação de 

usuários, e desenvolvimento de habilidades informacionais.  No entanto, a autora destaca que 

cada termo ou expressão tem significados diferentes e que como são de origem anglo-saxônica 

houve dificuldade de se fazer uma conceituação contextualizada aproximando-os da prática 

profissional do bibliotecário brasileiro. A autora é umas das primeiras a definir o termo 

information literacy como habilidade informacional, identificando essas habilidades como: 

localizar, processar e usar a informação eficazmente, independente do mecanismo de obtenção e 

do tipo de formato no qual a informação aparece.   

Dudziak (2003, p. 24) estuda information literacy relacionando-o com os conceitos de 

informação e comunicação. A autora diz que a tradução mais adequada para ele é competência 

em informação, pois sua definição volta-se para um conjunto de 

 

[...] saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades”. Segundo a autora, a melhor definição para 

information literacy é: “o processo contínuo de internalização de fundamentos 

conceituais, atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação 

permanente com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um 

aprendizado ao longo da vida”. (DUDZIAK, 2003, p. 28).  

 

 

Segundo a autora, o objetivo central da information literacy é formar indivíduos que “[...] 

saibam determinar a natureza e a extensão de sua necessidade de informação como suporte a um 

processo inteligente de decisão” (DUDZIAK, 2003, p.29). Trata-se de um processo de 

aprendizado contínuo que envolve informação e conhecimento. A sua natureza é transdisciplinar, 

incorporando um conjunto de habilidades, valores sociais, pessoais, permeados pelos fenômenos 

de criação, resolução de problemas e tomadas de decisões.  
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Em seus estudos, Dudziak aponta três concepções diferentes da information literacy que 

se destacam: a concepção da informação (com ênfase na tecnologia da informação), na qual a 

biblioteca aparece como suporte ao ensino/pesquisa e o profissional da informação assume o 

papel intermediário da informação; a concepção da informação (com ênfase nos processos 

cognitivos), na qual a biblioteca é concebida como espaço de aprendizado, e o bibliotecário tem a 

função de gestor da informação e também de mediador da informação no processo de busca da 

informação. Esse espaço de atuação privilegia o processo de ensino/aprendizagem, tendo como 

foco o aprendiz. E a concepção da informação (com ênfase no aprendizado ao longo da vida), na 

qual a biblioteca surge como espaço de expressão do sujeito e o profissional da informação 

transforma-se em agente educador, ativamente envolvido com a comunidade. Nesse contexto, o 

trabalho do bibliotecário direciona-se para a mediação do aprendizado.  

Nota-se que as duas autoras, tanto Caregnato quanto Dudziak, optaram por analisar o 

termo information literacy no original, em inglês, embora tivessem preferência em adotar o termo 

traduzido em português para ‘competência em informação’.  Entretanto, chamam-nos a atenção 

para a necessidade de discutir a função pedagógica das bibliotecas e repensar a função social do 

bibliotecário. Elas destacam que a educação de usuários é predecessora aos estudos de 

competência em informação, mantendo-se como parte significativa de sua acepção conceitual.   

A educação de usuários tem por princípio ativo a orientação quanto ao uso da biblioteca, 

o desenvolvimento das habilidades de busca e uso da informação e o incentivo em frequentar as 

bibliotecas, no entanto, a competência em informação vai além, pois engloba elementos e outras 

habilidades que visam a autonomia do sujeito na sua relação com a informação, incluindo, 

principalmente, o desenvolvimento de um posicionamento crítico.  

Campello (2003) destaca que o bibliotecário é a figura central no discurso da competência 

em informação. A maioria dos textos da autora sobre o tema relembram a competência 

tradicional do bibliotecário no uso da informação e da tecnologia e na identificação de 

necessidades informacionais dos usuários. Contudo, defende que é necessário que professores e 

bibliotecários trabalhem em colaboração com o intuito de planejar, implementar e avaliar a 

aprendizagem, tendo em vista a ampliação da ação pedagógica da biblioteca. A autora pautou sua 

pesquisa sobre a Competência em Informação nos estudos de Kuhlthau (1996), pesquisadora 

norte-americana que analisou o processo de busca de informação numa perspectiva construtivista, 
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ressaltando a importância da mediação no processo de ensinar e de aprender que ocorre por meio 

da busca e uso da informação. Segundo Campello (2003), a questão da mediação ressaltada por 

Kuhlthau baseia-se em estudos realizados sobre a percepção de que a mediação dos educadores 

(professor e bibliotecário) é essencial já que o sistema de informação das bibliotecas não é capaz, 

por si só, de resolver questões inerentes às fases do processo de busca dos usuários. Por isso, 

Campello assinala que há necessidade de capacitação do bibliotecário desde sua formação no 

período de graduação para a questão das competências informacionais, questão essa tomada por 

Moraes (2015)9 como objeto de investigação com vista a entender como inserir os conteúdos 

referentes à mediação info-cultural nos currículos e na formação dos profissionais da informação. 

Ainda sobre as abordagens em torno do termo information literacy, encontramos um 

artigo de Dias et al. (2004) intitulado “Capacitação do Bibliotecário como mediador do 

aprendizado no uso de fontes de informação”, em que  os autores apresentam propostas 

metodológicas para a capacitação de equipes bibliotecárias visando a orientação e implementação 

de atividades para que as bibliotecas se tornem espaços maximizados de aprendizado, tornando-

as aptas a se tornarem mediadoras eficientes desse processo.  

Segundo Dias et al. (2004), os bibliotecários precisam não só de habilidades básicas de 

uso de documentação impressa e eletrônica, mas também e, principalmente, de habilidades e 

compreensão, análise e síntese, além de atitudes de agregação de valor à informação. Essas 

habilidades devem ser estendidas aos seus usuários para que possam, com autonomia, realizar 

“[...] a localização de recursos, a formulação adequada das buscas, a decodificação da 

informação, a localização, a seleção e consulta de registros e de documentos em diferentes 

suportes e formatos”. (BELLUZZO et al., 2004, p.2-3). Nota-se uma mudança de paradigma na 

ação dos bibliotecários: não só custodiar acervos e oferecer acesso, mas ensinar como encontrar a 

informação, assumindo-se de fato como educadores. A função educadora torna-se mais evidente 

na medida que o bibliotecário busca capacitação na utilização de fontes e aprimora as habilidades 

e competências para expressar em linguagem simples e compreensível conceitos complexos que 

demandam linguagens especializadas.  

                                                
9 Em sua pesquisa Moraes (2015; 2019) se aproxima do conceito de mediação na acepção freiriana, como veremos 

mais adiante. 
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Moraes e Lucas (2012, p. 118) chama-nos a atenção para as contradições que envolvem o 

papel do bibliotecário enquanto educador, pois dependendo da forma como trata e usa a 

informação ele pode tornar-se um mediador ou simplesmente um guardião da informação. 

Superar essa contradição é o desafio posto a esse profissional na contemporaneidade, momento 

em que as tecnologias da Web implicam em novas possibilidades de organização e disseminação 

da informação, o que exige uma predisposição à formação continuada com vista a ampliar 

competências face às inovações e seus impactos nos serviços bibliotecários.   

 Mas, afinal, o que significa o termo “Competência”? Segundo Belluzzo (2018) o termo 

“competência” tem diferentes níveis de entendimento e maneiras de aplicação articulando-se, 

inclusive, com outras áreas do conhecimento.  

 
 

[...] as competências são capacidades que se apoiam em conhecimentos, sendo 

fundamental que as pessoas considerem a situação que envolve o seu desenvolvimento, à 

medida que é preciso mobilizar saberes e a organização de novas capacidades, em 

virtude do processo que se desenvolve social, técnica   e   politicamente.   [...]   a   

competência   é   um   composto   de   duas dimensões distintas:  a primeira, um domínio 

de  saberes  e  habilidades  de diversas  naturezas  que  permitem  a  intervenção  prática  

na  realidade,  e  a segunda,  uma  visão  crítica  do  alcance  das  ações  e  o  

compromisso  com  as necessidades mais concretas que emergem que caracterizam o 

atual contexto social.(BELLUZZO, 2018, p. 32). 
 

 

 Para Belluzzo (2018), a competência, então, é uma qualidade individual que confere 

idoneidade e legitimidade tanto ao indivíduo como tal, quanto ao seu parecer sobre algo. 

Competência é, também, uma construção social porque consiste na percepção que os outros têm 

sobre nossas ações, sendo que é algo que nunca termina, pois é um processo dinâmico complexo, 

de auto renovação e transformação. Belluzzo acrescenta ainda que devemos levar em conta as 

competências atitudinais, os valores e o entorno, dimensões de importância para as pessoas se 

tornarem reflexivas e críticas.  

No Brasil, o termo information literacy popularizou-se como competência informacional, 

mas em 2011, no seminário “Competência em Informação: cenários e tendências”, realizado 

durante o XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação, na cidade de Maceió (AL) consolidou-se como competência em informação. Essa 

abordagem foi ratificada com a “Declaração de Maceió sobre a competência em informação”, 

considerada um marco histórico na área de Ciência da Informação.  
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Além disso, a adoção da sigla CoInfo foi recomendada na Carta de Marília (UNESP, 

2014). Na Carta, houve a constatação de que a CoInfo é uma área estratégica para o 

desenvolvimento social e humano e a melhoria da qualidade das organizações com o propósito de 

garantir que todos tenham acesso, compreendam, utilizem e compartilhem a informação 

necessária para a construção do conhecimento. É importante destacar também que o termo 

“Competência em Informação” foi indicado para a tradução oficial de information literacy para o 

português do Brasil através da publicação da UNESCO, nas edições do “Overview of Information 

Litearcy Resources Worlwide”, de Forest Woody Horton Jr (HORTON JR, 2013, 2015).  

Em geral, no contexto da Ciência da Informação, percebemos que o discurso sobre 

competência em informação está centrado na mobilização de novos saberes e na organização, a 

longo prazo, de novas capacidades informacionais pelos indivíduos, o que gera amplo debate 

sobre a atuação e prática dos profissionais da informação, e sobre o que é essa competência e 

como ela deve ser descrita e praticada na sociedade contemporânea.  

A CoInfo abrange experiências coletivas vivenciadas nas dinâmicas da aprendizagem e na 

importância do acesso à informação como forma de inclusão social e de cidadania plena. Dudziak 

(2008) usando ainda a expressão “competência informacional” destaca que se trata de um 

movimento mundial, que deve ser apropriado de forma contextualizada levando-se em 

consideração a realidade socioeconômica e cultural em que se inscrevem as bibliotecas.  

 
Seu caráter situacional e contextualizado torna-a pertencente e particular a cada 

sociedade e cultura. Sendo pervasiva a qualquer currículo ou formação, a competência 

informacional se constrói sobre um trabalho colaborativo que vai muito além dos limites 

da biblioteca e mesmo das instituições de ensino. Inserida no processo de emancipação 

humana, a competência informacional é diferencial de desenvolvimento socioeconômico 

e fator de promoção da inclusão social (DUDZIAK, 2008, p.50). 
 

 

Dessa forma, a competência em informação pode ser compreendida como uma prática 

sociotécnica que permite reconhecer quando a informação é necessária e, a partir disso, saber 

localizar, avaliar, e utilizar a informação de forma eficaz, crítica e ética. Trata-se, portanto, de 

uma ação complexa e contínua no universo informacional. 
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A Competência em Informação (CoInfo) [...] constitui-se em processo contínuo de 

interação e internacionalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades 

específicas como referenciais à compreensão da informação e de sua abrangência, em 

busca da fluência e das capacidades necessárias à geração do conhecimento novo e sua 

aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das comunidades ao longo da vida, com ética e 

legalidade”. (VALENTIM; BELLUZZO, 2020, p. 25) 

 

E é nesse momento que os bibliotecários, como parte da comunidade de aprendizagem e 

como especialistas na gestão da informação e do conhecimento, devem ou deveriam assumir o 

papel de mediador educacional no desenvolvimento da CoInfo. Como agente educacional, o 

bibliotecário deve ser o principal conscientizador e facilitador na implantação de programas de 

desenvolvimento/aprimoramento da CoInfo em diversos ambientes para que esta possa se tornar 

uma prática institucionalizada.  

 O desenvolvimento da competência em informação, segundo Belluzzo (2018) requer um 

tratamento que envolve desde a compreensão da informação em seu sentido amplo e as 

exigências das sociedades humanas, dependendo fundamentalmente da educação, uma vez que 

prioriza o aprendizado ao longo da vida, fazendo com que os processos investigativos e a 

construção de conhecimento permeiem as ações aplicáveis a qualquer situação.  

O último documento da ALA sobre competência em informação, citado no ‘Framework 

for Information Literacy for Higher Education’, em 2016, buscou abarcar o conceito de 

competência em informação em suas dimensões técnica, crítica, ética, política, cultural e social. 

Neste trabalho, optou-se pelo emprego do termo competência em informação, por 

entender que ele carrega uma carga semântica mais complexa e adequada ao tratamento do tema 

direcionado ao profissional bibliotecário, especificamente no contexto atual, marcado pela 

pandemia da  COVID-19  em que suas habilidades no uso das tecnologias para a organização, 

recuperação e acesso à informação integram-se a outras “[...] que abrangem a descoberta 

reflexiva de informação, a compreensão de como a informação é produzida e valorizada, e o uso 

da informação na criação de novos conhecimentos e participação ética em comunidades de 

aprendizagem (ALA, 2016, p. 8, tradução nossa). 

Entre as comunidades de aprendizagem estão as comunidades cientificas, reunidas em 

espaços como as Universidades, na qual as bibliotecas se destacam como lugar de organização e 

acesso à informação ao ensino e a pesquisa e à produção de novos conhecimentos.    
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No entanto, para que as competências e habilidades do bibliotecário se efetivem, as ações 

de mediação devem ser pensadas para que a informação chegue de forma eficiente aos usuários. 

Dada a responsabilidade social que abarca o trabalho de uma Universidade, o processo de 

mediação bibliotecária ultrapassa os estreitos limites do acervo, estendendo-se para ações nos 

campos informacional, educativo e cultural, expressas em atividades que envolvem o 

atendimento a serviços bibliográficos e ações de difusão da ciência e da cultura, como veremos a 

seguir. 

   

 

2.2 MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DA CULTURA 

 

 Na Era da Informação, da Web 3.0, do denominado ciberespaço, duas questões são 

importantes: a grande oferta de informação disponível e, ao mesmo tempo, a dificuldade em 

acessá-la e fazer o melhor uso dela. No mundo superconectado que vivemos atualmente, embora 

o ideal fosse que todos os cidadãos pudessem ter acesso às plataformas tecnológicas de 

informação e comunicação, sabemos que existe uma parcela muito grande ainda de analfabetos, 

de desinformados, e de pessoas que estão marginalizadas dentro da cultura tecnológica. Quase 

tudo está na rede, porém é necessário saber localizar a informação, como buscá-la e saber 

transformá-la em conhecimento. Ensinar o usuário, desde o processo de busca de informações ao 

uso das informações, é importante para que os cidadãos possam satisfazer suas necessidades de 

informação, com vistas ao exercício da cidadania.  

 Uma das principais funções do profissional da Ciência da Informação é facilitar o acesso 

das pessoas às informações estejam elas nos ambientes físicos ou virtuais/digitais. Dentro dessa 

perspectiva, um conceito que emerge de forma importante é a mediação.  

Segundo Almeida Junior,  

 

Mediação é toda ação de interferência realizada pelo profissional da informação, direta 

ou indireta; consciente ou inconsciente, singular ou plural; individual ou coletiva; que 

propicia a apropriação da informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma 

necessidade informacional (ALMEIDA JUNIOR, 2008, p. 3).  
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 A categoria mediação, no nosso entendimento, é um termo de caráter interdisciplinar e 

transdisciplinar, haja vista sua vasta utilização e apropriação por diversas áreas do conhecimento. 

No âmbito das pesquisas em biblioteconomia e ciência da informação, os estudos e reflexões 

sobre a mediação da informação vem tendo cada vez mais destaque, principalmente, no campo 

teórico-epistemológico, o que estimula o desenvolvimento de pesquisas com abordagens 

interdisciplinares e na aproximação de fronteiras com outros ramos do saber.   

Belluzzo, Santos e Almeida Junior (2014), autores consagrados, afirmam que a mediação 

da informação é inerente à competência em informação, já que é uma ação de interferência. 

Ainda segundo os autores, a mediação da informação surge a partir de um “vácuo” teórico do 

Serviço de Referência e Informação, principalmente a partir da década de 1990. A mediação da 

informação inicia, dessa forma, o processo de reflexão sobre ações desenvolvidas pelos 

equipamentos informacionais em seu relacionamento com seus usuários. Com isso, a ênfase recai 

sobre todo o fazer do profissional da informação. E essa ação de reflexão requer do mediador 

autoconhecimento profissional, ou seja, é necessário enxergar as demandas de um grupo e se 

conscientizar de seu papel na sociedade para a responsabilidade social da área que atua. 

Almeida Junior e Santos (2019) acreditam que o conceito de mediação da informação foi 

sendo construído de maneira gradual, observando as contribuições de vários autores. Eles 

afirmam que no Brasil, a primeira vez que o termo mediação da informação foi empregado 

ocorreu em um artigo científico (publicado na revista Transinformação), em 1995, de autoria de 

Leila Mercadante, com o título “Novas formas de mediação da informação”.   

A abordagem do termo mediação da informação, portanto, é recente e vem sendo aceita e 

estudada ao longo dos anos. No campo da biblioteconomia e Ciência da Informação, esteve 

vinculada aos aspectos concretos do fazer bibliotecário, em especial relacionado ao serviço de 

referência e informação.  

A inserção do conceito de mediação na disciplina de serviço de referência trouxe novas 

concepções teóricas, “[...] embora sua abrangência ultrapasse os limites desse espaço, 

apropriando-se de outros setores, departamentos e segmentos dos trabalhos desenvolvidos nas 

bibliotecas”. (ALMEIDA JUNIOR; SANTOS, 2019, p. 98).  
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Segundo Pereira e Silva (2019), a biblioteca tem sido significativamente afetada pelo 

conceito de mediação da informação, apresentando-lhe uma nova configuração conceitual, social 

e pragmática, ou seja, um novo ‘ethos’ de atuação.  

  

A biblioteca sob o prisma da mediação da informação traz em seu arcabouço teórico-

conceitual e pragmático as necessidades de uma sociedade contemporânea em torno dos 

processos de compartilhamento, socialização e apropriação de informação a partir de 

uma perspectiva mais humana, dialógica e horizontal de relações no processo de 

construção de conhecimento. (PEREIRA; SILVA, 2019, p. 71).  
 

Ainda segundo as autoras, a biblioteca, entendida como um centro de informação, deve 

pensar em procedimentos necessários para o desenvolvimento e concepção do conceito de 

mediação da informação a partir do conjunto de atividades gerenciais, programas e projetos e 

serviços/produtos de informação, sendo possível, desta forma clara e objetiva, reconhecê-la como 

um espaço sociocultural de construção de significados e sentidos através das práticas 

informacionais. (PEREIRA; SILVA, 2019, p. 71). 

Almeida Junior (2008) cita duas principais formas de mediação: a explícita, ocorrendo no 

Serviço de Referência, e a mediação implícita, na qual esse tipo de mediação faz parte do próprio 

objeto da área de informação e percorre todas as áreas do processamento técnico (seleção, 

aquisição, desenvolvimento de coleções) e, também, no serviço de referência e informação. A 

mediação implícita é um processo dialógico em que o profissional se antecipa ao desejo do 

usuário e organiza o estoque de informação dialogando com o usuário potencial.  

Silva e Cavalcante (2018) enfatizam que no processo de mediação é necessário realizar 

um estudo prévio do contexto que envolve a pessoa. Entender como o usuário se comporta frente 

à busca e ao uso de uma informação também é requisito para planejamento e execução das 

atividades dos bibliotecários. E quando a pessoa passa pela ação de mediação em relação à busca 

e recuperação da informação, há troca de ideias, de argumentos, de pesquisa, de opiniões, de 

avaliação crítica da informação.  

 A biblioteca, por sua natureza, é um ambiente repleto de fenômenos informacionais e de 

sistemas complexos de interação, e a mediação exerce uma função primordial na promoção do 

diálogo. A biblioteca universitária, por exemplo, é imprescindível como suporte à infraestrutura 

bibliográfica e documental a qualquer comunidade acadêmica, e, por isso, é indispensável no 

processo de pesquisa, estudo e consequente produção de novos conhecimentos. Por esta razão, 
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hoje e, cada vez mais, a biblioteca, por meio de seu acervo, seja ele físico ou digital, é mais 

exigida no sentido de responder, de um lado, às crescentes exigências de atualização, e, de outro, 

às demandas geradas pela produção do conhecimento, por meio da pesquisa de natureza 

científica.  

A biblioteca universitária, como centro difusor do saber, da cultura, é um espaço 

privilegiado dentro da universidade para produção e mediação do conhecimento. Por isso, 

entendemos que a mediação é um conjunto de práticas sociais que se desenvolvem em domínios 

institucionais que visam a legitimidade de espaços determinados pelas relações que se 

manifestam dentro do contexto histórico a que pertencem.  

Ao bibliotecário cabe prever pontos de mediação e de aproximação com os usuários nos 

serviços de informação objetivando estabelecer elos destes com os diversos instrumentos de 

acesso à informação, tais como livros, periódicos, e demais materiais bibliográficos impressos e 

online, e também os serviços disponibilizados de forma presencial ou virtual, constituindo a 

motivação da existência da biblioteca como um legítimo espaço de cultura e conhecimento e o 

profissional da informação assumindo sua participação como agente cultural da sociedade, por 

meio de ações que envolvem “a formação do homem formador de sua cultura como no homem 

produto dessa formação” (SANCHES; RIO, 2010, p. 112).    

A dimensão formativa da cultura é potencializada pela disponibilização à comunidade 

universitária de “recursos cognitivos que permitam a revisão criteriosa dos princípios 

constituintes dos valores que orientam sua ação individual no social [...] que permitam ao 

indivíduo se posicionar frente aos problemas sociais com desenvoltura comprometida com o bem 

coletivo” (SANCHES; RIO, 2010, p. 113). 

Sanches e Rio (2010, p. 114), aproximando-se das reflexões de Gramsci sobre o papel da 

educação e da cultura na transformação a sociedade, definem o bibliotecário mediador como 

intelectual orgânico, sujeito que “[...] sintonizado com as dinâmicas sociais, não mais se 

escondendo atrás da neutralidade técnica, não ficando alheio às contradições do seu tempo”. Um 

elemento orgânico dentro de sua comunidade (a Universidade); um intelectual compromissado 

com seu grupo social. 
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A ideia de se pensar o bibliotecário como intelectual orgânico se contrapõem a uma 

postura, ainda hoje, assumida por alguns bibliotecários: a de intelectual tradicional, que na 

acepção de Gramsci são aqueles que permanecem [...] fechados em abstratos exercícios cerebrais, 

eruditos e enciclopédicos, alheios às questões centrais da própria história. Fora do próprio tempo, 

os intelectuais tradicionais consideravam-se independentes, acima das classes e das vicissitudes 

do mundo, cultivavam uma aura de superioridade com seu saber livresco (GRAMSCI, 1975, p. 

1.518 citado por SEMERARO, 2006, p. 337). 

Segundo Moraes (2015), a ideia de educação para a emancipação humana, tal como 

pleiteada por Gramsci, também está presente nos escritos de Paulo Freire, para quem é a 

realidade em si a força a provocar os esforços de mediação, devendo os indivíduos dela se 

apropriar “[...] como forma de inserir-se nela, mas não de forma a ficar aderido, mas imerso nessa 

realidade para emergir dela com vistas a modificá-la. Portanto, a realidade mediando os sujeitos 

da educação (educadores e educandos) foi, também, objeto de seus estudos” (FREIRE, 2005 

citado por MORAES, 2015, p. 9). 

O conceito de mediação nas acepções gramsciana e freiriana traz uma abordagem crítica. 

Mostra-nos que mediar não é uma ação neutra, mas sim um ato de desvelamento da realidade, de 

desnaturalização das contradições que envolvem o ato de ensinar e aprender; de informar e 

buscar informação, o que nos coloca enquanto escolha teórico- metodológica ao lado de Moraes 

(2015, p. 9) quando diz que “[...] não existe mediador neutro, uma vez que é a cultura quem 

interpela e faz mediação. Os sujeitos da educação devem estar inseridos nessa realidade a fim de 

que, conhecendo-a, possam vir a transformá-la”. Essa discussão coloca-nos diante de uma ação 

bibliotecária que não se restringe à dimensão técnica e tecnológica de seu saber-fazer, pelo 

contrário, “[...] é profundamente social, pois tem como objetivo disponibilizar o conhecimento a 

outro ser humano servindo de mediador entre o acervo e a informação” (SOUZA, SANTOS, 

MAFRA, 2021, p. 607). 

 Segundo Freire (1996), para uma mediação eficaz de saberes é necessário que se 

considerem dois aspectos: o conhecimento do assunto por parte educador, tendo em mente que 

esse conhecimento é sempre parcial, e o conhecimento que o educador tem sobre a realidade em 

que está inserido, entendendo que não é passível de modificação imediata. Isto significa que o 

educador deve procurar uma forma adequada para interagir com seu público, não desprezando 
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seus conhecimentos prévios, mas dialogando amplamente com esses saberes, além de acrescentar 

novos conhecimentos para si mesmos. A verdadeira mediação ocorre, então, no ato de 

compreender a significação do significado, ou seja, de se apropriar dos conhecimentos. Nesse 

sentido, até mesmo o próprio educador também se educa nesse processo. Os saberes não se 

encontram prontos, acabados. A educação praticada deve ser sempre a que busca a criação, a 

recriação dos conhecimentos. É com essa postura mediadora que o bibliotecário, enquanto 

intelectual orgânico, deve pautar suas ações de organização, disseminação e acesso à informação 

e a cultura.  

 Amplia-se a discussão quando nos aproximamos de Vygotsky (1991) para quem a 

interação social é inerente à condição humana, pois é na relação com o mundo, mediado por 

instrumentos culturais: signo, palavra, símbolos que o homem se realiza como ser social.   Essa 

abordagem traz como tema central o entendimento de que o ser humano se desenvolve pela 

interação social e emancipa-se quando há apropriação do conhecimento de forma autônoma.  Na 

perspectiva da ação bibliotecária, entende-se que cabe ao mediador/bibliotecário conhecer 

realidade social em que o sujeito – em nosso caso a comunidade universitária - está inserido a fim 

de perceber sua linguagem (e domínios discursivos) e com isso saber mediar as questões 

culturais, educacionais e informativas que lhe são demandadas.  

Entendemos que é munido de uma perspectiva educativa que o bibliotecário deve se 

posicionar como mediador. A mediação proporciona aos sujeitos envolvidos fazer conexões, 

movimentar-se do estagnado ao abstrato, e amplia a possibilidade de saber mais e obter maior 

compreensão crítica do uso da informação.  A informação mediada “[...] pressupõe uma 

alteração, uma transformação, uma modificação do conhecimento” (ALMEIDA JUNIOR, 2008, 

p.36).  Dudziak (2003) corrobora com a reflexão ao ressaltar que a verdadeira mediação ocorre 

quando o bibliotecário convence o indivíduo de sua própria competência, dando-lhe a capacidade 

de autoconfiança para continuar seu processo de aprendizado.  

Sanches e Rio (2010) ampliam o debate ao destacarem que as atividades de interferência 

vão além da relação usuário/informação; perpassam todo o fazer biblioteconômico, que deve ser 

entendido como mediador, subjetivo. Para os autores “a mediação envolve a ação de quem 

intercede, interfere por algo e por outro, implicando em vários caminhos, opções e escolhas” 

(p.110). Significa facilitar uma relação, servir de intermediário; sugerir algo, sem agir pelo outro 
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sem impor, colocar-se como intelectual orgânico, “[...] não mais um profissional passivo, uma 

postura comprometida com sua classe profissional e com a comunidade a qual atende culminando 

em um compromisso com a sociedade fazendo que seu ramo de atividade seja reconhecido 

socialmente por sua importância” (SANCHES; RIO, 2010, p. 110). 

 Nesse sentido, a mediação da informação deve ser entendida não apenas no âmbito da sua 

relação mais específica em relação ao acesso, disseminação, e transferência da informação, mas, 

também, deve ser compreendida como base determinante do fazer bibliotecário. Por isso, 

Almeida Junior (2008) afirma que a questão da mediação deveria se constituir não como um 

coadjuvante no âmbito da CI, mas interferindo em seu próprio objeto. “A mediação da 

informação permite e exige uma concepção da informação que destaque o usuário da categoria de 

mero receptor, colocando-o como ator central do processo de apropriação” (ALMEIDA JUNIOR, 

2009, p.5).  

Nos grandes processos reflexivos por que tem passado a Ciência da Informação desde sua 

constituição enquanto disciplina, o hoje chamado “paradigma cognitivo” e, posteriormente, o 

“paradigma sociocognitivo” (HJØRLAND, 2002), a questão do usuário vem se tornando central. 

Hjørland e Albrechtsen, em 1995, foram os autores que propuseram o paradigma social 

epistemológico, chamado por eles de domain-analysis, ou seja, análise de domínio, indo de 

encontro à visão cognitiva. As questões inerentes ao homem, como a cultura e a política, por 

exemplo, passaram a ser estudadas de forma a tentar desvendar como o indivíduo age no meio 

social e vice-versa. A informação seria melhor compreendida, então, sendo estudada a partir dos 

domínios de conhecimento (domain analysis) relacionados à suas comunidades discursivas 

(discourse communities). As comunidades discursivas são formadas pelo pensamento, linguagem 

e conhecimento sincronizados de grupos sociais distintos que fazem parte da sociedade moderna. 

São construções sociais constituídas por indivíduos e suas dimensões culturais, sociais e 

históricas.  

A informação é entendida como fenômeno social coletivo, estruturas de conhecimento e 

instituições de memória das comunidades. A abordagem da análise de domínio entende o 

conhecimento como resultado da interação do sujeito com o meio, o que se apresenta como um 

grande desafio metodológico para a Ciência da Informação.   
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O paradigma social foi enunciado por Capurro (2003) e, a partir desse ponto de vista, os 

objetos de pesquisa da Ciência da Informação advêm de uma visão ocasionada pela interação por 

indivíduos, por grupos e pela própria sociedade. O fator cultural torna-se, então, determinante 

para a compreensão dos temas atuais tais como a potencialização das tecnologias da informação e 

da comunicação e a possibilidade dos indivíduos de colaborar com processos de construção 

emergente de conhecimento. A abordagem sociocognitiva é vista pelo seu principal teórico 

Birger Hjørland focando a interação do usuário individual e do ambiente social/organizacional.  

Neste contexto, o autor também considera que as necessidades de informação dependem dos 

problemas (de informação) que se pretende resolver, da natureza do conhecimento disponível e 

das qualificações do usuário. Outro ponto focal da abordagem sociocognitiva é a valorização do 

conhecimento prévio que o usuário possui, socialmente influenciado por seu meio, questões estas 

também presentes nas reflexões sócio-interacionistas de Freire e Vygotsky.  

Nessa direção, assume-se ser o arcabouço teórico-metodológico do paradigma social da 

informação a base conceitual que melhor nos ajuda na compreensão dos estudos que estamos 

realizando sobre competência em informação e mediação.  

Em um texto intitulado ‘A competência em informação e sua avaliação sob a ótica da 

mediação da informação’, os autores Belluzzo; Santos; Junior (2014) correlacionam a 

competência em informação como práxis da mediação em informação. Segundo os autores, a 

mediação da informação, assim como a competência em informação, “[...] são ações de 

interferência realizadas por mediadores no processo de ensino-aprendizagem de competências e 

habilidades informacionais em uma biblioteca, por exemplo”. Entende-se que a mediação e 

competência em informação são: 

Mediar e desenvolver competências e habilidades, relacionadas à busca e recuperação da 

informação, são processos que possibilitam a interação, entre mediador e mediado e que 

ativam e potencializam a construção do conhecimento pelos mediados. São processos 

que modificam, alteram e transformam os estímulos (ação de interferência) do mediado, 

proporcionando-lhe uma postura ativa, crítica, reflexiva e independente frente à pesquisa 

de informações para a satisfação de necessidades informacionais. (BELLUZZO; 

SANTOS; ALMEIDA JUNIOR, 2014, p. 68) 
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 Na busca por compreender como ocorre esse processo de avaliação de competências em 

informação, os autores entendem que se trata de uma experiência de reflexão acerca da 

aprendizagem dos indivíduos e também sobre programas de desenvolvimento da information 

literacy. Afirmam que é necessário implementar políticas de avaliação para servir como subsídio 

para pedagogos e bibliotecários desenvolverem e implementarem programas de competência em 

informação nas instituições de ensino. Dessa forma, seria possível verificar se as competências 

em informação foram apropriadas pelas pessoas, e se de fato, desenvolveram senso crítico em 

relação ao universo informacional.  

Um dos objetivos específicos desta dissertação é observar e compreender os serviços 

oferecidos durante a pandemia da COVID-19 refletindo sobre os desafios, as oportunidades e os 

espaços que as bibliotecas universitárias podem ocupar no futuro. De forma remota ou virtual, o 

bibliotecário precisa fazer-se presente na trajetória de busca e apropriação da informação pelo 

usuário.  Como um intelectual ativo e orgânico às questões de seu tempo, deve mobilizar 

competências, incluindo as tecnológicas, para mediar os problemas informacionais que recaem 

sobre sua biblioteca e/ou afligem a comunidade acadêmica. 

Para entender melhor a complexidade da questão, na próxima seção iremos analisar a 

Universidade e o movimento das bibliotecas universitárias no Brasil após a Reforma 

Universitária de 1968 (Lei nº 5.540/68), especificamente as atribuições que lhes foram 

imputadas.  

 

 

2. 3 UNIVERSIDADE E BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO BRASIL 

 

Enfim, a universidade e a biblioteca refletem-se. Uma medida da qualidade de uma 

instituição de ensino superior é a excelência de sua biblioteca. Ela, talvez, possa ser 

considerada a determinante da qualidade. [...]. É impossível existir vitalidade nos 

laboratórios e nas salas de aula sem que a biblioteca, a grande memória, estimule todo o 

corpo” (MILANESI, 1983, p.72) 
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Conforme relatam Rodrigues e Souza (2019, p. 3), devido à transferência da Corte 

Portuguesa para o Brasil, em 1808, “surgiu a necessidade de refundar o ensino superior até então 

existente na colônia, sendo criadas pelo príncipe regente as cátedras isoladas de ensino superior, 

voltada para a formação profissional”. Tratava-se de uma experiência de ensino superior laica, 

diferente da ocorrida durante o domínio jesuítico, restrita aos cursos de teologia.   

A experiência do ensino universitário, no entanto, iniciou-se somente no século XX com a 

constituição da Universidade de Manaus (1909), da Universidade Livre de São Paulo (1911), da 

Universidade do Paraná (1912) e da Universidade do Rio de Janeiro (1920), considerada a 

primeira do país, dado que não cessou suas atividades desde então, sendo criada por meio do 

agrupamento das Escolas Profissionais superiores preexistentes na cidade do Rio de Janeiro. 

(RODRIGUES; SOUZA, 2019).   

Nota-se que as primeiras universidades brasileiras, além de instituídas tardiamente quando 

comparadas com as de outros países da América, em termos pedagógicos tinham como principal 

função a formação profissional. A ideia de uma universidade voltada para o ensino e a pesquisa 

foram experiências pontuais, destacando nesse cenário a criação da Universidade de Brasília 

(1961) idealizada pelo educador Anísio Teixeira, para quem a Universidade deveria constituir-se 

como “base científica e tecnológica e onde se formaria o novo intelectual a quem competiria 

exercer a direção da sociedade” e ter como objetivo principal a irradiação de uma nova 

mentalidade científica que difundida ao máximo nos levaria a conseguir “uma relativa 

homogeneidade que viabilizaria o próprio exercício da direção social” (MENDONÇA, 2003, 

citado por MAYRINCK, 2017 p. 48). 

No entanto, o modelo de Universidade idealizado por Anísio Teixeira não ia ao encontro 

do novo projeto político econômico que se punha em cena com a instauração do Golpe Militar 

ocorrido, em 1º de abril de 1964, quando o presidente democraticamente eleito João Goulart, 

deposto pelas elites militares.  O Golpe estabeleceu um regime autoritário e nacionalista, 

politicamente alinhado aos Estados Unidos, e marcou o início de um período de profundas 

modificações na organização política do país, bem como na vida econômica e social.  
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No contexto educacional reformas foram empreendidas para atender o novo projeto 

desenvolvimentista, cada vez mais alinhado com o capitalismo transnacional, entre elas a 

Reforma Universitária (Lei nº 5.540/68).  A Reforma impactou na organização administrativa da 

Universidade e trouxe, ainda que de forma secundária, a questão da pesquisa, especialmente 

aquelas voltadas para o desenvolvimento em Ciência e Tecnologia (C&T), em especial as áreas 

ligadas aos estudos da física, química e engenharias, alinhadas com o programa de 

desenvolvimento posto em curso pelos governos militares, sendo uma das áreas de destaque a das 

energias (petróleo, nuclear, etc.).  

No início da Ditadura Militar, o país vivia um momento de crescimento econômico, 

principalmente do setor industrial, com consolidação da indústria de bens duráveis e a expansão 

do capital internacional e estatal. Dessa forma, a reformulação do ensino superior foi vista pelo 

governo como uma forma de qualificar a força de trabalho necessária para a demanda que se 

fazia presente naquele momento de aceleração econômica.  

 Apesar dos avanços proporcionados pela promulgação da Lei nº 4.024, de 1961, referente 

às questões de diretrizes e bases da Educação, a mesma não fez menção às bibliotecas, seus 

serviços e profissionais. Mas, por determinação da Lei, foi instituído o Conselho Federal de 

Educação (CFE), órgão que, em 1963, por meio de Resolução especifica, tornou a existência de 

biblioteca pré-requisito para reconhecimento de cursos de ensino superior, conforme nos relata 

Russo (2003).   

Acredita-se que pelo fato de ter sua existência já prevista pela Resolução CFE de 1963 a 

Lei da Reforma Universitária em nenhum momento menciona as bibliotecas universitárias. Sobre 

o assunto Rodrigues e Souza (2019, p. 6) relatam que nos relatórios posteriores sobre este nível 

de ensino, a obrigatoriedade das bibliotecas e as próprias demandas da área “[...] iam ao encontro 

dos parâmetros de racionalização administrativa estadunidense, com ênfase na constituição de 

bibliotecas centrais” segundo o modelo de ensino que inspirou as ideias da própria Reforma.  

 Sobre a presença do bibliotecário, o CFE, em seu Parecer nº 627/71, entendeu que “não 

pode ser exigida, em caráter geral, a contratação de bibliotecário habilitado ao exercício 

profissional, como condição para o deferimento dos pedidos de autorização e reconhecimento de 

cursos”, o que parece ter sido um empecilho para o desenvolvimento da área. 
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 No entanto, durante a década de 1970, houve significativo aumento de cursos de 

graduação, pós-graduação e publicações acadêmicas em periódicos nacionais. Um importante 

marco dessa época é a criação do Sistema Mundial de Informação Científica (UNISIST), pela 

UNESCO. No Brasil, foi idealizado o Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica 

(SNICT), no qual as bibliotecas universitárias tiveram importante papel, pois a maioria dos 

recursos informativos de pesquisas científicas e técnicas estava concentrado nas Universidades e, 

consequentemente, no acervo institucional das BUs (RODRIGUES, 2020, p. 57). 

 Ainda na década de 1970, as políticas de incentivo à pós-graduação e à C&T fortaleceram 

as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e, por consequência, suas bibliotecas. Dentre 

as políticas de incentivo destacam-se o Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (PBDCT), e os Planos Nacionais de Pós-Graduação (1975 a 1989).  

 Criado em 1978, o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), o maior 

fórum de debates de discussão na área propiciou a construção crítica da biblioteca universitária 

diante das crescentes dificuldades oriundas da expansão do ensino superior.  O I SNBU foi 

realizado na UFF, entre 23 a 28 de julho de 1978, e o tema do encontro foi “A biblioteca como 

suporte do ensino e da pesquisa no desenvolvimento nacional”. Um importante ponto de reflexão 

foi a necessidade de requerer a criação de uma instância ligando o MEC às bibliotecas 

universitárias, tendo em vista que havia necessidade de elaboração de políticas públicas voltadas 

para as BUs. No entendimento do SNBU, a biblioteca universitária é um importante suporte do 

ensino e da pesquisa para o desenvolvimento nacional, não apenas institucional. (SEMINÁRIO 

NACIONAL..., 1978). 

 Em 1987, durante a realização do V Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 

(SNBU), a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU) é criada com a missão de 

“[...] elaborar diagnósticos da situação das bibliotecas universitárias brasileiras, com a finalidade 

de mapear suas características e disponibilidades visando à intensificação de intercâmbio e de 

programas cooperativos entre elas”. De acordo com o artigo nº 35 do Estatuto da Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), a 

CCBU é um órgão assessor de sua Diretoria e tem como finalidade promover o desenvolvimento 

das bibliotecas universitárias brasileiras. (FEDERAÇÃO..., 2021). 
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 Em 1986, foi publicado o Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU), pela 

Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), e articulado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A criação do PNBU 

sinalizava o esforço na busca por um planejamento integrado de infraestrutura de C&T, de 

pesquisa e de sistemas de comunicação e informação qualificados. O PNBU inseriu as bibliotecas 

universitárias na política de informação científica e tecnológica (ICT), “[...] para que estas 

pudessem regular a geração, a produção, os fluxos e os usos da informação; atribuiu-lhes a 

responsabilidade de organizar os canais informais de produção e distribuição, minimizando os 

conflitos entre produtores e receptores de informação” (VALENTIM, 2002; SILVA; GARCIA, 

2009 citado por MAYRINCK, 2017, p.72).  

Segundo Caetano (2012), os ideais que deram origem ao PNBU não surgiram no âmbito 

do governo federal, mas sim da própria comunidade de bibliotecários universitários.  O regime 

democrático “[...] favoreceu a que diversos setores, movimentos sociais e entidades de classe se 

articulassem em torno de questões que lhes fossem pertinentes e, dessa forma, pudessem 

reivindicar ao Estado avanços e transformações necessárias” (CAETANO, 2012, p.2).  

O PNBU foi um marco referente às ações direcionadas à biblioteca universitária. No 

entanto, em 1991, o Plano foi desativado por questões orçamentárias.  

 Como nos diz Busquet (2012), na década de 1990, as bibliotecas universitárias passaram a 

vivenciar períodos de incertezas trazidas pelas políticas neoliberais, cujas mudanças impactavam 

o serviço público. Em relação ao ensino superior, houve drástico corte de verbas, pois durante os 

Governos Collor e Itamar, a tendência nesse setor educacional era de privatização e não de 

investimentos públicos. Os dois mandatos do Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998 e 1999-2002) também consolidaram o projeto neoliberal em nosso país (BUSQUET, 2012, 

p. 98). 

  No entanto, alguns aspectos positivos podem ser destacados, como a Criação do 

Conselho Nacional (CNE), através da Lei nº 9.131/95. Este órgão substituiu o antigo Conselho 

Federal de Educação (CFE). O CNE (1995, não paginado). 

 

[...] tem por missão a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que 

possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da 

sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de 

qualidade.  
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As atribuições do Conselho são: avaliar a política nacional de educação, zelar pela 

qualidade de ensino, e velar pelo cumprimento da legislação educacional (BRASIL, 1995). 

 E, em 1996, foi promulgada a Lei nº 9. 394, a atual LDB. De acordo com o artigo nº 43 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação Superior tem por finalidade:  

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III – incentivar o trabalho 

de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; IV – promover a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V – 

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI – 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; VII – promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996). 

 

Segundo a LDB/96, a finalidade da educação superior é ampla: abrange o ensino, a 

pesquisa, e a extensão, ou seja, o processo de desenvolvimento da pessoa humana em seus mais 

elevados níveis. No que se refere às bibliotecas universitárias, públicas ou privadas, o item IV 

aponta a necessidade de Instituições superiores organizarem suas bibliotecas, mantendo-as à 

disposição da comunidade acadêmica, e com isso, contribuindo, para com a missão da 

universidade. 

Tentando especificar os objetivos e características da biblioteca universitária, Macedo e 

Dias (1992, p. 43) apontam que a BU é um órgão de apoio à consecução dos objetivos da 

instituição a qual está inserida, em consonância com as realizações inerentes da Universidade, ou 

seja, a promoção do ensino/pesquisa/extensão, a fim de propiciar condições para incrementar a 

produtividade acadêmica e científica, colocando a instituição em mais alto nível de prestígio.  
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Segundo Vianna et al (1996),  

 
Filosoficamente a biblioteca universitária é, em última análise, uma universidade em si 

mesma; assim como os enciclopedistas consideravam a “Enciclopédia” como uma 

biblioteca impressa, a biblioteca universitária encerra, ou deveria encerrar, todo o saber 

da humanidade; ela é o lócus da preparação de segmentos da sociedade.  Imensurável e 
inesgotável é o seu papel de “arquiteto silencioso” na construção do país que queremos, 

pois é lá que buscamos ampliar e clarificar o nosso conhecimento.  Com tamanha 

responsabilidade social e cultural, nada é mais necessário e urgente do que 

reconhecermos o seu   próprio desempenho, a sua contribuição à sociedade. (VIANNA, 

1996, p. 4) 

 
 

 As bibliotecas precisam, portanto, buscar uma atualização permanente com os objetivos 

da Universidade e em consonância com as necessidades da sociedade, a fim de construir um 

acervo bibliográfico de qualidade.  Dessa forma, é necessária a prática de políticas definidas 

junto aos órgãos superiores e praticar aquisição seletiva, já que, por sua natureza, a biblioteca 

universitária é interdisciplinar. Além disso, é fundamental manter eterna vigilância na qualidade e 

na avaliação e uso do acervo. Seu acervo é considerado um patrimônio institucional e, por isso, as 

bibliotecas universitárias são importantes indicadores da produção científica e do 

desenvolvimento científico das Universidades, indicando progressos sociais e culturais. Em 

relação ao desenvolvimento de coleções, é necessário que as bibliotecas universitárias tenham 

uma política de coleções que, conforme Maciel e Mendonça (2006, p.16-17), norteie as diretrizes 

para a formação e constituição de um acervo de biblioteca, respeitando os interesses de seu 

escopo e o tipo de biblioteca. As BUs são indispensáveis como mediadoras no processo de 

produção do conhecimento e o principal objetivo a ser atingido é integrar a biblioteca na vida da 

comunidade acadêmica, oferecendo informações técnicas, científicas, culturais, promovendo 

debates, exposições e outras atividades essenciais para o ensino, pesquisa e extensão. 

 Importante destacar também a Lei nº 28/2015, do Senado Federal, na qual institui a 

Política Nacional de Bibliotecas. É uma Lei que aponta a natureza e os deveres da biblioteca, e, 

no âmbito geral, a política sobre organização, funções e o acervo das bibliotecas. No art. 15º, fala 

especificamente sobre a biblioteca universitária como aquela vinculada a instituição de ensino 

superior, mantida pela União, estados, Distrito Federal e municípios, ou pela iniciativa privada: 
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§ 1º É dever da biblioteca universitária: 

I – assegurar a integração entre as dimensões acadêmica e administrativa da instituição a 

que se vincula; 

II – constituir o espaço de participação da construção e da apropriação do conhecimento, 

com vistas a contribuir para a qualidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

inovação voltadas às demandas da sociedade. 

§ 2º A estruturação e o funcionamento da biblioteca universitária orienta-se pela missão 
e objetivos institucionais e pelos programas de ensino, pesquisa, extensão e inovação das 

unidades acadêmicas onde está inserida. (BRASIL, 2015). 

 
 

 Cunha (2000), um dos autores que tem se dedicado ao estudo de bibliotecas universitárias, 

em texto publicado na virada do século XX, apontou os principais desafios das BUs para 2010, e, 

dentre os cenários traçados, o autor previa uma mudança de foco nessas instituições, antes 

centrado no professor, e agora centrado no aprendiz. Outra importante mudança prevista por 

Cunha (2000, p. 79) era a questão da disponibilidade da informação “[...] que combinará, por 

alguns anos, o uso tradicional do suporte em papel com a ampla gama dos suportes digitais e do 

crescimento do ensino a distância”.    

 

A biblioteca universitária, antes de 2010, poderá ocupar um importante papel como um 

dos suportes básicos na provisão de informação dentro dos programas de ensino à 

distância. O sucesso das atividades de uma universidade virtual muito dependerá de um 

acervo digital, porque haverá ligação mais estreita entre os programas de ensino formal e 

aqueles próprios do ensino à distância. Esse novo acervo permitirá que sejam eliminadas 

as paredes da sala de aula, e o aprendizado para os alunos virtuais pode realizar-se 

independentemente de sua distância ou localização. (CUNHA, 2000, p.84) 
 

 

Levantamentos realizados apontam que as BUs vêm acumulando experiência no apoio a 

cursos na modalidade à distância, o que lhe garante backgroud para apoio ao Ensino Remoto 

Emergencial, pressuposto que motivou a realização dessa pesquisa.  

Na seção seguinte discutiremos a relação entre a EaD e o ensino superior no Brasil, cujo 

objetivo é compreender melhor como ocorre esse processo na história da educação.    
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2.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A EaD não é nova. Essa modalidade de Educação deriva do ensino presencial 

institucionalizado. Entretanto, segundo Moore e Kearsley (2010, p. 2), a EaD é uma “modalidade 

educacional na qual o processo de ensino-aprendizagem ocorre com a intervenção das 

tecnologias de informação e comunicação, de forma planejada”.  

Para a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), a “[...] EaD é a 

modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas 

majoritariamente (e em bom número de casos exclusivamente) sem que alunos e professores 

estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora”. 

De um modo geral, as várias denominações a respeito da EaD envolvem os seguintes 

aspectos:  separação professor – aluno; a utilização sistemática de meios e recursos tecnológicos; 

a aprendizagem individual; o apoio de uma organização de caráter tutorial e a comunicação 

bidirecional.  

 

No Brasil, o desenvolvimento da EaD tem seu início no século XX, em decorrência do 

iminente processo de industrialização cuja trajetória gerou uma demanda por políticas 
educacionais que formassem o trabalhador para a ocupação industrial. Dentro desse 

contexto, a Educação a Distância surge como uma alternativa para atender à demanda, 

principalmente através de meios radiofônicos, o que permitiria a formação dos 

trabalhadores do meio rural sem a necessidade de deslocamento para os centros urbanos. 

(LOPES, 2011, p.2)  

  

Segundo Alves (2011) e Belloni (1999), a história da Educação a Distância no Brasil 

esteve ligada à formação profissional, cujo objetivo era capacitar a população ao exercício de 

atividades ou a preparação para o universo do trabalho, sempre motivadas por questões de 

mercado.  

No Brasil, a educação a distância teve grande impulso com o surgimento do rádio, do 

telégrafo e do telefone. Estes equipamentos caracterizaram o início da era dos meios modernos de 

comunicação. Na década de 1960, surgem as televisões educativas. E com o desenvolvimento das 

telecomunicações com meios interativos, a popularização do computador e da internet, novas 

perspectivas foram se constituindo em ferramentas para a contínua evolução da EaD.  
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Ao longo de todo o período histórico, a EaD sofreu vários processos de transformação, 

principalmente no que diz respeito ao preconceito sofrido por essa modalidade de ensino. 

Segundo Lobo Neto (2001), até meados da década de 1990, a EaD, no Brasil, no que diz respeito 

ao entendimento legislativo, não foi compreendida e, até mesmo, de certa forma, ignorada nas 

formulações de políticas públicas no País. As primeiras Regulações (Lei nº 4.024/61 e Lei nº 

5.692/71) abriram, inicialmente, uma porta estreita, construída para a exceção e não para a regra 

na modalidade de ensino.  

Antes da Lei nº 4.024/61 não havia no Brasil uma Lei específica para a Educação. 

Somente em 1961 foram dispostas as diretrizes gerais e as linhas de um Sistema Nacional de 

Educação, ordenamento legal conhecido como LDB (Lei e Diretrizes e Base da Educação 

Nacional). Houve uma descentralização, na qual cabia à União a função de coordenar a ação 

educativa em âmbito nacional e aos Estados ficou-lhes reservada a incumbência de organizar seus 

próprios sistemas, inclusive em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Após o Golpe Militar ocorrido em 1964, a LDB (Lei nº 4.024/61) precisou passar por 

reformulação. Durante o Período da Ditadura Militar, foram promulgadas duas Leis referentes a 

Educação no País: a Lei nº 5.540/68 e a Lei nº 5.692/71.  A Lei de 1968 marcou a história no 

âmbito universitário no Brasil, haja vista seu projeto de modernizar as Universidades e de 

aproximá-las do projeto econômico vigente na época. 

Já a Lei nº 5.692/71, gestada no Governo Médici, tratou das reformas nas escolas primária 

e secundária, passando as mesmas a serem denominadas de ensinos de Primeiro e Segundo 

Graus. Conforme disposto no art. 25º, § 2º dessa lei, determinava que os cursos supletivos fossem 

ministrados em classes ou mediante a utilização de rádios, televisão, correspondência e outros 

meios de comunicação, permitindo alcançar um maior número de alunos.  

O ensino supletivo, cuja finalidade era suprir a escolarização regular para os adolescentes 

e adultos, proporcionando uma volta à escola, ou ofertar cursos de aperfeiçoamento ou 

atualização (art. 24º), vislumbrava novas possibilidades com ampliação ao acesso à escola com a 

utilização do rádio para transmissões de programas educacionais e novas inciativas envolvendo a 

mídia televisiva – a teleducação. 
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No âmbito da educação supletiva a Lei atenderia ao duplo objetivo de recuperar o atraso 

dos que não puderam realizar a sua escolarização na época adequada e sedimentar como prática 

educativa o ensino realizado pelos meios de comunicação (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Três ideias-força nortearam esses documentos – LDB/61 e Lei nº 5692/71. A primeira foi 

a definição do Ensino Supletivo como um subsistema integrado, independente do Ensino 

Regular; a segunda a de subordinar toda a reforma educacional ao esforço do desenvolvimento 

nacional, no sentido de integrar pela alfabetização funcional a mão-de-obra marginalizada ao 

mercado de trabalho A terceira "ideia-força" foi a de que o Ensino Supletivo deveria ter seu 

fundamento teórico e metodologia alinhados ao projeto de escolarização desenvolvimentista, 

contrapondo-se “[...]  de maneira radical às experiências anteriores dos movimentos de cultura 

popular, que centraram suas características e metodologia sobre o grupo social definido por sua 

condição de classe” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.117). 

Segundo Kensky (2002, p. 3), na década de 1980, aos projetos em EaD que utilizavam 

recursos radiofônicos, televisivos e impressos, somam-se “[...] os projetos orientados para a 

utilização dos recursos da informática para a formação e capacitação de professores não apenas 

pela criação de grupos de técnicos para o desenvolvimento de cursos presenciais, mas, também, a 

distância”. 

Visto como uma forma supletiva de oferecer educação e com baixa qualidade, as 

iniciativas em EaD não foram bem recebidas pelos sistemas formais de ensino superior – público 

e privado até meados dos anos 1990. Essa situação muda com a promulgação da nova LDB (Lei 

nº 9394/96).  

A LDB/96, não dedicou um capítulo ou uma seção específica para a Educação a 

Distância, sendo esta mencionada apenas nas Disposições Gerais e Transitórias (art. 80º e 87º). 

No entanto, embora de forma tímida, restrita a apenas a esses dois artigos, a Lei refere-se ao tema 

em todos os níveis e modalidades de ensino (Ensino Fundamental: art. 32º; Ensino médio: art. 

35º, 36º, 37º, 38º, 40º, 47º, 59º, 61º). Em síntese, estas são as determinações da LDB em relação à 

EaD:  
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a) o Poder Público deve incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância; 

b) o ensino a distância desenvolve-se em todos os níveis e modalidades de ensino e de 

educação continuada; 

c) a educação a distância organiza-se com abertura e regime especiais; 

d) a educação a distância será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela 

União; 

e) caberá à União regulamentar requisito para realização de exames; para registro de 

diplomas relativos a cursos de educação a distância; 

f) caberá aos sistemas de ensino normatizar a produção, controle e avaliação de programas 

e autorizar sua implementação; 

g) poderá haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas; 

h) a educação a distância terá tratamento diferenciado, que incluirá: custos reduzidos na 

transmissão por rádio e televisão; concessão de canais exclusivamente educativos; tempo 

mínimo gratuito para o Poder Público, em canais comerciais. (BRASIL, 1996). 

 
Com a Promulgação da Lei nº 9.394/96, a EaD passou a ser considerada alternativa 

regular – e regulamentada – de prestação educacional aos brasileiros. A EaD, portanto, deixou de 

pertencer ao elenco de projetos sempre designados como “experimentais”.  

 

Como estratégia de ampliação das possibilidades de acesso à educação, a educação a 

distância deve, portanto, aprofundar a relação do Projeto Pedagógico com o Projeto 

Histórico, Político e Cultural da Sociedade Brasileira. Caso contrário, não passará de 

uma falácia que esconde sua nulidade na proclamação de puras e insignificantes 

quantidades. Como em qualquer forma de educação, as quantidades valem - e muito! - 

desde que, e somente quando, expressem qualidade. Esta é a chave de compreensão e o 

critério básico de interpretação da legislação e das normas complementares que passam a 

reger o planejamento, a execução e a avaliação da educação a distância no cenário da 

educação brasileira. E o critério fundamental de reconhecimento da qualidade de 

qualquer programa de EAD – como o de qualquer processo educativo – é sua 

referenciação nas necessidades humanas, social e historicamente definidas. [...] Neste 

sentido é que falamos em Projeto Político-Social da Educação. Assim, também, é que a 

educação a distância se credencia pela sociedade de cujo projeto é parte integrante e para 

cujo projeto necessariamente contribui como serviço às pessoas e ao coletivo. (LOBO 

NETO, 2001, p.5). 

 

 



65 

 

No dia 07 de abril de 1998, através da Portaria nº 301/98, o Ministro da Educação e do 

Desporto estabeleceu os procedimentos para o credenciamento de Instituições e a autorização de 

cursos a distância no nível de graduação. Esse foi um grande passo, fundamental para a inserção 

concreta da educação a distância no sistema educacional brasileiro. Este Decreto reforça o 

entendimento de que a EaD seja uma modalidade de educação e não apenas uma estratégia. 

Lobo Neto (2001) chama atenção para o fato de que a Educação a Distância é uma forma 

de fazer Educação, e, portanto, como Educação, deve estar necessariamente vinculada ao 

contexto histórico, político e social de natureza social, e, além disso, deve-se tê-la como direito 

preliminar de cidadania, dever prioritário do Estado Democrático, política pública básica e 

obrigatória para ação de qualquer nível de Governo. E toda essa estrutura da EaD faz parte de três 

grandes projetos: o do educando, o do educador e o da sociedade - onde se torna objetiva, toma 

formas concretas, precisas e sucessivas para a transformação social dentro do Projeto Cultural da 

Sociedade. Dessa forma, a EaD não pode ser concebida apenas como substituto da educação 

presencial e nem se restringir a promover a ampliação do número dos que têm acesso a educação. 

Ela é, sobretudo, um valioso instrumento de qualificação do processo pedagógico e do serviço 

educacional. Ressalta-se, ainda, que a EaD, por suas próprias características, se constitui em 

canal privilegiado de interação com as manifestações do desenvolvimento científico e 

tecnológico no campo das comunicações.  

E apenas em abril de 2001, a pós-graduação a distância encontrou sua regulamentação. A 

grande vantagem está no fato de os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu a distância serem 

regulamentados juntamente com os presenciais, no mesmo instrumento normativo.  O Decreto nº 

5.622/2005 foi revogado pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, na qual regulamenta o 

art. 80º da Lei nº 9.394.  

Outra disposição legal federal de grande importância é a Portaria nº 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004, pelas consequências que traz para a educação presencial. É conhecida como a 

Portaria dos 20%, pois permite às instituições de ensino superior a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo que utilizem a modalidade semipresencial.   

No art. 1º, incisos 1, 2 e 3, a Portaria assim denomina e caracteriza as atividades 

semipresenciais:  
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§ 1º Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como quaisquer 

atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na 

autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes 

suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. § 2º Poderão 

ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou parcialmente, desde que esta 

oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso. § 3º As 

avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão presenciais. 

  

E no art. 2º afirma que “A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir 

métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de 

informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever 

encontros presenciais”. 

  Em 2019, é publicada a Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, na qual “Dispõe 

sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância – EaD em cursos de 

graduação presenciais ofertados por Instituições de Ensino Superior – IES pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino”.  Segundo essa Portaria, as instituições de ensino superior (IES) 

podem ampliar para até 40% a carga horária de educação a distância (EaD) em cursos presenciais 

de graduação, conforme disposto no art. 2º, inciso 5º: 

 

Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EaD na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite 

de 40% da carga horária total do curso. § 5º As universidades e os centros universitários, 

nos limites de sua autonomia, observado o disposto no art. 41 do Decreto nº 9.235, de 15 

de dezembro de 2017, devem registrar o percentual de oferta de carga horária a distância 

no momento da informação de criação de seus cursos à Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES-MEC. 

 
E no art. 4º, a Portaria menciona os métodos e práticas de ensino através das TICs: 
 

 

Art. 4º A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá incluir 
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC para a realização dos objetivos 

pedagógicos, material didático específico bem como para a mediação de docentes, 

tutores e profissionais da educação com formação e qualificação em nível compatível 

com o previsto no PPC e no plano de ensino da disciplina. 
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 Em 2018, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

órgão ao qual a UAB é vinculada, lançou Edital CAPES nº5/2018 de chamada para articulação de 

cursos superiores na modalidade EaD no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil – 

UAB.  No Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) realizaram a inscrição do curso de bacharelado a 

distância em Biblioteconomia (BibEAD) no referido Edital da CAPES. Seguindo todos os 

protocolos de autorização, planejamento e execução, o curso teve início em 2021.  

A graduação é oferecida por meio do Consórcio Cederj10, da Fundação Cecierj, que reúne 

instituições de ensino superior públicas com o objetivo de levar educação para todo o Estado, 

viabilizando cursos na modalidade EaD. São disponibilizadas 150 vagas para a UFF, nos pólos de 

Paracambi, Rio Bonito, São Gonçalo, Nova Friburgo e Angra dos Reis e 150 vagas para a 

UNIRIO, nos pólos de Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Campo Grande, Miguel Pereira e 

Piraí. O curso tem duração de 4 anos, e o material didático utilizado pelos alunos foi produzido 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a colaboração de professores de outras 

instituições. O modelo de ensino a distância oferecido pelo Consórcio Cederj é o chamado ensino 

semi-presencial, pois o projeto prevê a realização de aulas inaugurais presenciais, provas 

presenciais e tutorias presenciais semanais nos pólos, localizados em escolas públicas.  

Nesta seção, tratamos, então, da trajetória da EaD no Brasil e elencamos as principais 

Leis, Portarias e Decretos que são fundamentais para a regulamentação e legitimação da EaD no 

nosso país e, consequentemente, a inserção dessa modalidade de ensino na Educação Superior.  

Na seção seguinte faremos um breve histórico da relação entre essa modalidade de ensino 

e as BUs de modo a identificarmos como essa competência vem sendo (re)significada pelos 

bibliotecários para auxiliar o Ensino Remoto Emergencial.  

 

 

                                                
10 CEDERJ é a sigla do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, um consórcio 

formado pelas Universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro – Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro  (UERJ),  Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – com o apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Estado do Rio de Janeiro. (SECTI). Foi criado em 2000, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino 

superior, público, gratuito e de qualidade na modalidade de Educação a Distância (EaD). 
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2.5 O PAPEL DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NO CONTEXTO DA EaD 

 

 Destaca-se nesta seção o papel das bibliotecas universitárias no contexto da EaD e 

avança-se no sentido de compreender a sua funcionalidade no Ensino Remoto Emergencial, 

condição de aprendizagem na qual se encontram a maioria dos professores e alunos das IES do 

Brasil desde o início da pandemia da COVID-19 

 Segundo Mattos Filha (2013, p.22), com promulgação da Lei nº 9394/96, uma série ações 

que dizem respeito às bibliotecas em apoio a Educação Superior a Distância foram estabelecidas 

pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As duas instâncias são os responsáveis por elaborar os 

instrumentos de avaliação aplicados nas instituições de ensino superior. As bibliotecas são vistas 

em tais instrumentos, porém, apenas sob a perspectiva da infraestrutura e da bibliografia.  

Mas, ao longo do tempo, estudos envolvendo as bibliotecas na EaD foram surgindo, 

principalmente abordando as ofertas de serviços, promovendo a importância da Biblioteca Digital 

e o desenvolvimento da competência em informação para as unidades acadêmicas atuantes em 

Educação a Distância.  

Com a criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), no ano de 2005, a 

proposta de expansão e interiorização da oferta de cursos e programas de educação superior para 

todo o país foi consolidada. Com isso, surgia a esperança de viabilizar a universalização do 

ensino. O Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, regulamentou critérios físicos, tecnológicos e 

didáticos, que visavam à qualidade dos cursos oferecidos.  

Ainda em 2006, a UAB foi oficializada pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. 

Dessa forma, em linhas gerais, a UAB contribui de forma consistente com a promoção do 

desenvolvimento da EaD no Brasil.  

Por meio do documento “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância”, 

os cursos a distância devem ter em sua infraestrutura de apoio uma biblioteca contendo um 

acervo mínimo, tendo em vista “[...] possibilitar acesso dos estudantes à bibliografia, além do 

material instrucional utilizado pelo curso; sistema de empréstimo de livros e periódicos ligados à 

sede da IES para possibilitar acesso à bibliografia mais completa, além do disponibilizado no 

polo” (BRASIL, 2007, p. 19). 
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Nesse contexto, as bibliotecas universitárias são consideradas essenciais para a formação 

acadêmica e profissional, tendo como papel principal promover acesso às informações e 

estimular a construção de conhecimento. Sua presença nos polos presenciais, nos quais 

se realiza a formação universitária de estudantes é, portanto, considerada primordial. 

Essas instituições devem servir como elemento de apoio aos cursos ofertados, contando 

com acervo atualizado, abrangente e compatível com os conteúdos ensinados, em 

diferentes mídias. (SENA; CHAGAS, 2010, p. 166) 

 

 

  

Essas unidades e sistemas de informação precisam estar preparadas para atender os alunos 

e professores e tutores da EaD, com informações necessárias às atividades de ensino e pesquisa, 

garantindo-lhes acesso aos serviços informacionais como empréstimos domiciliares, 

levantamentos bibliográficos, acesso remoto ao catálogo e bases de dados, aquisições de 

materiais, etc., contribuindo, dessa forma, para a qualidade dos cursos a distância nas 

Universidades. (COSTA; CENDÓN, 2016; ROCHA, 2017). 

Uma vez que a sociedade evolui de forma contínua, as bibliotecas universitárias também 

devem se modificar com vistas a acompanhar tais mudanças e é necessário também adaptar-se a 

diferentes contextos educacionais a fim de continuar a sua missão de apoio às práticas educativas 

e de inclusão social e cultural. 

 

[...] a essência da biblioteca universitária consiste em ser uma instituição capaz de 

oferecer acesso à informação para apoiar professores, alunos e pesquisadores no ensino, 

aprendizado e pesquisa científica. As bibliotecas universitárias prestam serviços, 

elaboram produtos de informação, atendem a necessidades de informação de usuários e 

contribuem para a formação de pesquisadores. Uma vez que as modalidades de ensino 

variam, estas precisam evoluir adaptando-se aos ambientes de aprendizagem em 

contextos científico, tecnológico, cultural e social. (SILVA; GALOTTI, 2019, p. 95). 

 
 

Esses novos formatos de biblioteca e de espaços de atuação do bibliotecário evidenciaram 

a necessidade de adaptação de serviços e produtos para diferentes modalidades educacionais 

alternativas, tais como a da Educação a Distância (EaD).  

 

A partir do surgimento da tecnologia digital, estas unidades passam a enfrentar novos 

desafios: oferecer novos produtos e serviços a variados tipos de usuários de forma 

presencial ou remota, do tradicional ao híbrido, agregando diferentes recursos para 

atender às necessidades informacionais de “vários tipos de usuários, os off campus, os 

remotos e os presenciais, uma vez que todos esses têm necessidade de contato com as 

bibliotecas convencionais e seus recursos para facilitar e concretizar suas pesquisas. [...] 

“Tratando-se do sistema de EAD, Souto (2002, p. 16) indica que a biblioteca tem o papel 

fundamental de apoiar o processo de ensino e aprendizagem de forma criativa 
oferecendo aos estudantes off-campus as mesmas possibilidades oferecidas aos 
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estudantes on-campus e garantindo aos estudantes da EAD a equivalência de acesso à 

informação e conhecimento para o aprendizado em relação ao ensino presencial. É 

fundamental considerar as necessidades desta comunidade bem como a existência de 

critérios e marcos regulatórios nesta esfera. (SILVA; GALOTTI, p. 95; 97)  

 
 

O campo da Educação é uma área privilegiada para se compreender os impactos das 

constantes novas tecnologias informacionais e seus respectivos desafios. A Educação é, também, 

um campo fértil para a atuação dos bibliotecários e profissionais da informação. No aprendizado 

a distância é especialmente relevante o acesso às bibliotecas. O bibliotecário no ambiente 

acadêmico no contexto da EaD deve ter por objetivo desenvolver a competência em informação e 

ajudar e incentivar os usuários na sua autonomia para a aquisição de habilidades necessárias para 

avaliar e classificar as diversas fontes de informação disponíveis nas plataformas e na internet. É 

preciso criar maneiras de agilizar o processo de disponibilização de acervos digitalizados em 

bibliotecas globalizadas, principalmente por meio da Internet, através de serviços virtuais, tais 

como: provisão de documentos, provisão de auxílio bibliográfico, comutação bibliográfica 

online, empréstimo entre bibliotecas, entre outros.   

Em relação aos serviços de informação e tecnologia destaca-se o Serviço de Referência 

Virtual (SRV). Em 2004, a American Library Association (ALA) estabeleceu diretrizes e 

padrões, que foram atualizados em 2010, visando facilitar o planejamento e implantação de um 

Serviço de Referência Digital/Virtual que podem ser aplicados a qualquer tipo de biblioteca e de 

acordo com a sua realidade.  

Segundo a ALA, o SRV é “um serviço de referência iniciado eletronicamente, muitas 

vezes em tempo real, onde os usuários utilizam computadores ou outra tecnologia de internet para 

se comunicar com a equipe de referência, sem estar fisicamente presente” (2004, p.1).  

No serviço de referência virtual, as principais características são: utilização das TICs; 

comunicação síncrona ou assíncrona. Os objetivos são: esclarecimento de dúvidas, atendimento 

às diversas solicitações de serviços disponíveis online, tais como levantamento bibliográficos, 

elaboração de fichas catalográficas, etc. Os meios de atendimento são: e-mails, formulário online, 

atendimento via site, Webchat, e até mesmo videoconferências quando necessário.  
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O SRV configura-se como o principal meio de mediação da informação em ambiente 

online. A presença do profissional bibliotecário, portanto, é de fundamental importância. A 

necessidade de se conhecer as fontes e saber identificar e promover o acesso à informação 

continua sendo um diferencial importante para os profissionais que se dedicam ao atendimento ao 

usuário.  

No quadro a seguir (Quadro 1), Gallotti e Silva (2019, p.100) elaboraram um quadro, de 

acordo com pesquisa de Pellegrini (2009), na qual citam as principais funções e atividades 

desenvolvidas por bibliotecários em Instituições de Ensino Superior na EaD.  

 

Quadro 1: Atuação do Bibliotecário em IES na Educação a Distância 

 

Serviços Virtuais e 

Digitais 

 

Mediação, competência 

e capacitação 

informacional 

Formação e 

desenvolvimento de 

coleções 

Interação e Apoio 

Didático 

Desenvolvimento e 

utilização de 
Bibliotecas virtuais 

 Auxílio no uso de fontes 

de informação 

 Auxilio para a aquisição de 

material informacional 
complementar 

Elaboração de projetos 

de EAD. 

  

Serviço de referência 

online e seleção de 
links 

 

Mediação em buscas 

personalizadas 

 

Organização de material 

didático 

 

Elaboração de 

relatórios das visitas 
feitas pelo MEC para 

reconhecimento do 

curso 

 
Elaboração de 

tutoriais 

 
Capacitação da equipe 

didático-pedagógica para 

acesso a base de dados. 

 
Disponibilização de 

conteúdos 

 
Interação com a 

equipe didático-

pedagógica e a 
coordenação do curso 

Disponibilização de 

serviços online 

Preparação de auxiliares 

para atuarem nos pólos 

Formação de acervo 

bibliográfico físico nos 

pólos de educação a 
distância 

 

 

Cursos online de 
normalização de 

artigos científicos e 

pesquisa nos Portais  

CAPES e Web of 
Science. 

 

 

Capacitação de 
professores conteudistas 

e professores virtuais 

  

 

Fonte: Adaptado de Pellegrini (2009) citado por Gallotti e Silva (2019, p.110). 
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No texto de Gallotti e Silva (2019), os autores ressaltam as variadas oportunidades de 

atuação do bibliotecário no contexto da EaD, que não se limita apenas a atender usuários, mas 

também trabalham de forma estratégica dando suporte na estruturação de cursos e auxiliando as 

equipes multidisciplinares (autores, conteudistas, tutores, equipe de design instrucional, equipe de 

artes e design, etc.) a fim de melhor qualificar essa modalidade de ensino.  

Dessa forma, o quadro mostra que a presença e a participação do bibliotecário nas equipes 

de EaD é um elemento de convergência entre a EaD, a Biblioteconomia e a Ciência da 

Informação, e é imprescindível tanto na biblioteca física como no desenvolvimento de bibliotecas 

virtuais.  

No contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil, o ERE foi implementado para atender 

uma mudança curricular temporária e alternativa. Na literatura brasileira atual ainda não existem 

estudos e conceitos definidos sobre o ensino remoto, apenas normas técnicas, Decisões e 

Portarias do Governo Federal informando sobre a possibilidade de adoção de aulas online em 

substituição às aulas presenciais durante o período da pandemia.  

No entanto, a base teórica da EaD e as experiências do ensino a distância tem sido 

fundamental para o processo de desenvolvimento das atividades de Ensino Remoto Emergencial.  

Nos quadros abaixo (quadros 2 e 3) elencamos as principais características da Educação a 

Distância e do Ensino Remoto Emergencial, com o intuito de facilitar a compreensão acerca da 

diferença entre as duas formas de ensino. 
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Quadro 2: Educação a Distância: principais características. 

  

   Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais características da Educação a Distância no Brasil 

 É Regulamentada pelo Art. 80 da Lei n.9.394, de 20 de dezembro de 1996. A referida Lei estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

 As aulas na EaD ocorrem no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVA) – A Sala de Aula 

Virtual. 

 Requisitos: 1) Projeto Pedagógico; 2) Corpo Docente com qualificação para o trabalho em EaD; 3) 

Descrição detalhada de serviços de suporte e infraestrutura adequados para a realização do projeto 

pedagógico. 

 O ensino aprendizagem é centrado na autoaprendizagem. A mediação é realizada através de recursos 

tecnológicos, apresentados em diferentes suportes de informação, e material didático. As atividades de 

EaD estão distribuídas nesses recursos e materiais, formando a carga horária do curso. 

 Os professores são responsáveis por ministrar as aulas e pela estruturação didática do curso. Os tutores 

são professores incumbidos de dar suporte pedagógico aos alunos, tirando dúvidas, propondo interações, 

observando e facilitando o fluxo do conhecimento. 

 Os materiais didáticos são padronizados e produzidos em larga escala.   As avaliações em EaD também 

são padronizadas, feitas e corrigidas em larga escala. A carga horária é distribuída entre diversos recursos 

midiáticos. 

 Na EaD, desde o planejamento até a execução de um curso ou de uma disciplina, há um modelo 

subjacente de educação que ampara as escolhas pedagógicas e organiza os processos de ensino e 

aprendizagem. Existem concepções teóricas, fundamentos metodológicos e especificidades que sustentam 

a teoria e prática dessa modalidade. 
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    Fonte: Elaborado pela autora (2021).  

 

Como podemos perceber, a EaD é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 e, inclusive, é mencionada para situações emergenciais, no primeiro parágrafo 

da referida Lei: “§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será 

oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União” (BRASIL, 1996, grifo 

nosso). Conforme explica Lobo Neto (2001), regime especial é expresso como "flexibilidade de 

requisitos para admissão, horário e duração, sem prejuízo, quando for o caso, dos objetivos e das 

diretrizes curriculares fixadas nacionalmente".  

Principais características do Ensino Remoto Emergencial 

 Não existe uma Lei Nacional específica de regulamentação para o Regime Remoto de Ensino. 

 Na Educação, os termos “remoto” e “emergencial” surgiram e se consolidaram durante o período da 

pandemia da COVID-19, onde as atividades presenciais acadêmicas foram suspensas devido ao 

surto epidemiológico causado pelo vírus altamente contagioso da SARS-CoV-2.  

 “As atividades acadêmicas emergenciais são atividades realizadas em situações de desastres, 

guerras, acidentes naturais, pandemias, entre outras. Estas atividades são temporárias e ocorrem em 

um período de emergência e exceção” (UFF, 2020) 

 Em geral, as aulas remotas ocorrem nas plataformas de ensino Google Classroom ou Moodle.  

 As atividades remotas são constituídas por atividades síncronas ou assíncronas, realizadas por meio 

da utilização de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação.  As aulas podem ser 

gravadas, mas geralmente são ao vivo e simulando o encontro presencial. A característica mais 

comum é que as aulas ocorrem nos dias e horários em que as aulas presenciais ocorreriam. 

 O material utilizado nas aulas é elaborado pelo professor da disciplina, pensando nos alunos da sua 

turma, focados na necessidade do grupo, com material personalizado, com plano de estudo próprio e 

um cronograma adaptado para a situação.  A carga horária é concentrada nas aulas.  

 Os períodos letivos especiais foram criados, na maioria das Universidades, para inserir as atividades 

remotas e, consequentemente, à retomada das atividades regulares do 1º semestre de 2020, após 

suspensão do calendário acadêmico.  

Quadro 3:  Ensino Remoto Emergencial: principais características. 
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As aulas remotas surgem como resposta imediata ao momento atual, mas a modalidade de 

ensino a distância já é conhecida há muitas décadas. O maior desafio do ensino remoto 

emergencial foi o planejamento para adaptar rapidamente os conteúdos, as dinâmicas de sala de 

aula, as aulas expositivas e as avaliações, tentando manter, no mesmo nível, o ritmo das aulas 

presenciais.  

Na seção seguinte iremos contextualizar o surgimento da Universidade Federal 

Fluminense, de seu Núcleo de Documentação, posteriormente denominado Superintendência de 

Documentação. Objetiva-se fazer, também, o mapeamento do campo empírico, descrevendo 

detalhadamente a localização das 26 bibliotecas universitárias que estão diretamente engajadas no 

apoio ao Ensino Remoto Emergencial e os recursos de tecnologias de informação, mediação e 

comunicação que utilizaram durante o período da pandemia (2020-2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

3 BREVE HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) tem sua origem por intermédio da Lei ª348, de 

18/12/1960, quando foi criada sob a denominação de Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro – UFERJ, através da incorporação de instituições federais, estaduais e particulares 

existentes na cidade de Niterói. A antiga UFERJ só passou a se chamar UFF após a homologação 

da lei n 4.831, de 05/11/65 (CORTE; MARTINS, 2010).  

 Segundo Corte e Martins (2010) e as pesquisas documentais de Busquet (2012), a ideia da 

criação de uma Universidade para o Estado do Rio de Janeiro partiu da Associação Fluminense 

de Professores Católicos, em 1946. Sua denominação - Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro - UFERJ obedecia ao modelo que previa a criação de uma universidade federal em todos 

os estados do Brasil. Para ter status de Universidade Federal, foi necessário incorporar cinco 

faculdades federais já existentes em Niterói: a) Faculdade de Direito de Niterói; b) Faculdade 

Fluminense de Medicina; c) Faculdade de Farmácia e Odontologia; d) Escola de Odontologia; e, 

e) Escola Fluminense de Medicina Veterinária. Além desses, foram também agregados à UFERJ 

outros estabelecimentos de ensino estaduais: a) Escola de Enfermagem do Estado do Rio de 

Janeiro; b) Escola Fluminense de Engenharia; e, c) Escola de Serviço Social do Estado do Rio de 

Janeiro. Também foram incorporadas à nova instituição duas faculdades particulares: a) 

Faculdade Fluminense de Filosofia; e, b) Faculdade de Ciências Econômicas de Niterói (CORTE; 

MARTINS, 2010). 

Em 1963, a Universidade Federal Fluminense incorporou o Hospital Antônio Pedro ao 

corpo universitário e isso consolidou a universidade como uma importante prestadora de serviços 

à população. De 1968 a 1972 a UFF, assim como as outras universidades brasileiras, teve de se 

adequar aos novos parâmetros para o ensino superior estabelecidos pela Reforma Universitária de 

1968, que resultaram em seguidas modificações em seu estatuto (CORTE; MARTINS, 2010). 

Segundo Gomes (2020), a interiorização da UFF teve início em 1962 com a extensão do 

Departamento de Serviço Social em Campos dos Goytacazes; o Colégio Agrícola Nilo Peçanha 

(CANP), em Piraí, em 1968; e a Escola de Engenharia Industrial e Metalurgia da UFF, em Volta 

Redonda, em 1969.  
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Em 1969, adotando integralmente os princípios da Reforma Universitária (Lei 5.5040), a 

UFF expandiu suas atividades, esbarrando em grandes dificuldades dadas as limitações de áreas 

físicas e a “complexidade de fluxos resultantes de suas edificações dispersas. Para solucionar este 

problema tornou-se necessário a implantação do Campus Universitário” (ALBURQUEQUE, 

1990, p. 157). 

 Nos anos de 1980, com financiamento advindo do Projeto MEC-BID III11, ocorre a 

expansão da estrutura espacial da UFF para três áreas continuas: a do Gragoatá e da Praia 

Vermelha, ambas obtidas para a construção de dois Campus, e o Valonguinho, espaço 

pertencente à Universidade desde o processo de sua formação, já possuindo diversas edificações 

da instituição. 

 No que diz respeito às bibliotecas, havia uma comissão formada por bibliotecários 

assessorados por técnicos do Escritório Técnico do Campus, encarregada de estabelecer normas e 

diretrizes para as bibliotecas, e que após vários estudos constatou-se a necessidade de unificar as 

bibliotecas.  

Foram concebidas três bibliotecas centrais, uma para cada campus. No entanto, o único 

projeto de Biblioteca Central que se consolidou foi o da Biblioteca Central de Ciências Humanas 

e Sociais, localizada no Campus do Gragoatá, conhecida pela sigla BCG, Biblioteca Central do 

Gragoatá (MAYRINCK, 2017). 

 Atualmente, a UFF conta com unidades acadêmicas em diferentes pontos da cidade de 

Niterói. É constituída, além do prédio da Reitoria, de três campi e outras cinco unidades isoladas, 

situadas em bairros do mesmo município. De acordo com o site da UFF12, a instituição é 

constituída por 42 unidades de ensino, sendo 25 institutos, 10 faculdades e 6 escolas e 1 colégio 

de aplicação.  

 

                                                
11 O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização financeira internacional com sede na 

cidade de Washington (EUA), criado com o propósito de financiar projetos de desenvolvimento econômico, social 

e institucional e promover a integração comercial regional na área da América Latina e o Caribe. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/bid. Acesso em: 10 dez. 2021. 

12 As informações foram coletadas no mês de dezembro de 2021 e encontram-se disponíveis no site da UFF, na 

seção “UFF em Números”, subseção “Apresentação”. Disponível em: https://www.uff.br/?q=apresentacao. Acesso 

em: 01 nov. 2021. 
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A Instituição possui também unidades em 8 municípios do interior do Estado do Rio de 

Janeiro: Angra dos Reis; Campos dos Goytacazes; Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis; Rio das 

Ostras; Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda, expansão essa alcançada principalmente pela 

adesão ao REUNE, Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das 

Universidades Federais – criado em 2007.   

Uma das contrapartidas para recebimento dos recursos era a expansão do número de vagas 

nos cursos já existentes e a criação de novos, o que exigiu a criação de novas bibliotecas e 

ampliação dos acervos já existentes. Conforme aponta Gomes (2020), a UFF é uma das 

universidades mais interiorizadas do Rio de Janeiro, de modo que representa um importante papel 

nos municípios em que atua.  

A UFF (2018) elaborou mapa interessante onde constam as regiões onde estão localizadas 

as unidades de ensino da Universidade no Estado do Rio de Janeiro, conforme a imagem abaixo. 

 

Figura 1: Unidades da UFF no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Fonte: UNIVERSIDADE..., Plano de Desenvolvimento Institucional, (2018, p. 30). 
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O último plano de desenvolvimento institucional (PDI) da UFF é referente aos anos de 

2018-2022. Neste documento, a UFF apresenta como sua missão institucional: 

 

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento científico, 

tecnológico, artístico e cultural, e a formação de um cidadão imbuído de valores éticos 

que, com competência técnica, contribua para o desenvolvimento autossustentado do 

Brasil, com responsabilidade social. (UNIVERSIDADE..., 2018, p. 28) 

 
 

Em relação aos princípios gerais que regem a instituição, seguem as seguintes 

considerações da UFF: 

 

A UFF tem como princípio, que uma universidade pública deve ter como missão, aliar a 

função de desenvolver e de difundir o conhecimento a um sentido prático de amplo e 

profundo engajamento social, consubstanciando a essência de sua dupla natureza 

enquanto instituição de pesquisa e de formação profissional. [...]. Para a formação 

adequada de seus estudantes, a universidade deve construir programas e currículos que 

sejam atualizados com uma regularidade capaz de acompanhar o dinamismo do 

conhecimento e das tecnologias que ele gera, e que sejam flexíveis o suficiente para 
contemplar a diversidade de interesses de discentes e de docentes. Deve proporcionar 

amplas oportunidades de engajamento do estudante na pesquisa e em atividades práticas 

sintonizadas com as necessidades de nossa sociedade. Deve fomentar entre seus 

docentes a busca por técnicas pedagógicas de eficácia comprovável e apoiar sua efetiva 

implementação, inclusive colocando a seu serviço uma infraestrutura computacional e de 

mídia que torne exeqüível o uso pleno da tecnologia. (UNIVERSIDADE..., 2018, p. 30-

31).  

 

   

Conforme aponta o PDI-UFF (2018), a adesão ao Programa REUNI, em 2008, 

representou um marco na história da Universidade, visto que a UFF triplicou a oferta de vagas na 

graduação a distância e dobrou o número de vagas em cursos presenciais, o que a fez assumir a 

liderança entre as IFES na oferta de vagas de Graduação.   

Segundo os dados estatísticos disponibilizados no site da UFF13, os números atuais são: 

até dezembro de 2020 existiam 3.543 docentes em seu quadro permanente. O seu corpo técnico-

administrativo tem cerca de 4.662 servidores. Já o seu alunado correspondia a cerca de 65.559 na 

graduação, dentre eles 47.098 com matrícula ativa em cursos presenciais e 18.122 em cursos à 

distância. Ao todo, existem 125 cursos de graduação presenciais, e 6 cursos a distância, 

oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil, em convênio com o CEDERJ-RJ, e 

                                                
13 Informações retiradas do site da UFF, no sistema de transparência da Universidade. Disponível em: 

https://app.uff.br/transparencia. Acesso em: 29 nov. 2021.  
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351 cursos de pós-graduação, sendo 216 Lato Sensu, e 135 Stricto Sensu, dentre os quais 51 

doutorados, 64 mestrados acadêmico, 2 mestrados profissionais a distância, e 18 mestrados 

profissionais na modalidade presencial.   

A Universidade Federal Fluminense possui ainda 580 laboratórios, 21 auditórios, 1 

Hospital Universitário (HUAP), 1 Hospital Veterinário (HUVET) e o Colégio de Aplicação 

(Colégio Universitário Geraldo Reis). Conta também com 1 editora (EDUFF), 1 Centro de Artes, 

composto por cinema, teatro, galerias de arte e espaço de fotografia, e 1 orquestra. Além disso, 

fora do Estado do Rio, a UFF mantém instalações no Estado do Pará, desde 1972, quando foi 

criado o Campus avançado na Região Amazônica, a Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV) 

– em Óbidos, estendendo suas ações para os Municípios de Oriximiná, Juruti, Terra Santa e Faro 

(UNIVERSIDADE..., 2018).  

 

 

 

3.1 A SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO (SDC) 

 

O Núcleo Central de Documentação foi criado pela Portaria nº. 90 de 04 de julho de 1967, 

na gestão do Reitor Manoel Barreto Netto. É importante destacar a participação das professoras e 

bibliotecárias Hagar Espanha Gomes e Célia Ribeiro Zaher, responsáveis também pelo curso de 

Biblioteconomia e Documentação da UFF.  

Oficialmente, o funcionamento do NDC ocorreu em 22 de setembro do mesmo ano, 

através do art. 17 do Estatuto da UFF, na qual consta que o Núcleo seria um órgão complementar 

responsável pela coordenação técnica e administrativa do Sistema de Bibliotecas da UFF e, de 

forma administrativa, estaria vinculado a Reitoria da Universidade, e no que tange à estrutura 

informal, ele encontra-se ligado a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC). 

Segundo o Relatório do NDC de 2000 – 2003 (citado por MAYRINCK, 2017), entre 1998 

a 2003, o NDC esteve ligado politicamente à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC), e 

isso proporcionou a realização de vários eventos técnicos especializados para a capacitação de 

servidores, além de convênios com a CAPES para a aquisição de periódicos científicos, a 

instalação de seu primeiro sistema: a base de dados Argonauta, tendo como foco a automatização 

dos serviços bibliográficos.  
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Segundo Mayrinck (2017; 2020), a década de 2000 foi marcada por parcerias do NDC 

com o Ministério da Ciência e Tecnologia, no que resultou em recursos advindos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), os quais foram investidos na 

reforma e na construção de 18 unidades de informação e na melhoria dos serviços de atendimento 

aos usuários. 

Em 2011, em função da Reforma Administrativa da UFF, de acordo com a Portaria nº 

44.482 de 18 de abril de 2011, o antigo NDC agora passa a ser chamado de Superintendência de 

Documentação da UFF (SDC), incorporando nova função administrativa.  

Contemplada com uma nova composição a partir de 04 dez. 2019, a estrutura 

organizacional da SDC é esta:  

 

Figura 2: Organograma da Superintendência de Documentação da UFF 

 

                                 Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, (2020c, p.26). 
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Em 17 de fevereiro de 2020, através do Boletim de Serviço da UFF, ano LIV, nº30, na 

seção III, é publicado um novo Regimento Interno da SDC. A SDC é um órgão diretamente 

vinculado à Reitoria da UFF. Segundo o Art 2º do novo regimento, a Superintendência de 

Documentação tem por finalidade:  

I- Desenvolver serviços e produtos que atendam às necessidades de informação e 

documentação da comunidade acadêmica e administrativa; 

II- Integrar as bibliotecas e os arquivos à política educacional e administrativa da 

universidade, servindo aos programas de ensino, pesquisa e extensão; 

III- Organizar, preservar e difundir a informação necessária e de interesse da 

comunidade acadêmica e administrativa.  

 

Em relação à gestão das 26 bibliotecas universitárias da UFF, elas são responsabilidade da 

Coordenação de Bibliotecas (CBI), vinculada a SDC. As BUs, portanto, não se configuram como 

unidades administrativas.  

 No art. 9º do regimento, estão descritas detalhadamente as competências da 

Superintendência de Documentação e suas ações:  

 

I- Desenvolver ações no âmbito da Coordenação de Bibliotecas, Coordenação de 

Arquivos e Coordenação, Gestão e Difusão de Informação; 
II- Planejar e acompanhar a aplicação dos recursos destinados à aquisição de 

material bibliográfico e informacional com o objetivo de atender às 

necessidades de ensino, pesquisa e extensão; 

III- Planejar e estruturar de forma sistêmica a prestação de serviços das bibliotecas e 

arquivos, em consonância com as unidades acadêmicas e administrativas; 

IV- Estabelecer políticas, normas e procedimentos que visem compartilhar as 

atividades técnicas, a prestação de serviços aos usuários e o intercâmbio de 

informações no Sistema de Bibliotecas e Arquivos; 

V- Garantir o acesso, a preservação e divulgação da memória institucional, por meio 

de fontes impressas e eletrônicas; 

VI- Propor e acompanhar diretrizes relacionadas à política de informação da 
Universidade. (UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, 

2020d, p. 30) 
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Segundo o relatório da SDC de 2020, o seu acervo geral corresponde a itens 

bibliográficos, digitais e arquivísticos que se encontram nas 30 (trinta) bibliotecas14, nos arquivos 

e nas bases de dados geridos pelo Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de 

Documentação.  

Além dos 429.005 títulos e 1.233.215 exemplares distribuídos nas 30 (trinta) bibliotecas 

da UFF, encontram-se também à disposição da comunidade acadêmica, o Repositório 

Institucional da UFF, e um vasto acervo assinado pela UFF e disponível em plataformas 

eletrônicas, constituído por periódicos, e-books, normas e documentos regulatórios, que somados 

possuem mais de 800 mil títulos. (UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, 

2020c). 

Na subseção seguinte realizamos um mapeamento das bibliotecas universitárias da UFF, 

sua localização física na cidade de Niterói e no interior fluminense, assim como o grau de 

inserção dessas BUs no meio digital, incluindo o levantamento de seus sites e redes sociais ativas. 

Esse mapeamento se mostrou importante, pois, com a pandemia, não só o ensino passou a ser 

ministrado via remota, mas também todos os serviços de apoio a ele relacionados, como os 

bibliográficos (livros digitais) e acesso à informação (base de dados e plataformas virtuais).  

 

 

3.2 AS BIBLIOTECAS DA UFF: localização física e tecnologias de informação, mediação e 

comunicação. 

 

As bibliotecas universitárias da UFF, campo empírico dessa pesquisa, atendem aos 

ensinos de graduação e pós-graduação, no que diz respeito à disponibilização de fontes de 

informação para o desenvolvimento dos currículos e dos respectivos trabalhos de pesquisas 

acadêmicas. Essas unidades de informação estão localizadas na cidade de Niterói e interior 

fluminense.  

 

                                                
14 Conforme dissemos na seção 2, a Superintendência de Documentação (SDC) gerencia 30 bibliotecas, sendo 26 

bibliotecas universitárias, duas bibliotecas escolares, o Setor de Obras Raras e o Centro de Memória Fluminense.  
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Em Niterói, existem 3 Campus: a) Campus do Gragoatá; b) Campus da Praia Vermelha; 

c) Campus do Valonguinho; e outras unidades de bibliotecas que não estão localizadas em um 

mesmo Campus, mas mantém sede na região de Niterói.  

Já no interior fluminense, pertencente ao Estado do Rio de Janeiro, as bibliotecas 

universitárias da UFF estão concentradas nas seguintes regiões: a) Região Norte Fluminense; b) 

Região do Noroeste Fluminense; c) Região Sul fluminense; c) Região dos Lagos; d) Região 

Serrana. 

Elaboramos o Quadro 4 com as informações de localização, região e as respectivas 

bibliotecas universitárias da UFF. Foram excluídas da amostra, por não atender a proposta desta 

pesquisa, as seguintes bibliotecas: a Biblioteca infantil Flor de Papel (BFP), e a Biblioteca escolar 

Monteiro Lobato (BML), pertencente ao Colégio Universitário Geraldo Reis, em Niterói; o 

Centro de Memória Fluminense (CEMEF) e o Centro de Obras Raras e Especiais (CORES), 

ambos pertencentes à Biblioteca Central do Gragoatá (BCG).  

Ao todo são 17 (dezessete) bibliotecas universitárias no município de Niterói/RJ, e 9 

(nove) no interior fluminense, conforme demonstram os Quadros 4 e 5. 
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                    Quadro 4: Bibliotecas universitárias da UFF localizadas em Niterói (RJ). 

Localização Bibliotecas Universitárias Cidade 

Niterói (RJ)  

Campus do Gragoatá Biblioteca Central do Gragoatá (BCG); Biblioteca de 

Economia (BEC). 

Niterói 

Campus da Praia vermelha Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo (BAU); Biblioteca 

da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação 

(BEE); Biblioteca do Instituto de Física (BIF); Biblioteca 
do Instituto de Geociências (BIG). 

Niterói 

Campus do Valonguinho Biblioteca Central do Valonguinho (BCV); Biblioteca das 

Faculdades de Odontologia e Nutrição (BNO); Biblioteca 

de Administração e Ciências Contábeis (BAC); Biblioteca 
de Pós-Graduação em Geoquímica (BGQ); Biblioteca do 

Instituto Biomédico (BIB); Biblioteca do Instituto de 

Matemática e Estatística (BIME). 

Niterói 

Outros Campi Biblioteca da Escola de Enfermagem (BENF); Biblioteca 
da Faculdade de Direito (BFD); Biblioteca da Faculdade 

de Farmácia (BFF); Biblioteca da Faculdade de Medicina 

(BFM). 

Niterói 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 5: Bibliotecas universitárias da UFF no interior do estado do Rio de Janeiro. 

Localização Bibliotecas Universitárias Cidade 

Interior Fluminense (RJ)  

Norte Fluminense Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes 
(BUCG); Biblioteca de Macaé (BMAC). 

Campo dos 
Goytacazes e 

Macaé. 

Noroeste Fluminense Biblioteca do Noroeste Fluminense de Ensino Superior 

(BINF) 

Santo Antônio 

de Pádua. 

Sul Fluminense Biblioteca da Escola de Engenharia Industrial e 
Metalúrgica de Volta Redonda (BEM); Biblioteca do 

Aterrado de Volta Redonda (BAVR) 

Volta 
Redonda. 

Região dos Lagos Biblioteca do Instituto de Educação de Angra dos Reis 

(BIAR); Biblioteca de Rio das Ostras (BRO) 

Angra dos 

Reis e Rio das 

Ostras. 

Região Serrana Biblioteca de Nova Friburgo (BNF); Biblioteca do 

Campus de Petrópolis (BCPE). 

Nova Friburgo 

e Petrópolis 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Sobre o uso das redes sociais e de outras tecnologias de comunicação por parte das 

bibliotecas, elaboramos um quadro (Quadro 6) por meio da qual são identificadas as redes sociais 

que elas utilizam para divulgar e oferecer seus serviços e/ou manter contatos com seus usuários. 

Esse quadro foi fundamental para nortear nossa pesquisa empírica, auxiliando-nos na coleta de 

dados. Inclusive, o contato com as equipes das bibliotecas e o envio do questionário para as 

bibliotecas foi feito através das redes sociais, principalmente, por meio do Instagram. 

 

Quadro 6: Sistema de Bibliotecas da UFF e redes sociais. 

Nome da Biblioteca e Sigla 

  

  

Facebook 

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Whatsapp 

Biblioteca Central do Gragoatá 

(BCG) SIM SIM SIM SIM 

 

Biblioteca de Pós-Graduação em 

Geoquímica (BGQ) SIM SIM NÃO SIM 

 

Biblioteca da Escola de 

Enfermagem (BENF) SIM SIM NÃO SIM 

 

Biblioteca da Faculdade de 

Medicina (BFM) SIM SIM NÃO SIM 

 

Biblioteca do Instituto Biomédico 

(BIB) SIM NÃO NÃO SIM SIM 

Biblioteca da Faculdade de 

Economia (BEC) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca da Escola de 

Arquitetura e Urbanismo (BAU)  SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Instituto de Física  

(BIF) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca Central do 

Valonguinho (BCV) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca de Administração e 

Ciências Contábeis (BAC) SIM SIM NÃO NÃO 

 

    

Twitter Blogg

er 
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Nome da Biblioteca e Sigla 

  

  

Facebook 

 

 

Instagram 

 

 

 
 

 

 

 

 
Whatsapp 

Biblioteca do Instituto de 

Matemática e Estatística (BIME) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca da Faculdade de 

Direito (BFD) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Aterrado de Volta 

Redonda (BAVR) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca da Faculdade de 

Veterinária (BFV) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Pólo Universitário 

de Rio das Ostras (BRO) SIM SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca da Escola de 

Engenharia e do Instituto de 

Ciência da Computação (BEE) 
NÃO SIM NÃO SIM 

 

Biblioteca das Faculdades de 

Nutrição e Odontologia (BNO) SIM NÃO NÃO SIM 

 

Biblioteca de Nova Friburgo 

(BFN) NÃO SIM NÃO NÃO 

 

 Biblioteca Universitária de 

Campos dos Goytacazes (BUCG) NÃO SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Instituto de 

Ciências da Sociedade de Macaé 

(BMAC) 
NÃO SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Instituto do 

Noroeste Fluminense de 

Educação Superior (BINF) 
NÃO SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Campus Petrópolis 

(BCPE) NÃO SIM NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Instituto de 

Geociências (BIG)  SIM NÃO NÃO NÃO 

 

   

Twitter 

 

Blogg

er 
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Fonte: Adaptado do Guia do Estudante (UNIVERSIDADE..., 2020e).  

 

A elaboração desse quadro nos permitiu compreender a dinâmica das atividades das 

bibliotecas da UFF nas redes sociais, tendo em vista que elas estão fechadas fisicamente durante 

o período da pandemia COVID-19. Partimos do pressuposto que esse cenário tem incitado as 

BUs a se reinventarem e inovarem com a prestação de serviços e produtos informacionais, assim 

como tem provocado os bibliotecários a buscarem um conhecimento maior em Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TICs) como fonte de informação e disseminação com 

vista a dar subsídios às tarefas de mediação e competência em informação, considerando que as 

BUs têm um papel relevante na democratização e acesso à informação. 

Cabe destacar que a SDC, em parceria com o GT- Mídias Sociais da UFF, criou um canal 

no Youtube (principal rede social de vídeos online) para o Sistema de Bibliotecas da UFF, ou 

seja, contemplando todas as 26 bibliotecas universitárias da instituição.  Identificamos, então, que 

todas as bibliotecas mencionadas no quadro 6 mantém em seu site ou página de suas redes sociais 

um link para esse canal do Youtube, que reúne atualmente 46 vídeos. 

Na próxima seção (4) detalhamos como a pandemia da COVID-19 impactou as atividades 

sociais, incluindo a vida acadêmica das universidades, e de que forma o Estado nacional, por 

meio das entidades responsáveis pela gestão da saúde e da educação, coordenou esse processo de 

adaptação a uma nova realidade imposta pelas consequências da pandemia no Brasil.  

 

Nome da Biblioteca e Sigla 

  

  

Facebook 

 

 

Instagram 

 

 

 
 

 

 

 

 
Whatsapp 

Biblioteca da Faculdade de 

Farmácia (BFF) 

 

SIM NÃO NÃO NÃO 

 

Biblioteca da Escola de 

Engenharia Industrial e 

Metalúrgica de Volta Redonda 

(BEM) 

SIM NÃO NÃO NÃO 

 

Biblioteca do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis 

(BIAR) 
SIM NÃO NÃO NÃO 

 

   

Twitter 

 

Blogg

er 
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4 A PANDEMIA DA COVID-19 E O IMPACTO SOBRE AS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 

 

A COVID-19, ou “doença do coronavírus”, foi detectada pela primeira vez em dezembro 

de 2019, na cidade de Wuhan, na China, por conta de uma pneumonia de causas desconhecidas 

detectada em pacientes do Hospital Provincial de Hubei, onde foram diagnosticados os primeiros 

casos da nova doença. Após testes de sequenciamento genético realizados na China, descobriu-se 

que o novo patógeno é muito parecido com um outro coronavírus, responsável por causar a 

Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que afeta o trato 

respiratório inferior, denominada SARS-CoV. Os coronavírus (CoVs) são uma família de vários 

“tipos” de vírus que podem causar doenças em animais e humanos. O novo coronavírus foi 

batizado, então, com o nome de SARS-CoV-2 e a doença infecciosa causada por esse vírus de 

COVID-19. O nome COVID-19 é a junção de letras que se referem a (CO)rona (Vi)rus (D)isease, 

o que na tradução para o português seria “doença do coronavírus”. 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto de 

COVID-19 como situação de emergência de saúde pública de interesse internacional (ESPII), o 

mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no regulamento sanitário 

internacional (RSI). A ESPII é considerada, nos termos do RSI, “um evento extraordinário que 

pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional 

de doenças; e, potencialmente, requer uma resposta internacional coordenada e imediata”.15 A 

recomendação dada foi de que autoridades de países do mundo inteiro aumentassem o 

monitoramento da doença e ficassem de prontidão para adotar medidas de contenção.  

Nesse período, o Brasil, através do Ministério da Saúde e do Governo Federal, publicou a 

Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, na qual “Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV)”. Essa Portaria estabelece que o Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública (COE-nCoV) seria o mecanismo nacional de gestão coordenada da resposta à emergência 

                                                
15 ORGANIZAÇÃO Pan-Americana de Saúde (OPA). Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/historico-

da-pandemia-covid-19. Acesso em: 04 dez. 2021. 
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no âmbito nacional, estando sob a responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS).  

Logo em seguida, é publicada a Lei nº 13. 976, de 6 de fevereiro de 2020, na qual “Dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”. No Art. 2 ressalta-se 

que isolamento social e quarentena são as medidas a serem adotas para evitar a propagação do 

vírus e a proteção da coletividade:  

Em 11 de março de 2020, a OMS, com base na Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-11), declara que o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) é uma pandemia devido à propagação geográfica a nível mundial. Segundo o 

Dicionário Online de Português16, a etimologia da palavra pandemia tem sua origem no grego 

pandemias, representada pela junção dos elementos gregos “pan” (todo, tudo) e “demos” (povo), 

e, portanto, significa “todo o povo”. O significado da palavra é: “disseminação de uma doença 

que alcança o mundo todo, e isso ocorre quando há uma epidemia em uma região, mas que se 

espalha globalmente, atingindo todo o planeta”. Quem define se uma doença é ou não uma 

ameaça global é a OMS.  

Desde então, a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) prestam apoio 

técnico especializado aos países e são fontes importantes e confiáveis de informação diante da 

pandemia. 

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº454, de 20 de março de 2020, na 

qual “Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus 

(COVID-19)”. Essa portaria indicava a necessidade premente de envidar todos os esforços para 

reduzir a transmissibilidade do vírus da COVID-19 e a necessidade de dar efetividade às medidas 

de saúde para resposta à pandemia do novo coronavírus.  

Estados e Municípios editaram decretos e outros instrumentos legais e normativos para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das atividades 

presenciais em escolas e universidades do país, por se caracterizarem como locais fechados, e 

com possibilidade de causar aglomeração. 

                                                
16 DICIONÁRIO Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/pandemia. Acesso em: 15 dez. 

2021. 
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A partir dessa nova realidade, tanto o Ministério da Educação e órgãos federais de ensino, 

como a totalidade das instituições federais de ensino superior (IFES), iniciaram um processo de 

discussão avaliando formas de retorno das atividades acadêmicas utilizando as tecnologias 

digitais de informação e comunicação. 

No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação 

publicou a Portaria nº343/2020 na qual “Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 

aulas em meios digitais enquanto durar a situação da Pandemia do novo Coronavírus – COVID-

19.”  

No Art.1 º consta: 

 

Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 

andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, 

nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior 

integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 
de dezembro de 2017. 

 
 

A Portaria nº 345/2020, publicada poucos dias depois, fez algumas modificações no texto, 

porém, manteve a ordem do Art.1 publicada na portaria anterior.  

Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através do Parecer 

nº5/2020, veio a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e 

modalidades, a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações 

preventivas à propagação da COVID-19 e orientação para as atividades não presenciais.  

No referido Parecer nº 5/2020, o CNE indicou possibilidades de utilização  da modalidade 

EaD previstas no Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e na Portaria Normativa MEC nº 

2.117, de 6 de dezembro de 2019, aos quais indicam que a competência para autorizar a 

realização de atividades a distância é das autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, 

municipais e distrital.  

Para o CNE, a EaD é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias digitais de informação e comunicação. No entendimento do CNE, o conceito de 

educação a distância está intimamente ligado ao uso de tecnologias digitais de informação e 

comunicação, além de um conjunto de exigências específicas para o credenciamento e 

autorização para que instituições possam realizar sua oferta.  
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Contudo, sendo a modalidade EaD um formato híbrido, ou seja, as instituições de ensino 

que utilizam cursos no formato de educação a distância precisariam disponibilizar de espaços e 

tempo para encontros presenciais em seus polos, algo que durante a pandemia está sendo 

impossibilitado em virtude do necessário afastamento social para conter a disseminação do 

coronavírus.  

O CNE, através do Parecer nº 5/2020, salienta que a realização das atividades não 

presenciais não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de 

práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que 

possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas nos 

currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas:  

 

Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios 

digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e 

aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de 

programas de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com 

orientações pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela 

orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos 

materiais didáticos. A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração 

de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para 

orientar famílias e estudantes, sob a supervisão de professores e dirigentes escolares. 
(BRASIL, 2020, p. 8- 9) 

 

No item 2.15 do Parecer nº5, o CNE aborda o assunto especificamente em relação ao 

ensino superior. Segundo o CNE, em 2020, muitas das mais de 2.500 Instituições de Educação 

Superior do país já possuíam tecnologias digitais de informação e comunicação, sendo capazes de 

ofertar, em sistemas Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e outras plataformas 

tecnológicas de EaD, cursos superiores, no nível de especialização e, recentemente, cursos de 

Mestrado.  

Sobre a questão da semi-presencialidade dos cursos de EaD, a edição da Portaria MEC 

nº343/2020, autorizou, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 

andamento, por aulas que utilizem meios de tecnologia de informação e comunicação. As 

atividades como processos seletivos e outras atividades não vinculadas às decisões da Portaria 

nº343, também poderão ser ofertadas igualmente a distância.  
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Ainda segundo o CNE, em observância ao disposto da Portaria MEC nº 2.117, de 6 de 

dezembro de 2019, sugere que as instituições de ensino superior podem considerar a utilização da 

modalidade EaD como alternativa à organização pedagógica e curricular de seus processos de 

reposição das 800 horas de carga horária a distância e adotar medidas adequadas quanto ao 

retorno às atividades presenciais para cursos e instituições que não possuíam anteriormente a 

modalidade EaD. No Parecer nº 5/2020, são relacionadas, portanto, algumas recomendações à 

educação superior, tais como: 
 

-adotar a substituição de disciplinas presenciais por não presenciais; 

-adotar a substituição de atividades presenciais relacionadas à avaliação, 

processo seletivo, TCC e aulas de laboratório, por atividades não presenciais, 

considerando o modelo de mediação de tecnologias digitais de informação e 

comunicação adequado à infraestrutura e interação necessárias;  

-organizar processo de capacitação de docentes para o aprendizado a distância 

ou não presencial; 

- implementar teletrabalho para professores e colaboradores; 

-divulgar a estrutura de seus processos seletivos de forma remota totalmente 

digital; 
-reorganização dos ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias 

disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de cada curso;  

-realização de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponibilidade 

tecnológica 

-utilização de mídias sociais de longo alcance (Whatsapp, Facebook, Instagram, 

etc) para estimular e orientar os estudos e projetos. (BRASIL, 2020, p. 18-19). 

 

Em junho de 2020, o MEC publica a Portaria nº 544/2020, na qual “Dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - COVID-19”, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março 

de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020”.  Destacamos alguns 

trechos importantes do art.1º, alínea 2, da Portaria nº 544/2020:  

 
 

Art. 1º Autoriza, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 

cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos 

educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 

convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares 

que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o 

acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização de avaliações 

durante o período da autorização de que trata o caput. (BRASIL, 2020, p.1) 
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Em agosto de 2020, o MEC publicou a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, na qual 

“Estabelece normas educacionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº6, de 20 de março de 2020: e altera a Lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009”. No Art 3º, inciso 1º, a lei autoriza que atividades pedagógicas não presenciais 

sejam vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio de tecnologias de 

informação e comunicação para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.  

A respeito do termo “remoto”, nas primeiras orientações do CNE, essa palavra não 

aparecia. Havia menção a aulas online com a utilização de tecnologias digitais e atividades de 

educação a distância, ou seja: substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais e, 

posteriormente, o termo regime especial de aulas não presenciais.  

Somente em outubro de 2020, o CNE emitiu um parecer autorizando a continuidade do 

‘ensino remoto’ até dezembro de 2021, caso fosse de interesse das redes públicas e particulares. 

O termo ‘Ensino Remoto” foi, então, utilizado pela primeira vez pelo Ministério da Educação.  

Em dezembro de 2020, a Resolução do CNE/CP nº2/2020 instituiu diretrizes nacionais 

orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. O 

capítulo III da resolução é dedicado a Educação Superior. Nesse capítulo, a resolução diz que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) possuem autonomia para definição de calendários 

acadêmicos, desde que respeitada a pertinente legislação, e observadas as regras estabelecidas em 

seus regimentos internos ou estatutos. Destacamos alguns pontos do capítulo III, alínea 3, da 

Resolução nº2/2020, principalmente no que se refere ao uso das tecnologias de informação e 

comunicação para as atividades remotas:  

 

Item IX – implementar teletrabalho para coordenadores, professores e colaboradores; 

item XII – reorganizar os ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias 

disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de cada curso; XIII – 
realizar atividades online síncronas e assíncronas, de acordo com a disponibilidade 

tecnológica; item XV – utilizar mídias sociais de longo alcance (Whatsapp, Facebook, 

Instagram, etc) para estimular e orientar estudos e projetos; item XVI – utilizar mídias 

sociais, laboratórios e equipamentos virtuais e tecnologias de interação para o 

desenvolvimento e oferta de etapas de atividades de estágios ou outras práticas 

acadêmicas vinculadas, inclusive, a extensão. (BRASIL, 2020, p. 5) 
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O termo ensino remoto passou a ser, então, amplamente utilizado, e foi consolidado com 

o acréscimo do adjetivo “emergencial” devido esta situação ser algo temporário, até o fim da 

pandemia COVID-19.  Mas, segundo Melo Neto (2021),  

[...] o emergency remote teaching (ERT) ou ensino remoto emergencial (ERE) é um 
termo importado que foi conceituado pelo Prof. Charles Hodges (Georgia Southern 

University) em um artigo publicado na Revista eletrônica Educase, em conjunto com 

quatro outros professores norte-americanos, como uma mudança temporária para um 

modo de ensino alternativo em circunstâncias de crise. O objetivo do ERE seria, 

portanto, fornecer acesso temporário a conteúdos educacionais de maneira rápida, fácil 

de configurar e confiável, durante uma emergência. (MELO NETO, 2021, p.1) 

 

Durante a pandemia, através de Pareceres, Resoluções e Portarias da área de Educação, o 

que se consolidou foi o Ensino Remoto Emergencial.  

Elaboramos, então, uma linha do tempo, (Quadro 7), com as principais decisões, portarias 

e leis do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação referente às mudanças 

ocorridas no ensino superior durante o período da pandemia no período de 2020-2021. 

 
 

Quadro 7: Leis e Portarias do MEC durante a pandemia da COVID-19. 

 

 

Portaria nº34, de 9 de março de 2020 Dispõe sobre as condições para fomento 

a cursos de pós-graduação stricto sensu 

pela Diretoria de Programas e Bolsas no 

país da CAPES.  

Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia 

do Novo Coronavírus - COVID-19. 

Portaria nº345, de 19 de março de 2020. Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de 

março de 2020. 
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Portaria nº544, de 16 de junho de 2020 Dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia 

do novo coronavírus - Covid-19, e revoga 

as Portarias MEC nº 343, de 17 de março 

de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, 

e nº 473, de 12 de maio de 2020. 

Lei nº14.040, de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei 

nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

Portaria nº1.030, de 01 de dezembro de 

2020. 

Dispõe sobre o retorno às aulas 

presenciais e sobre caráter excepcional de 

utilização de recursos educacionais 

digitais para integralização da carga 

horária das atividades pedagógicas 

enquanto durar a situação de pandemia 

do novo coronavírus - Covid-19. 

Portaria MEC nº1.038, de 7 de dezembro 

de 2020. 

Altera a Portaria MEC nº 544, de 16 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por 

aulas em meio digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, e a Portaria 

MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 

2020, que dispõe sobre o retorno às aulas 

presenciais e sobre caráter excepcional de 

utilização de recursos educacionais 

digitais para integralização da carga 

horária das atividades pedagógicas, 

enquanto durar a situação de pandemia 

do novo coronavírus - Covid-19. 
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Parecer CNE nº19/2020, de 8 de 

dezembro de 2020.  

Estende até 31 de dezembro de 2021 a 

permissão para atividades remotas no 

ensino básico e superior em todo o país. 

Resolução CNE/CP nº2, de 5 de agosto 

de 2021.  

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras 

para a implementação de medidas no 

retorno à presencialidade das atividades 

de ensino e aprendizagem e para a 

regularização do calendário escolar. 

 

Lei nº14.218, de 13 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 

2020, para dispor sobre a validade das 

normas educacionais a serem adotadas, 

em caráter excepcional, enquanto 

perdurarem a crise sanitária decorrente da 

pandemia da Covid-19 e suas 

consequências. 

          

        Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Com o fim do decreto de calamidade pública, aprovado pelo Congresso Nacional em 20 

de março de 2021, algumas portarias e medidas provisórias implementadas em 2020 perderam a 

vigência em 2021. As medidas emergenciais de saúde, por exemplo, estavam atreladas a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro 2020 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019). Em 2021, perderam eficácia os artigos que previam que os cidadãos deveriam colaborar 

com as autoridades sanitárias na comunicação imediata e possível contaminação da doença e a 

determinação de que o Ministério da Saúde manteria dados públicos e atualizados sobre os casos 

confirmados de COVID-19, suspeitos e em investigação.  

No âmbito da Educação, o CNE publicou a Resolução CNE/CP nº2, em 5 de agosto de 

2021, na qual determina o reordenamento curricular para a reprogramação dos calendários 

escolares de 2021 e 2022. Em relação ao nível superior de ensino, a Resolução aponta que as 

instituições poderão adotar atividades não presenciais em substituição às presenciais, organizar o 
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funcionamento de atividades práticas de acordo com a realidade local, adotar atividades não 

presenciais de etapas práticas e de estágio, e continuar realizando processos seletivos de forma 

não presencial, totalmente digital.  

Em várias ocasiões durante o ano de 2021, o CNE emitiu notas especiais afirmando ser 

essencial o retorno às aulas presenciais. A situação de ensino remoto emergencial, no 

entendimento do CNE, foi aprovada em caráter de excepcionalidade, em razão da pandemia, e 

afirma que as atividades remotas podem continuar sendo implementadas, de forma complementar 

às atividades presenciais, com o intuito flexibilizar o currículo. O posicionamento do CNE é dar 

prioridade absoluta ao retorno às aulas presenciais.  

Entretanto, em 13 de outubro de 2021, o Governo Federal sancionou a Lei 14.218, de 

2021 (altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020) que prorrogava até o fim de 2021 as 

mudanças no calendário escolar/acadêmico em razão da pandemia. Ou seja, essa nova lei estende, 

até o encerramento do ano letivo de 2021, a validade de medidas excepcionais que vinham sendo 

adotadas por escolas e universidades. Com isso, permaneceu a dispensa de todos os níveis de 

ensino de cumprirem os 200 dias letivos. As universidades não serão obrigadas a cumprir os 200 

dias letivos, mas deverão oferecer a carga horária prevista na grade curricular de cada curso.  

Na próxima seção (seção 4.1), analisamos como a Universidade Federal Fluminense se 

organizou para cumprir as diretrizes governamentais, mantendo-se alinhada com as orientações 

do MEC e do CNE, cujo resultado foi a efetivação do Ensino Remoto Emergencial implementado 

na Universidade para dar continuidade ao calendário acadêmico dos cursos de graduação e pós-

graduação. 
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4.1 O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

Em março de 2020, a primeira morte por COVID-19 foi confirmada no Brasil, e desde 

então, foram adotadas medidas mais rígidas de prevenção, restrições, isolamento social, 

quarentena e lockdowns no Estado do Rio de Janeiro.  

O primeiro decreto oficial publicado na cidade do Rio de Janeiro sobre a COVID-19 foi o 

de nº 46.973, de 16 de março de 2020, na qual “Reconhece a situação de Emergência na Saúde 

Pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”. De acordo 

com esse decreto, no Art.3: 

 

Art. 3º - O servidor público deverá exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora 

das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto - regime home-office -, 

desde que observada a natureza da atividade, mediante a utilização de tecnologia de 

informação e de comunicação disponíveis. (GOVERNO do Estado do Rio de Janeiro, 
2020).  

 

 

 Houve a suspensão, temporária, de várias atividades, entre elas a suspensão das aulas:  

 

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da 

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, 

(COVID-19), determino a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, das seguintes 

atividades: 

VI – aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da 

Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas unidades de 

ensino superior [...]. (GOVERNO do Estado do Rio de Janeiro, 2020).  

 

Considerando a pandemia mundial e a preocupação em relação aos primeiros casos de 

infecção no Brasil e a necessidade de realizar um acompanhamento dessa temática, a UFF, por 

meio da Portaria nº 66.622/2020, de 13 de março de 2020, nomeou um Grupo de Trabalho (GT-

COVID19-UFF)17 composto por docentes e técnicos administrativos, com o objetivo de estudar, 

                                                
17 O GT-COVID-19 é um grupo técnico de consultoria e não possui competência para deliberar sobre datas de 

retorno das atividades presenciais, no entanto, foi constituído pelo Reitor da UFF para sugerir caminhos mais 
seguros para a coletividade no momento de incertezas, riscos e desafios. Os Planos de Contingência elaborados 

pelo GT-COVID-19 UFF foram criados pela Portaria 66.622/2020, de 12 de março de 2020, com o objetivo de 

estudar, planejar, orientar e executar ações integradas de acompanhamento, conscientização, e prevenção da 

doença. Nesse sentido, o GT-COVID-19 se baseia em conhecimentos científicos recentes e atualizados sobre o 

coronavírus disponíveis em pesquisas científicas do Brasil e do Mundo.  
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planejar e executar ações integradas de acompanhamento, conscientização e prevenção da doença 

no âmbito institucional. O GT COVID-19 é um grupo técnico de consultoria e não possui 

competência para deliberar sobre datas de retorno das atividades presenciais, no entanto, foi 

constituído pelo Reitor da UFF para sugerir caminhos mais seguros para a coletividade no 

momento de incertezas, riscos e desafios. Logo em seguida, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) publica a Instrução de Serviço nº004, de 13 de março de 2020, na qual regulamenta 

as rotinas dos servidores e procedimentos internos da UFF para adequação às determinações 

referentes à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.  

No dia 16 de março de 2020, a UFF publicou a Portaria nº 66.635, na qual comunicou o 

adiamento do semestre letivo pelo prazo de 30 dias, compreendido no período de 16.03.2020 a 

14.04.2020, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades.  

Em 21 de março de 2020, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFF, divulgou 

uma nota em seu site18 apresentando uma justificativa para a não adoção da EaD durante a 

pandemia.  Segundo a PROGRAD, a Portaria MEC nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019, que 

trata da oferta de carga horária EaD em cursos de graduação presenciais, não foi revogada e 

impõe limites para a apresentação da oferta desta modalidade de ensino, tais como: - estar 

previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC); - estar condicionada às diretrizes 

curriculares nacionais (DCN) e estar limitado à 40% da carga horária do curso. A PROGRAD 

entende que o Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, que trata da educação a distância no 

modelo híbrido, inclui atividades presenciais como tutorias, avaliações, estágios, práticas 

profissionais e de laboratório, devendo estas atividades serem realizadas nos pólos acadêmicos, 

portanto, conclui-se que até mesmo a EaD pressupõe a existência de atividades não somente 

online, mas também presenciais.  

Nesse sentido, toda a oferta de disciplinas da EaD exige uma consideração a respeito da 

logística de produção, a guarda, a distribuição e o controle de avaliações presenciais, o que 

geraria aglomerações de alunos, colocando em risco todas as recomendações de autoridades 

sanitárias frente ao combate da circulação do novo coronavírus.   

                                                
18 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Prograd informa: 

sobre o ensino à distância durante a pandemia. Niterói, RJ: 2020f. Disponível em: https://www.uff.br/?q=prograd-

informa-sobre-o-ensino-distancia-durante-pandemia. Acesso em: 10 set. 2020. 



101 

 

A PROGRAD alegou ainda que a UFF possuía 60 disciplinas EaD oferecidas em curso de 

graduação presencial, por meio de plataformas mantidas pela Coordenação de Ensino a Distância 

(CEAD/PROGRAD) no 1º semestre de 2020, o que corresponde somente a 1% das disciplinas 

ofertadas para o semestre. A EaD, portanto, para ser implementada, exigiria um planejamento 

sólido na questão de organização, parque tecnológico capaz de atender toda a demanda e 

capacitação uniforme do corpo docente. E, por fim, afirma que a implementação da modalidade a 

distância de forma irrestrita e não prevista nos Projeto Pedagógico de Curso (PCC) não se 

configura como estratégia de substituição e/ou reposição de aulas.  

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), por meio de Instruções 

de Serviço19 publicadas em março de 2020, considerou que a paralisação total das atividades de 

pesquisa poderia ser prejudicial a toda comunidade. Por isso, fez recomendações aos cursos de 

pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) para adotarem atividades ministradas por acesso 

remoto, desde que acordado com os participantes das atividades acadêmico-científicas, através de 

suportes digitais, priorizando o uso de ferramentas gratuitas. A PROPPI recomendou, então, o 

uso da ferramenta Google Meet disponibilizado no portal da UFF, que viabilizava de forma 

adequada a realização de aulas on-line.   

Em razão do agravamento da situação epidemiológica da pandemia da COVID-19 no país, 

no dia 08 de abril de 2020, a UFF, através da Decisão nº 109/202020, decide suspender por tempo 

indeterminado os Calendários Acadêmicos e Administrativos de 2020. (UNIVERSIDADE..., 

Conselho de Ensino e Pesquisa, 2020i) 

 

 

                                                
19 A Instrução de Serviço da PROPPI nº 002, de 19 de março de 2020, “Dispõe sobre o desenvolvimento das 

atividades acadêmico-científicas relacionadas aos cursos de Pós-Graduação no período da Pandemia de 

Coronavírus (COVID-19). Niterói, RJ: PROPPI, 2020g. Disponível em: http://www.notícias.uff.br/bs/2020/03/49-

20.pdf. Acesso em: 15 abr. 2020. A Instrução de Serviço da PROPPI nº 003, de 27 de março de 2020, “Dispõe 

sobre as atividades didáticas em modo remoto dos cursos presenciais de Pós-Graduação Lato Sensu durante o 

período de Pandemia do Coronavírus (COVID19)”. Niterói, RJ: PROPPI, 2020h. Disponível em: 

http://www.notícias.uff.br/bs/2020/03/56-20.pdf.  Acesso em: 15 abr. 2020.  

20 A Decisão nº109/2020 considera “(..) a excepcionalidade da situação e a necessidade de adoção de medidas 

consoantes ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, as orientações das autoridades sanitárias, a 

preservação da excelência acadêmica, a manutenção de atividades em modo remoto e o isolamento social diante do 

agravamento do cenário epidemiológico da COVID19”. Niterói, RJ: CEPEx, 2020i. O texto completo está 

disponível em: http://www.uff.br/sites/default/files/decisaocepex1092020.pdf. Acesso em: 20 abr. 2021. 
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A CAPES, por meio de notas oficiais, recomendou a suspensão de defesas e teses e 

dissertações presenciais, priorizando as bancas on-line. E o suporte à comunidade acadêmica se 

deu pelo Portal de Periódicos, onde conteúdos restritos de editores internacionais com as quais a 

CAPES mantém contrato foram liberados.  

Em maio de 2020, o CEPEx21 criou um Grupo de Trabalho para planejar e monitorar a 

execução das atividades acadêmicas emergenciais na pandemia e elaborar propostas de 

estratégias de ensino-aprendizagem para o contexto pós-pandemia. Três principais questões 

foram discutidas no Grupo de Trabalho do CEPEx: a) o uso de tecnologias digitais para mediar 

práticas pedagógicas de ensino e o acesso das tecnologias para os alunos; b) as formas de 

capacitação de docentes, discentes e técnicos administrativos; c) quais as melhores estratégias de 

ensino-aprendizagem a serem adotadas.  

A composição desse GT foi o primeiro passo na direção do processo de construção para o 

retorno das atividades acadêmicas. Na reunião extraordinária do CEPEx de 26 de maio de 202022, 

foi instituída a construção de um planejamento estratégico com 4 grandes objetivos a serem 

alcançados por 4 subgrupos:  

 Subgrupo ‘Humanas e Sociais’: identificar e analisar aspectos humanos e sociais 

relativos aos discentes, docentes e técnicos, bem como, as políticas de acesso 

digital, inclusão e saúde, com a produção e análise dos mapeamentos realizados 

pelo subgrupo e outros atores universitários.  

 Subgrupo ‘Tecnologias e Capacitação Docente’: avaliar a possibilidade do uso 

de tecnologias digitais para mediar práticas pedagógicas de ensino, bem como, as 

formas de capacitação de docentes  

                                                
21 O CEPEx é um órgão técnico para coordenação do ensino, da pesquisa e da extensão na UFF, com funções 

deliberativas, autônomo em sua competência. É presidido pelo Reitor e integrado pelos Diretores dos Centros 

Universitários; pelos representantes dos professores dos Centros Universitários; por 2 representantes da 

comunidade escolhidos pelo Centro Universitário, sendo 1 profissional de nível técnico de notório saber em sua 

especialidade e, outro, membro das classes produtoras; pelos representantes dos estudantes em número 

correspondente a 1/5 (um quinto) do total de membros do Conselho; e pelos pró-Reitores. (UNIVERSIDADE..., 

[1983]).  

 

22 As informações contidas na reunião extraordinária do CEPEx encontram-se no documento intitulado “Ata dos 

trabalhos da primeira reunião do Grupo de Trabalho instituído pela portaria CEPEx nº002, de 20 de maio de 2020”. 

Niterói, RJ: CEPEX, 2020j. Disponível em: 

https://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/informe_trabalho_gt_final_1.pdf. Acesso em 28 jul.2021. 
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 Subgrupo ‘Governança’: identificar o conjunto normativo em vigor (Portarias, 

Regulamentos da PROGRAD, do CEPEX, da Reitoria e do MEC, dentre outras 

normas) relativo à graduação, com vista a nortear o planejamento e a tomada de 

decisões pelo GT. Realizar levantamento das "Boas Práticas" utilizadas em outras 

IES públicas federais e IES públicas nacionais e estrangeiras.  

 Subgrupo ‘Estratégias de Ensino-Aprendizagem e Avaliação’: realizar uma 

nova arquitetura pedagógica para subsidiar estratégias de ensino-aprendizagem, 

visando a utilização de ferramentas digitais, tais como: portfólio-reflexivo, 

aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem baseada em projetos; sala de 

aula invertida, dentre outras; além das práticas de aprendizagem e avaliação 

baseada em competências. (UNIVERSIDADE..., Conselho de Ensino e Pesquisa, 

2020j, p.2) 

  

O grande desafio ao discutir a reorganização das atividades educacionais por conta da 

pandemia situava-se em como minimizar os impactos das medidas de isolamento social na 

aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades 

educacionais de forma presencial nos ambientes acadêmicos, assim como evitar a perda do 

vínculo com a universidade, o que poderia levar à evasão e abandono dos estudantes. 

Baseado no Parecer nº5 de 28 de abril de 2020 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), que trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima atual, a UFF 

publica a Decisão nº110/2020, na qual decide aprovar como Atividades Acadêmicas 

Emergenciais (ACE) as disciplinas de graduação do tipo trabalho de Conclusão de Curso, 

Monografia, Projeto Final ou Trabalho Final e as atividades acadêmicas complementares 

oferecidas para estudantes de cursos de graduação.  

Dessa forma, as ACE foram criadas para atender de forma urgente os concluintes de 

cursos de graduação durante o período de suspensão do calendário acadêmico e das atividades 

presenciais no primeiro semestre de 2020.  
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A Instrução de Serviço PROGRAD nº 6/2020 regulamentou a operacionalização e o 

registro de aproveitamento nas Atividades Acadêmicas Emergenciais. 

Fundamentado pelo Estatuto e Regimento Geral da UFF (1983, p.35), art. 66º, na qual 

coloca que “[...] A Universidade fixará, em calendário escolar, as datas, épocas e prazos de suas 

atividades, cabendo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o seu estabelecimento”, o 

CEPEx publica, em junho de 2020, a Resolução nº 156/2020, na qual “Dispõe sobre a criação de 

critérios para o planejamento e a execução de Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE), 

define o provável ‘concluinte/provável formando’ para efeito do regime do Período Letivo 

Especial, e dá outras Providências”. Esta Resolução contempla as necessidades dos cursos de 

graduação da Universidade. Destacamos alguns trechos importantes da Resolução, como o Art. 

2º, que define as Atividades Acadêmicas Emergenciais como “[...] atividades acadêmicas de 

graduação, já registradas no Quadro de Horários de 2020.1, que poderão ser realizadas e 

concluídas em regime domiciliar, mediadas pelo uso de tecnologias digitais”. O art. 3º informa 

que “Entende-se por Período Letivo Especial, para efeitos dessa Resolução, o calendário 

acadêmico excepcional no qual o provável concluinte está autorizado a desempenhar as ACE”. 

(UNIVERSIDADE..., Conselho de Ensino e Pesquisa, 2020a.)  

Sobre o uso dos modelos e ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação o 

art. 5º estabelece que as ACE “[...] são constituídas por atividades didáticas síncronas e 

assíncronas, realizadas por meio da utilização de ferramentas de tecnologias de informação e 

comunicação”. O parágrafo único do Cap. II diz que: “A execução das ACE se dará nos 

ambientes institucionais de aprendizagem, sem prejuízo do uso de outras ferramentas 

tecnológicas, assegurada a autonomia didática, em consonância com os marcos legais referentes 

ao sigilo e à proteção de dados dos usuários” (UNIVERSIDADE..., 2020a, p.4). É importante 

destacar que a aplicação das atividades remotas ou mediadas por tecnologias em componentes 

disciplinares presenciais devem estar sempre de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.  

 Em relação à situação da Pós-Graduação na UFF, o CEPEx publica a Resolução nº 

157/2020, na qual “Dispõe sobre critérios para o planejamento e execução de Atividades 

Acadêmicas dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu no período da pandemia, e 

dá outras providências”.  
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Nos itens da Resolução “considerando”, há uma menção sobre o entendimento sobre as 

tecnologias digitais no contexto da pandemia:   

 

[...] as atividades mediadas por tecnologias digitais, no contexto da pandemia, se 
diferenciam da oferta da modalidade EAD, por apresentarem concepção didático 

pedagógica que visa atender uma mudança temporária para um modo de ensino 

alternativo, por meio de atividades em ambiente remoto, mediadas por tecnologias 

durante um período de emergência e excepcional. (UNIVERSIDADE..., Conselho de 

Ensino e Pesquisa, 2020k, p.1) 
 
 

 

 A Resolução para a Pós-Graduação ressalta também outro detalhe importante: “[...] as 

características próprias da Pós-Graduação exigem soluções diferentes das aplicáveis aos cursos 

de Graduação” e, por isso, no Art. 2 informa que “a adesão às atividades acadêmicas remotas não 

é obrigatória e são definidas de comum acordo entre docentes e discentes, devendo ser aprovadas 

pelos respectivos Colegiados dos Programas e Cursos de Pós-Graduação [...]”. Além disso, a 

Resolução dá outros informes importantes, descritos no art. 3º e parágrafos 3 e 4:  

 

Art. 3º. A execução das aulas, seminários e outras atividades se dará nos ambientes 

institucionais de aprendizagem, sem prejuízo do uso de outras ferramentas tecnológicas, 

assegurada a autonomia didática, em consonância com os marcos legais referentes ao 
sigilo e à proteção de dados dos usuários, de acordo com a legislação em vigor. 

§ 3º. Ao concordarem em ministrar e cursar as disciplinas que serão oferecidas de forma 

remota, o docente e os discentes assumem que dispõem de recursos tecnológicos e 

materiais necessários para realização das mesmas; 

§ 4º. Todos os alunos têm direito a cancelar a inscrição de disciplinas a qualquer 

momento, caso sintam-se inabilitados física ou psicologicamente para dar continuidade 

ao curso durante o período emergencial de pandemia, sem nenhum prejuízo para eles. 

(UNIVERSIDADE..., Conselho de Ensino e Pesquisa, 2020k, p. 3) 
 

 

Por fim, em relação à validade da Resolução, o art. 8º diz que:  

 
Art. 8º. Esta Resolução terá validade enquanto durar a pandemia por 

Coronavírus/COVID 19, as restrições das autoridades sanitárias em seus diversos níveis 

federativos, respeitada a autonomia universitária estabelecida pela Constituição da 

República Federativa do Brasil e pela legislação em vigor. (UNIVERSIDADE..., 

Conselho de Ensino e Pesquisa, 2020k, p. 4) 
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 A questão sobre a reorganização do calendário acadêmico de 2020 foi divulgada na 

Decisão nº 111/2020, em julho do referido ano. A Decisão refere-se aos eventos acadêmico-

administrativos previstos nos Calendário Escolar e Administrativo relacionados aos cursos de 

graduação presencial da Universidade Federal Fluminense. Entretanto, foi somente no Art.2 da 

Decisão nº111/2020 que foi citado pela primeira vez a adoção de um regime remoto de ensino:  

 

Para o cumprimento desta Decisão é permitida a adoção do regime remoto de ensino 

para a substituição excepcional das atividades acadêmicas presenciais de componentes 

curriculares teóricos, práticos e/ou teórico práticos dos cursos de graduação presencial 

da UFF por atividades remotas, mediadas por tecnologias digitais de informação e 

comunicação, durante o período de Pandemia. (UNIVERSIDADE..., Conselho de 

Ensino e Pesquisa, 2020l, p.3) 
 

 

O art. 3º da Decisão nº 111 diz ainda que caberá ao CEPEx propor um Projeto de 

Resolução com diretrizes e normas gerais para a realização das atividades remotas em 

consonância com a Resolução nº 156/2020, que trata das atividades acadêmicas emergenciais.   

 A regulamentação oficial sobre o Ensino Remoto de Ensino foi publicada, então, pela 

UFF, em agosto de 2020, com a Resolução nº 160/2020, na qual “Regulamenta o ensino remoto 

emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de graduação presencial da 

Universidade Federal Fluminense, e dá outras providências”.   No art. 1º, a Resolução caracteriza 

o que é o ensino remoto:  

 

Para efeitos desta Resolução, considera-se a adoção do regime remoto de ensino para a 

substituição temporária das atividades acadêmicas presenciais de componentes 

curriculares teóricos, práticos e/ou teórico-práticos dos cursos de graduação presencial 

da UFF por atividades remotas, mediadas por tecnologias digitais de informação e 

comunicação, durante período de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. 

(UNIVERSIDADE..., Conselho de Ensino e Pesquisa, 2020b, p. 4). 
 

 

As atividades remotas acadêmicas relativas ao ano de 2020, na UFF, tiveram início em 14 

de setembro de 2020 e término em 15 de dezembro do referido ano, tanto para alunos de 

graduação quanto para os alunos da pós-graduação.   

Elaboramos, então, um organograma com os principais órgãos institucionais da UFF que 

participaram diretamente do processo de adoção e implemento do Ensino Remoto Emergencial, 

conforme imagem abaixo (Figura 3).   
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Figura 3: Organograma – UFF e o processo de implementação do ERE. 

 

 

        Fonte:  Elaborado pela autora (2021).  

 

A Figura 4 traz a linha do tempo (elaborado em ordem cronológica) sobre as Portarias, 

Decisões e Resoluções importantes que a Universidade Federal Fluminense produziu durante o 

período da pandemia da COVID-19 em relação ao planejamento do Ensino Remoto Emergencial.  
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Figura 4: Resoluções da UFF durante a pandemia da COVID-19. 

                        

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora (2021). 



109 

 

         Sobre atividades remotas de ensino tanto na graduação quanto na pós-graduação, uma 

preocupação citada de forma contundente pelos pró-reitores diz respeito ao cuidado que as IFES 

tomaram com a possibilidade real de exclusão digital de parte da sua comunidade, 

impossibilitada de ter acesso às ações remotas previstas. Nesse quesito, vale ressaltar o 

encaminhamento adotado por algumas instituições, que condicionaram a retomada das atividades 

de ensino na graduação e pós-graduação somente à adesão da totalidade dos seus estudantes.  

Na UFF, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES) foi a responsável pelas ações 

afirmativas em relação ao acesso digital dos alunos às atividades de ensino remoto. A iniciativa 

reuniu um conjunto de medidas que têm o objetivo de promover ações de qualidade no ensino por 

meio da inclusão e acesso digital de estudantes em situação de vulnerabilidade. São três eixos: 1) 

Apoio à inclusão e acesso digital; 2) Apoio à formação; e 3) Apoio à implementação na 

graduação e pós-graduação.  

O programa atende à Resolução nº 156/2020 e à Decisão nº 110/2020 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx). As ações de inclusão digital se desdobraram em bolsas 

para contratação de pacotes de acesso à internet e empréstimo de equipamentos.  

Em caráter emergencial, a PROAES realizou também, em 2020, um mapeamento de 

estudantes concluintes que se encaixavam no perfil do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) para fornecer um auxílio emergencial de inclusão digital.  

Conforme dados divulgados no site da UFF, desde o início do ensino remoto, em 2020.1, 

a Universidade já contemplou mais de 2 mil alunos com chips de acesso à internet, chip com 

modem ou bolsa de R$100 reais mensais. 

Durante a pandemia, a UFF lançou projetos importantes de capacitação para docentes e 

técnico-administrativos durante o período de implementação do Ensino Remoto Emergencial, 

promovidos pela Escola de Governança em Gestão Pública, vinculada ao PROGEPE.  

Segundo a Escola de Governança em Gestão Pública da UFF23, as medidas de capacitação 

e treinamento do corpo docente possuem a finalidade de compartilhar boas práticas, metodologias 

de ensino e dicas de utilização das ferramentas disponíveis para ensino emergencial remoto.  

                                                
23 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Escola de Governança e Gestão Pública. Niterói, RJ: UFF, 

2020m. Disponível em: https://www.uff.br/?q=escola-de-governanca-e-gestao-publica. Acesso em: 10 nov. 2021. 
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A UFF organizou, ainda, cursos auto-instrucionais do Google Classroom e Moodle e uso 

de ferramentas digitais. As iniciativas estão unificadas na página (http://www.uff.br/digital) para 

o compartilhamento de informações sobre educação e tecnologias digitais disponíveis para toda a 

comunidade universitária. 

A próxima seção, seção 4.2, é dedicada a descrever como as bibliotecas universitárias da 

UFF se inseriram e se adaptaram diante do contexto da pandemia e do Ensino Remoto 

Emergencial. As ações, estratégias, serviços e os aspectos de inovação das bibliotecas 

universitárias da UFF também serão descritos na seção 4.2, assim como as discussões e reflexões 

teóricas sobre mediação e competência em informação referente ao que foi produzido pelas BUs 

durante o contexto da pandemia da COVID-19. 

 

 

4.2 AS BIBLIOTECAS DA UFF NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 

 Como vimos na seção 3.1, as bibliotecas universitárias da UFF estão subordinadas 

diretamente à Coordenação de Bibliotecas (CBI). No novo Regimento Interno da SDC, de 2020, 

constam, no art. 12º, as competências da CBI: 

 

I- Promover a integração permanente entre as bibliotecas e as unidades acadêmicas 

e administrativas da Universidade; 

II- Planejar e acompanhar a aquisição de material bibliográfico para o acervo das 

bibliotecas; 

III- Orientar e garantir o processamento técnico e a recuperação da informação nas 

bibliotecas; 

IV- Supervisionar a manutenção e atualização do sistema de gestão do acervo e 
serviços de Bibliotecas; 

V- Propor e acompanhar diretrizes sobre política de informação nas bibliotecas; 

VI- Supervisionar e regulamentar o uso de serviços e produtos das bibliotecas; 

VII- Orientar as bibliotecas, quanto à organização, formação e tratamento de acervos; 

VIII- Propor a realização de eventos na área de Biblioteconomia; 

IX- Planejar e supervisionar projetos técnicos voltados para a Biblioteconomia, por 

intermédio de parcerias entre a Universidade e outras instituições; 

X- Planejar, supervisionar e incentivar ações de sustentabilidade voltadas à gestão 

de acervos da Universidade; 

XI- Promover e assegurar visitas técnicas às unidades sob sua responsabilidade. 

(UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, 2020d, p. 31) 
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Em relação ao Sistema de Bibliotecas da UFF, a responsabilidade se constitui em: 

“organizar, preservar, dar acesso à informação e fornecer produtos e serviços que apoiem as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFF”. (UNIVERSIDADE..., Superintendência de 

Documentação, 2021a).  

É no portal do Sistema de Bibliotecas da UFF24 que estão elencados os principais serviços 

disponíveis que as bibliotecas universitárias oferecem:  

 

o Atendimento à pessoa com deficiência 

o Comutação bibliográfica 

o Consulta local ao acervo 

o Empréstimo domiciliar 

o Empréstimo entre bibliotecas 

o Levantamento Bibliográfico 

o Orientação para acesso à informação 

 

Contudo, dentro do contexto da pandemia da COVID-19, e tendo como objetivo apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, as bibliotecas universitárias tiveram que acompanhar a 

implementação do Ensino Remoto Emergencial na UFF, pois essa questão exigiu a reflexão de 

toda a comunidade universitária no sentido de avaliar seus limites e possibilidades.  

Diante disso, a SDC, a CBI e o Sistema de Bibliotecas da UFF precisaram manter-se em 

plena sintonia com as decisões do CEPEx, do GT-COVID-19 e de todas as Pró-Reitorias.  

Segue abaixo o organograma (Figura 5) elaborado para melhor compreensão das relações 

institucionais envolvendo a Superintendência de Documentação, que coordena o Sistema de 

Bibliotecas, e as instâncias decisórias da Universidade durante o período de pandemia.   

 

 

 

 

                                                
24 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação (SDC). Portal do Sistema de 

Bibliotecas da UFF. Niterói, RJ: UFF, 2021a. Disponível em: https://bibliotecas.uff.br/. Acesso em: 02 jan. 2022. 
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Figura 5: Relações da SDC com os órgãos superiores da UFF durante a pandemia. 

 

 

           Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Por questões de organização metodológica, optamos por analisar a situação das 

bibliotecas universitárias da UFF, no contexto da pandemia, em três fases:  

A primeira fase se caracteriza pelo período do início da pandemia no Brasil, em março 

de 2020, com os decretos mais rigorosos de isolamento social e quarentena; logo em seguida a 

suspensão das aulas presenciais e o fechamento das bibliotecas universitárias da UFF; o início do 

trabalho remoto, e a discussão em torno da elaboração do Ensino Remoto Emergencial. 

Abordamos também as principais ações e estratégias de mediação e comunicação e acesso à 

informação adotadas pelas bibliotecas universitárias.  

A segunda fase se caracteriza pela implementação do Ensino Remoto Emergencial e 

início das aulas online (desde setembro de 2020), com um cenário epidemiológico ainda ruim em 

relação à pandemia, porém com início da vacinação no país (desde janeiro de 2021). É nessa fase 

que ocorre a contratação das plataformas Minha Biblioteca, Biblioteca Virtual Pearson e Target 
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Web, sendo estes serviços uma das ações de inovação adotadas durante esse período pelas BUs 

(UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, 2020c, p.29).  

A terceira fase é marcada pelo avanço da vacinação no Brasil, diminuição do número de 

óbitos por COVID-19 e a flexibilização das normas mais rígidas (desde outubro de 2021), 

adotando-se, inclusive, o trabalho híbrido e, com isso, é possível iniciar o planejamento para o 

retorno das aulas presenciais e reabertura das bibliotecas em 2022. Foi durante esse período, entre 

outubro e novembro de 2021, que enviamos um questionário (via formulário Google Forms) para 

as equipes das 26 bibliotecas universitárias da UFF de modo a conhecermos com mais detalhes os 

serviços oferecidos no contexto da pandemia. O objetivo do questionário foi tentar compreender 

também a percepção dos bibliotecários sobre a mediação e a competência em informação 

desenvolvidos ao longo do período da pandemia (2020/2021) e de que forma contemplaram as 

demandas de apoio ao Ensino Remoto Emergencial. A análise desses resultados será apresentada 

junto com uma discussão teórica sobre o tema na seção 4.4.  

Na subseção seguinte (4.2.1) atemo-nos a contextualizar e descrever a primeira fase das 

bibliotecas universitárias da UFF no período da pandemia.  
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4.2.1 Primeira fase: suspensão das aulas e fechamento das bibliotecas  

 

Segundo Werneck (2021), o século XXI desponta marcado pelo signo epidêmico.  

 

Duas epidemias de síndromes respiratórias graves por coronavírus (Sars-CoV e Mers-

CoV) não lograram alcançar o status de pandemia, mas alertaram o mundo para essa 

possibilidade. [...]. Em 2020, enfim, chegamos à grande pandemia do desconhecimento. 
Logo ficou claro para a comunidade científica que a pandemia causada pelo novo 

coronavírus (Sars-CoV-2) se configurava como o maior desafio sanitário de nossa 

geração. Não só porque imediatamente se percebeu que o novo coronavírus poderia se 

espalhar rapidamente em uma população altamente suscetível, causando uma doença 

complexa e, em muitos casos, fatal (COVID-19), mas principalmente porque não 

tínhamos os meios adequados (vacinas ou medicamentos) para seu enfrentamento mais 

específico, associado à falta substancial de conhecimento científico de sua 

epidemiologia, fisiopatologia, microbiologia e imunologia. (WERNECK, 2021, p.31-32) 
 

  

Conforme foi mencionado nesta dissertação, a declaração da pandemia no mundo ocorreu 

em março de 2020, pela OMS. No entanto, até mesmo antes da declaração da pandemia, o novo 

coronavírus já castigava a Ásia, Europa e Estados Unidos.  

No Brasil, o primeiro registro de óbito por COVID-19 foi em 12 março de 2020. Foi 

constatado que as primeiras cepas do novo coronavírus que chegaram ao Brasil vieram da 

Europa. Mas foi somente no final de março que o governo brasileiro decidiu restringir a entrada 

de estrangeiros por via aérea. Foi publicada uma portaria em edição extra do Diário Oficial da 

União no dia 27 de março de 2020 anunciando as medidas restritivas para o ingresso de não 

brasileiros em território nacional.  

 Contudo, Werneck (2021) afirma que a resposta inicial brasileira à pandemia foi lenta e 

errática.  

A ausência de uma liderança nacional para gestão da crise sanitária pode ser sentida em 

diferentes atos e abordagens, salientando-se, entre outras, minimização do problema e 
adesão a práticas anticientíficas para o enfrentamento da epidemia; falta de coordenação 

com outros entes federativos; ausência de ações efetivas de comunicação social sobre a 

importância do distanciamento social e da proteção individual, em particular o uso de 

máscaras; inclusive, vigilância e controle em portos e aeroportos; ênfase na assistência 

hospitalar e falta de envolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) no enfrentamento da epidemia; vigilância sindrômica ativa 

insatisfatória e escassa testagem para isolamento de casos e rastreamento de contatos; 

gestão inadequada dos dados em saúde; e estímulo à reabertura das atividades sociais e 

econômicas sem controle de taxas de infecção na comunidade. Em um contexto de 

ausência de uma estratégia de contenção efetiva, a infecção logo se espalhou por todo o 

país. (WERNECK, 2021, p. 33) 
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Em relação às Instituições de Ensino Superior, a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais do Ensino Superior (ANDIFES), em relatório anual25 divulgado em 

dezembro de 2020, a constatação foi de que as universidades brasileiras deram respostas rápidas 

no apoio ao combate ao coronavírus, reforçando seu papel estratégico para o desenvolvimento 

econômico e social do país.  

 

Ressalta-se que as universidades públicas brasileiras rapidamente entenderam seu papel 

no enfrentamento à pandemia, promovendo ações imediatas de paralisação de atividades 

presenciais, construção de estratégias de manutenção da formação de seus membros, 

organização e participação em pesquisas, bem como otimização de ações que pudessem 

apoiar a população brasileira para fazer o necessário combate à pandemia. (ANDIFES, 

2020, p. 4).  

 

 

 Segundo a ANDIFES, o maior desafio na pauta da graduação e pós-graduação foi a 

repentina mudança do modelo presencial de ensino para o modelo remoto de ensino.  

 

[...] com a urgência do distanciamento social e dos protocolos de segurança em favor da 

vida frente à disseminação de um vírus altamente contagioso e letal, as instituições de 

ensino foram impelidas, quase que num movimento global, a verticalizar suas reflexões 

e ações para a construção de um formato de ensino via recursos tecnológicos. 

(ANDIFES, 2020, p. 9). 

 

 

 O outro grande desafio para as IFES nesse período foi a elaboração do calendário 

acadêmico em um cenário de incertezas, amparo legal em relação à continuidade do ensino 

remoto e imprecisão de normas legislativas.  

 Porém, como vimos ao longo desta pesquisa acadêmica, no contexto da pandemia da 

COVID-19, o que prevaleceu foi a forma de ensino denominada Ensino Remoto Emergencial 

(ERE), em que as atividades ensino e aprendizagem passaram a ser realizadas por meio de 

espaços virtuais e com uso de recursos digitais. Essa experiência educativa demandou um esforço 

de adaptação significativo por parte de toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

técnicos-administrativos), e ainda é um grande desafio a permanência prolongada desse modelo 

de ensino remoto no país, devido a falta da perspectiva do final da pandemia no Brasil e no 

Mundo.  

                                                
25 Consultamos apenas o relatório anual de 2020, publicado em agosto de 2021. O relatório de 2021 não foi 

publicado até a data de finalização desta dissertação (fevereiro de 2022).  
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 Em relação as orientações sobre o fechamento das bibliotecas, as primeiras 

recomendações vieram da American Library Association (ALA), entidade internacional, e, aqui 

no Brasil, a primeira recomendação surgiu através da Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Universitárias (CCBU).  

 Publicado em seu site oficial, a ALA divulgou o texto “Pandemic Preparedness: 

resources for libraries”, ou, em português “Preparação para a pandemia: recursos para 

bibliotecas”.  A página da ALA sobre a pandemia da COVID-19 foi incorporando novas 

recomendações e sugerindo políticas específicas para as bibliotecas ao longo do tempo, de acordo 

com as decisões que foram sendo aplicadas durante esse período de enfrentamento à situação 

pandêmica no mundo.  

Em meados de março de 2020, o Conselho Executivo da ALA publicou nota 

recomendando o fechamento das bibliotecas ao público e a reabertura somente quando houvesse 

orientação de saúde pública indicando baixo risco da COVID-19. A nota diz: 

 

É muito difícil para nós apresentar esta recomendação. As nossas bibliotecas se 

orgulham de estar presentes em momentos críticos junto às nossas comunidades. Muitas 

vezes somos as únicas instituições que permanecem abertas em tempos de crise. [...] No 
entanto, manter as bibliotecas abertas neste momento tem o potencial de prejudicar mais 

do que ajudar. Nossas bibliotecas não podem servir como vetores para uma pandemia 

que está em rápida evolução. [...] Contudo, afirmamos que as bibliotecas estão 

respondendo de forma criativa e proativa a esta crise. As bibliotecas universitárias estão 

fornecendo serviços online e acesso a informação e recursos. Todas as bibliotecas estão 

trabalhando com seus conselhos e administrações universitárias para determinar serviços 

de acordo com as diretivas locais. [ALA, 2020, tradução nossa]. 

 
 

 Em junho de 2020, a ALA publicou o resultado de uma pesquisa realizada sobre as 

bibliotecas dos Estados Unidos, na qual foi documentada uma mudança nos serviços de apoio a 

alunos e professores durante a fase inicial da pandemia com o fechamento das bibliotecas. Os 

resultados da pesquisa mostraram que as bibliotecas estavam envolvidas na resposta à crise, 

planejando a reabertura de instalações, e trabalhando para atender às novas necessidades 

educacionais de alunos, professores, pesquisadores. Houve um aumento do uso de serviços 

virtuais e digitais e telefônicos, dando uma continuidade à tendência de atividades da biblioteca 

além das paredes físicas.  
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 No Brasil, em abril de 2020, a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CCBU) 

divulgou um texto intitulado “Recomendações da CCBU para elaboração de planejamento de 

reabertura das bibliotecas universitárias”, na qual recomendou intensificar a oferta de serviços 

online durante o período da pandemia da COVID-19.  As recomendações encontram-se no item 

5- Oferta de serviços online, descritos abaixo:  

 

 Priorizar a aquisição de conteúdo eletrônico; 

 Aprimorar os serviços online existentes e o conteúdo digital; 

 Ampliar os serviços de atendimento remoto e divulgar os existentes (referência virtual); 

 Divulgar todos os conteúdos digitais disponíveis, inclusive os que estão sendo oferecidos 

pelos editores neste período de crise; 

 

 Oferecer informações sobre a pandemia baseadas em fontes oficiais contribuindo com a 

diminuição da desinformação e fakenews. 

 

As bibliotecas universitárias da UFF estão fechadas desde o dia 17 de março de 2020. 

Todas as atividades dos servidores e procedimentos internos da Universidade para adequação às 

determinações referentes à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) 

foram determinadas primeiramente pela Instrução de Serviço PROGEPE nº004, de 13 de março 

de 2020.  

Em abril de 2020, a Instrução de Serviço PROGEPE nº 008 regulamentou o trabalho 

remoto na UFF, enquanto perdurar a situação da pandemia no Brasil. O Art 1 da Instrução 

caracteriza trabalho remoto como realização de atividades laborativas, por servidores (docentes e 

técnico-administrativos) em exercício na Instituição, fora das dependências da Universidade, com 

fixação de metas de produtividade.  Desde então, diversas Instruções de Serviço foram sendo 

atualizadas durante a pandemia, conforme o acompanhamento do cenário epidemiológico no 

Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.  

As bibliotecas universitárias, perante a pandemia, precisaram enfrentar o desafio de 

proteger a saúde dos usuários e funcionários.  Adotar medidas extraordinárias como higienização 

de acervo, distanciamento social, quarentena de materiais bibliográficos, entre outras ações, são 

considerados novos desafios às bibliotecas como instituição social.  
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A Universidade é uma complexa engrenagem que funciona de forma coordenada entre os 

corpos técnico-administrativo, docente e a estrutura ligada à administração superior. O 

bibliotecário que atua em uma biblioteca universitária faz parte do corpo técnico-administrativo, 

e, neste sentido, é necessário destacar, primeiramente, que o profissional bibliotecário, para que 

seja atuante em qualquer meio educacional deve estar alinhado à missão e aos valores da 

instituição a qual oferece seus serviços.  

De acordo Tanus e Sánchez-Tarragó (2020, p. 4), 

 

Dentro das universidades, são as bibliotecas as entidades capazes de articular a rede de 

troca de informações que servirá a membros da comunidade universitária e público 

externo. Elas são um reflexo das instituições de educação superior a qual estão 

vinculadas e têm como objetivo essencial apoiar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão por meio de seus acervos e serviços. 

 

 Para entender a dinâmica das bibliotecas universitárias durante essa 1º fase, realizamos 

buscas em diversos canais de comunicação da UFF (Boletins de Serviço, sites, redes sociais) a 

fim de mapear as ações, estratégias, serviços e inovações das bibliotecas.  

A pesquisa documental apontou que as bibliotecas não foram mencionadas nas resoluções 

do CEPEx, nem nas Portarias das Pró-Reitorias, pois ficou a cargo do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e das Reitorias as decisões sobre as atividades acadêmicas, pedagógicas e 

didáticas da UFF, porém, como as bibliotecas estão subordinadas diretamente ao CEPEx através 

do Grupo de Trabalho de Infra-Estrutura e Processos26, a SDC foi nomeada para ser membro do 

Comitê de Governança, Riscos, Controle e Integridade da UFF27.  

 

                                                
26 A UFF, através da Portaria nº 66.870, de 18 jun. 2020, constituiu o Grupo de Trabalho de Infraestrutura e 
Processos, com a finalidade de subsidiar a administração superior da Universidade, especialmente com a 

formulação e a implementação de medidas referentes às ações de reestruturação frente à pandemia da COVID-19. 

Conforme o art 4º, o grupo de trabalho teve um prazo de duração de 90 dias. Niterói, RJ: UFF, 2020n. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Boletim de Serviço, a. LIV, n. 107, 18 jun. 2020). 

27 Através da Portaria nº 66. 871, de 18 de junho de 2020, a UFF instituiu um Comitê para gerir o Programa de 

Integridade e monitorar a Governança e Controles Internos da Universidade. Conforme o Art 2º, o Comitê terá a 

“finalidade estratégica de coordenação das ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e articulação 
dos resultados dos grupos de trabalho: GT-COVID-19, GT-CEPEx, GT de Infraestrutura e Processos”. Segundo o 

parágrafo 2º, as decisões do CEPEx serão utilizadas pelo Comitê. Niterói, RJ: UFF, 2020o. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE. Boletim de Serviço, a. LIV, n. 107, 18 jun. 2020). 
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Segundo a Superintendência de Documentação da UFF,   

 

A participação das equipes da SDC em Comissões, Comitês, Grupos de Trabalho e 

outros, promove a integração e a extensão das atividades desenvolvidas no âmbito da 

SDC/UFF, subsidiando o cumprimento da missão da SDC e da UFF como um todo. 

Busca-se, com essa atuação, divulgar e compartilhar os serviços e produtos oferecidos 
pela SDC; ampliar o desempenho institucional por meio de parcerias transversais; apoiar 

ações que ampliem a qualidade do ensino, pesquisa e extensão da UFF e contribuir para 

modernização da gestão fortalecendo sua identidade institucional. (UNIVERSIDADE..., 

2020c, p.15) 

 

 

Para melhor visualizarmos como as bibliotecas da UFF foram se adequando ao contexto 

pandêmico, elaboramos (Figura 6), uma linha do tempo com as principais Decisões, 

Determinações, Instruções de Serviço e Portarias emitidas pela direção da SDC durante o período 

de março de 2020 a agosto de 2020.  

 

Figura 6: Linha do tempo – Decisões e DTS da SDC no período de março a junho de 2020. 
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     Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A criação do Grupo de Trabalho, em maio de 2020, para criação de conteúdo, gestão, 

padronização e orientação para as mídias sociais e serviços online das unidades subordinadas à 

Coordenação de Bibliotecas CBI foi uma ação estratégica importante nesse período.  

As resoluções IV e V do GT-Mídias Sociais especificam as ações do grupo: 

 

IV – O grupo de trabalho responderá à Coordenação de Bibliotecas (CBI) e à 

Superintendência de Documentação (SDC). 

V – O grupo de trabalho desenvolverá conteúdo para as mídias sociais de todas as 

unidades de CBI, além da divulgação, execução e treinamento dos serviços online, 

recursos e ferramentas virtuais das bibliotecas da UFF que serão postados nas mídias das 

bibliotecas e nos sites da UFF conforme o fluxo de trabalho e recomendações orientados 
pela Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI) da Superintendência de 

Documentação.  (UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, 2020p, p. 

10-11).  

 

As atividades oficiais do grupo ocorreram de 01 de abril a 31 de dezembro de 2020.  
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No atual contexto do Ensino Remoto Emergencial, as bibliotecas universitárias da UFF 

entenderam que as mídias e as redes sociais se tornaram uma forma efetiva de disponibilizar 

informação e, principalmente, um espaço de mediação da informação das bibliotecas para atender 

as necessidades informacionais dos seus usuários. Dessa forma, estreitar as fronteiras entre a 

informação e o usuário, de forma virtual, tornou-se, então, prioridade sine qua non das equipes de 

bibliotecários.   

Cabe aqui, neste momento, apontar brevemente as diferenças entre mídias sociais e redes 

sociais. Eles não significam a mesma coisa. Segundo Telles (2010), as mídias sociais são 

caracterizadas dentro da categoria das novas mídias de comunicação e as redes sociais chamadas 

de sites de relacionamento. Contudo, dentro de diversas mídias sociais é possível formar redes 

sociais. Ainda segundo o autor, as mídias sociais são plataformas na internet construídas para 

permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de 

informações em diversos formatos (TELLES, 2010, p. 8). Ou seja, são espaços de exposição onde 

o indivíduo posta informações ou arquivos, sem gerar, prioritariamente, relacionamento direto 

com outros usuários.  

Já as redes sociais são ambientes cujo foco é reunir pessoas, os chamados membros, que, 

uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados, fotos, vídeos, textos, criando uma lista de 

amigos (seguidores) e comunidades. Ou seja, são espaços de exposição onde o indivíduo ou 

empresa/instituição se relaciona diretamente com um ou mais indivíduos ou comunidade, 

formando grupos, os quais, juntos, formam uma rede de relacionamento. Os exemplos mais 

conhecidos de redes sociais disponíveis atualmente são: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 

Whatsapp, Messenger, LinkedIn.  

Ainda segundo Telles (2010), as tecnologias de comunicação em rede são consideradas, 

atualmente, recursos eficientes para promover a comunicação, pois se constituem na ferramenta 

mais poderosa de circulação de informação da contemporaneidade.   

Com o distanciamento social, a suspensão das atividades presenciais na UFF, e as 

bibliotecas fechadas, foi preciso, de fato, reforçar os canais de comunicação das bibliotecas com 

os usuários. Foi necessário também tomar iniciativa de reformular, adaptar e criar formas 

inovadoras de oferta de serviços. 
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Em um mapeamento sobre as redes sociais das 26 bibliotecas universitárias da UFF, nosso 

campo empírico, vimos que todas possuem redes sociais ativas, conforme mostramos no Quadro 

6. Porém, ao contabilizarmos a quantidade de redes sociais que cada biblioteca possui, chegamos 

aos seguintes números, conforme demonstra a Figura 7, que nos traz os seguintes resultados:  

            Figura 7: Bibliotecas universitárias da UFF com rede social ativa. 
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                  Fonte:  Elaborado pela autora (2021). 

 

Constatamos que a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) é a unidade que possui a maior 

quantidade de redes sociais citadas (4, no total) e é a biblioteca que possui o maior número de 

seguidores no Instagram (2.149) e no Facebook (4.321), até a data de análise (dezembro de 

2021). A página do Instagram da BCG é recente, foi criada em 7 de janeiro de 2020, um pouco 

antes do início da pandemia no Brasil. Já a página no Facebook é mais antiga, foi criada em 27 de 

agosto de 2011. 

Detectamos que a Biblioteca do Instituto Biomédico (BIB) é a única que possui a rede 

social Whatsapp (aplicativo de mensagens instantâneas) disponível para usuários. Através do 

WhatsApp é possível acessar links com outros serviços oferecidos pela biblioteca do Instituto 

Biomédico, tais como: normas técnicas; catálogo online pergamum-UFF; acesso à plataforma 

Minha Biblioteca; Pré-cadastro online; Fanpage no Facebook; serviço de acesso à biblioteca 

eletrônica e recursos virtuais; blog Periódicos; Blog da Biblioteca do Instituto Biomédico; acesso 

ao RIUFF; formulário para geração de ficha catalográfica; e link para o Portal de Periódicos da 

Capes. Outra descoberta interessante é que das 26 bibliotecas universitárias analisadas, 20 

possuem a rede social Instagram, sendo que 11 delas criaram página nessa rede social durante o 

período da pandemia no Brasil. São estas: 
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Figura 8: Bibliotecas da UFF que criaram páginas no Instagram durante a pandemia. 

 

            Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Observamos que a Biblioteca de Macaé (BMAC) e a Biblioteca de Nova Friburgo (BFN) 

não possuíam nenhuma rede social antes da pandemia. E, atualmente, elas só possuem a página 

do Instagram, que foi criada em abril de 2020. 
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 Segundo dados do site Marketing Digital (2021)28, o Facebook, Youtube, Instagram e 

Whatsapp são as plataformas de redes sociais mais populares no Brasil e no Mundo e, também, as 

mais utilizadas. Em 2012, o Facebook comprou a plataforma Instagram. Apesar de funcionarem 

de forma autônoma, eles podem se conectar. Desta forma, é possível compartilhar 

automaticamente posts nas duas redes sociais ao mesmo tempo, bastando usar as conexões que 

existem em ambas.  

Cada rede social possui suas particularidades, objetivos diferentes, e formas de 

engajamento com os usuários, contudo, podemos afirmar que todas elas funcionam, 

primeiramente, como um recurso informativo-comunicacional que tem chamado atenção cada 

vez mais das bibliotecas para serem utilizados em ambiente acadêmico, por exemplo.    

Ao longo da pesquisa, percebemos que as redes sociais do Sistema de Bibliotecas da UFF 

passaram a ter atualizações mais frequentes e com mais conteúdo informativo e formativo, 

buscando interagir com os usuários.  

Na literatura em Ciência da Informação, localizamos textos e autores que abordam 

pesquisas sobre as redes sociais em bibliotecas e a importância do uso desse meio de 

comunicação e informação.  

Para Souza et al. (2015, p. 586), as redes sociais são importantes meios para potencializar 

o processo de divulgação da informação. Além disso, “[...] as redes sociais têm revolucionado o 

fluxo da informação e a interação entre os usuários dessa potente ferramenta proveniente do 

desenvolvimento das tecnologias de informação”. 

Segundo Santos Neto e Almeida Junior (2017, p. 444) mediar a informação é um dos 

principais objetivos da biblioteca universitária, e este fazer ocorre em todas as atividades dos 

profissionais da informação. A mediação da informação, portanto, “[...] ocorre no serviço de 

referência, no balcão de empréstimo, nas atividades culturais, no processamento técnico e, pode 

também, se dar nas redes sociais”.  

 

 

                                                
28 RESULTADOS DIGITAIS. Ranking: as redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo em 2021. Disponível 

em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. Acesso em: 28 nov. 2021. 
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Gomes, Prudêncio e Conceição (2010) afirmam que a demanda pela busca do 

conhecimento tem levado as bibliotecas ao desenvolvimento de redes sociais, ampliando, assim, 

“[...] espaço do debate, da análise e reflexão crítica, capaz de potencializar a apropriação da 

informação pelos usuários ao acessarem as informações por meio de seus serviços e produtos” 

(GOMES; PRUDÊNCIO; CONCEIÇÃO, 2010, p. 146).   

Corrobora com essa visão os estudos de Almeida Junior (2017) sobre as bibliotecas 

universitárias. Para o autor, estas unidades de informação devem explorar os recursos da web 

social, criando redes sociais no seu ambiente virtual, de modo a desenvolver interação mais 

intensa junto a seus usuários e entre seus bibliotecários, ampliando, desta forma, a troca de 

informações e promovendo debates sobre temas que lhes são pertinentes, facilitando, com isso, a 

apropriação dessas informações pelo seu público/comunidade acadêmica.   

No caso das Bibliotecas da UFF, durante o período da pandemia, o uso das redes sociais e 

das novas tecnologias Web se intensificaram, atingindo os públicos interno e externo da 

Universidade. Como vimos anteriormente, o Instagram29 é uma ferramenta info-comunicacional 

que tem sido muito utilizada pelas bibliotecas universitárias da UFF e, por isso, cabe destacar 

brevemente algumas características e alguns recursos interessantes dessa rede social.  

As fotos e vídeos publicados no perfil do usuário ficam disponíveis no feed, que significa: 

“fluxo de conteúdo que permite rolagem”.  (GOOGLE..., 2021). O conteúdo é exibido em blocos 

de aparência semelhante que se repetem um após outro, conforme mostra a (Figura 9), exemplo 

retirado da página do Instagram da Biblioteca da Faculdade de Medicina da UFF.    

No feed, as fotos e vídeos são ordenadas em ordem cronológica, do mais recente ao mais 

antigo. É possível, contudo, ajustar o layout do feed de acordo com preferências de cor, por 

exemplo, e criar uma identidade visual de acordo com os interesses do criador do perfil.  

 

 

                                                
29 O Instagram é uma rede social on-line de compartilhamento de fotos e vídeos. O aplicativo foi criado por Kevin 

Systrom e Mike Krieger e lançado em 2010 e rapidamente ganhou popularidade, com milhões de usuários no 

mundo todo. No início, o aplicativo foi desenvolvido apenas para usuários de Iphone, porém, em 2012, o Instagram 

disponibilizou o seu aplicativo para a plataforma Android, do Google. Nesse ano, o Facebook comprou o Instagram 

e, a partir daí, converteu-se em uma rede social de fato. (WIKIPEDIA, 2022).  
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                    Figura 9: Exemplo de layout do feed no Instagram da BFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Entre as funcionalidades do Instagram estão os stories (traduzido como história em 

português), recurso que tem como objetivo melhorar a interação entre os usuários e consiste na 

possibilidade de publicar fotos e vídeos que ficam acessíveis por até 24 horas; e o direct (possui a 

função de mensagens instantâneas), onde é possível compartilhar informações com apenas uma 

pessoa ou um grupo com no máximo 32 pessoas.  (INSTAGRAM, 2022). 

Outro recurso interessante são as chamadas hashtags. A hashtag é representada pelo ícone 

#. Em inglês, hash, é sinônimo de “jogo da velha”, enquanto tag significa “etiqueta”. A principal 

função da hashtag é etiquetar, ou seja, separar por categorias os conteúdos criados na web. A 

hashtag vem acompanhada de um termo, criando uma grande categoria e uma espécie de link 

para ela. Então, sempre que clicar em uma hashtag, terá acesso a outros conteúdos com a mesma 

etiqueta. A visibilidade de um post depende do quanto o termo é procurado. Ou seja, quanto mais 

populares os posts, mais visualizações terá.  
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É possível, também, ter acesso ao Instagram pelo computador. O Instagram Web é uma 

versão para navegador que traz quase todas as funções existentes no mobile. O perfil do usuário é 

localizado pelo símbolo arroba representando por @. Este símbolo gráfico é utilizado na internet 

para indicar a localização de um endereço eletrônico.  

As bibliotecas universitárias da UFF, como iremos observar a seguir, utilizaram várias 

funcionalidades do Instagram para se aproximar dos usuários e divulgar seus serviços 

bibliográficos e atividades em geral. Dentre essas funcionalidades, observamos que os recursos 

mais utilizados por elas foram: o direct, as hashtags e o stories. 

Para realizar as pesquisas nas contas (endereço eletrônico) das bibliotecas universitárias 

da UFF que possuem essa rede social ativa preferimos utilizar o Instagram Web (acesso pelo 

computador). No entanto, nessa etapa de realização da pesquisa empírica, encontramos algumas 

dificuldades, pois dentro do perfil do usuário não é possível localizar postagens no feed (por 

nome ou palavra-chave, por exemplo). Também não é possível ainda realizar buscas por datas, 

assuntos, e nem fazer download de imagens na versão Web do Instagram. Foi necessário, então, 

capturar as imagens (os chamados prints screen30) e transformar o que está na tela do PC em um 

registro informativo. Para referenciar uma imagem capturada em tela, torna-se pertinente colocar 

a data em que a imagem foi postada no feed do perfil da conta do usuário. Dessa forma, cada 

imagem fica referenciada da forma correta, conforme veremos nas imagens citadas nas próximas 

páginas desta dissertação, referentes às bibliotecas universitárias da UFF.   

Selecionamos, então, 3 (três) bibliotecas universitárias da UFF que tiveram um maior 

número de posts publicados no Instagram, no período inicial da pandemia (de 13 de março a 31 

de agosto de 2020). O ranking ficou assim: 

 

 

 

 

                                                
30 A palavra Print Screen (geralmente abreviada como print scrn) é uma tecla presente na maioria dos teclados de 
PCs (computadores). Esta tecla faz com que o conteúdo do buffer de memória da tela do modo de texto atual seja 

copiado para a porta de impressora padrão. Ou seja, trata-se de um modus operandi do computador que utiliza a 

interface gráfica e salva a imagem da tela atual, ou captura de tela. A imagem capturada pode ser, então, colada em 

um programa de edição e processador de texto. Essa nota tem como objetivo explicar como capturamos as imagens 

usadas nessa dissertação. 
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1º Lugar: Biblioteca de Medicina (BFM) – 1.595 postagens 

2º Lugar: Biblioteca de Economia (BEC) – 172 postagens 

3º Lugar: Biblioteca do Gragoatá (BCG) – 109 postagens 

 

Essas três bibliotecas universitárias estão localizadas na cidade de Niterói.  As bibliotecas 

universitárias localizadas no interior fluminense não tiveram um índice de postagens alto nas 

redes sociais durante o período da pandemia. A biblioteca mais bem posicionada em termos de 

postagens é a Biblioteca do Campus de Petrópolis (BCPE), na qual foram publicados 524 

conteúdos informacionais abrangendo o período de 17 março a 20 de dezembro de 2021.  Em 

segundo lugar, a Biblioteca do Aterrado de Volta Redonda (BAVR), que publicou 323 conteúdos 

informacionais no período de maio de 2020 a 20 de dezembro de 2021. E, em terceiro lugar, a 

Biblioteca do Noroeste Fluminense de Ensino Superior (BINF) com 313 publicações no período 

de 17 de março de 2020 a 20 de dezembro de 2021. O total de postagens abrange as fases 1, 2 e 3 

da nossa pesquisa. Optamos, então, por não realizar inferências sobre os conteúdos digitais dessas 

bibliotecas, especificamente.  

Contudo, a título de amostragem, fizemos três inferências sobre as postagens das 

bibliotecas universitárias citadas no ranking. Elas são as que vêm usando com mais frequência o 

Instagram (e seus recursos) para se comunicar e interagir com os usuários e divulgar seus 

serviços, além de fornecer informações pertinentes sobre a pandemia da COVID-19.   

 

Instagram (@bfm.sdc.uff) da Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM): 

 

O Instagram da BFM foi criado em 20 de março de 2020. Fizemos uma consulta às 

postagens no período de março a agosto de 2020. Percebemos que o maior número de posts foi 

sobre a COVID-19. 

Desde o início, diversos posts foram dedicados a ressaltar a importância do isolamento 

social para evitar a circulação e aglomeração de pessoas, reduzindo, assim, a transmissão do vírus 

no país. As postagens incluíram também a importância do teste para identificação do vírus e o 

uso da máscara. Foram mencionadas, ao longo do tempo, diversas instituições que se tornavam 
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referência no combate a COVID-19, como, por exemplo, a FIOCRUZ. Durante esse período 

inicial da pandemia, foram surgindo bases de dados e plataformas para inserir milhares de artigos 

e pesquisas acadêmicas no Brasil, e a biblioteca de medicina foi elencando algumas referências, 

tais como: a plataforma do IBICT, elaborada com o apoio da comunidade científica, onde foram 

mapeadas as pesquisas científicas sobre a COVID-19 no Portal Brasileiro de Publicações em 

Acesso Aberto (Oasisbr); o IBICT lançou também repositórios de preprints para ajudar 

periódicos científicos durante a pandemia da COVID-19; a SBC. Imuno é uma plataforma de 

divulgação científica que busca combater fakenews sobre a pandemia; a Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) criou uma plataforma chamada “COVID-19 Data 

Sharing/BR”. Foram divulgados também portais confiáveis de pesquisa acadêmica: SCIELO, 

Portal da Capes, Google Acadêmico, BDTD, Science.Gov e o ScienceResearch.com. A maioria 

desse tipo de postagem foi o chamado repost (recompartilhamento de postagens) de diversos 

perfis institucionais tais como a FIOCRUZ, IBICT, USP, etc.  

E à medida que novos conhecimentos sobre a doença da COVID-19 iam avançando, as 

postagens foram sendo relacionadas a isso, tais como: estudos avançados sobre medicamentos, 

estudos sobre a COVID-19 e outras doenças relacionadas, estudos sobre a escala de transmissão 

do coronavírus por pacientes assintomáticos, estudos sobre a vacina contra o vírus. Para a maioria 

dos cientistas, naquele período inicial da pandemia, a opinião era de que a COVID-19 é um mal 

sistêmico, onde os danos não se limitam somente ao aparelho respiratório, podendo afetar 

subitamente diversos outros órgãos.   

A doença se tornou, então, um grande desafio para as sociedades contemporâneas, em 

termos clínicos e de saúde pública. Por isso, uma grande quantidade de posts foi sobre dicas de 

Lives no Instagram, no Youtube e Hangouts relativos a eventos científicos sobre a COVID-19. O 

número de postagens sobre dicas de congressos científicos nacionais e internacionais, seminários 

e simpósios, Webconferências, Webnars31, aulas abertas e publicações científicas foi bastante 

relevante também.  

 

                                                
31 Webnar é um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, que geralmente permite a interação da audiência 

via chat. As principais plataformas de Webinário são Youtube Live, e GoToWebinar. Disponível em: 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/webinar/. Acesso em: 03 nov. 2021. 
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Figura 10: Exemplo de conteúdos informativos no Instagram da BFM (2020). 

 
 

                   Fonte: BFM (2020) 

 

 

            Nesse período, identificamos que as principais hashtags publicadas foram: #uff #sdc 

#bfm #gtmidiassociaisuff #pandemia2020 #pandemiacoronavirus #covid #covid19 #virus 

#sarscov2 #higienização #isolamentosocial #mascarafacial #assintomaticos #presintomaticos 

#fiqueemcasa #vacina #imunização #doencastrombóticas #medicina  #oms  #opas #ebook 

#basededadoscientíficos #artigoscientíficos #publicaçõescientíficas  #acessoaberto  

#ensinoremoto #aulaonline #cursosonline  #simposio  #webinar  #lives  #mesaredonda  #coloquio  

#congressos #palestrasonline   #conferências   #fakenews. 

O público alvo da biblioteca de medicina é composto, principalmente de: estudantes de 

medicina e médicos, alunos de pós-graduação, demais profissionais da área da saúde, 

bibliotecários da área da saúde e, também, para o público em geral. 
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Instagram (@bec.sdc.uff) da Biblioteca de Economia (BEC): 

O Instagram da Biblioteca de Economia (BEC) foi criado em 20 de março de 2020. A 

consulta às postagens foi realizada no período de março a agosto de 2020. Durante esse período 

contabilizamos 172 postagens. Observamos que a maioria das postagens foi sobre dicas de Lives, 

cursos e aulas online sobre diversos assuntos, dentre eles a situação da pandemia no Brasil. Dicas 

de leitura, dicas culturais e informações sobre serviços que as bibliotecas da UFF oferecem 

também tiveram um número de postagens significativos durante esse período. Em geral, as dicas 

de Lives eram sobre assuntos relacionados a COVID-19 e a economia brasileira. 

         Figura 11: Exemplo de conteúdos informativos no Instagram da BEC (2020). 

 

           Fonte: BEC (2020) 

 Uma série produzida pela Biblioteca de Economia que chamou atenção foi o Projeto 

intitulado “Pílulas da ABNT”. Quase toda semana foram publicados posts explicativos sobre 

alguma regra presente nas normas da ABNT relacionadas à elaboração de trabalhos acadêmicos. 
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Figura 12: Série ‘Pílulas da ABNT’ no Instagram da BEC. 

 

       Fonte: BEC (2020) 

 

As principais hashtags publicadas foram: #SistemadeBibliotecaseArquivosdaUFF #sdc 

#uff #dicas #becuff #gtmidiassociaisuff #uffcontraocoronavirus#treinamentos #cursosonline 

#capacitaçao   #eventosonline #quarentena   #fiqueemcasa   #serviçosuff   #PílulasdaABNT   

#normalização #aulaonline   #bibliotecasuff. 

Identificamos que o público alvo da biblioteca de economia da UFF são, principalmente: 

estudantes de graduação e de pós-graduação e profissionais da área da economia.  
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Instagram (@bcg.sdc.uff) da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG): 

 

O Instagram da BCG foi criado em 7 de janeiro de 2020. No entanto, nossa análise se 

refere aos posts publicados a partir de março a agosto de 2020. Foram contabilizadas 109 

postagens nesse período. Identificamos que o maior número de posts foi sobre ‘Dicas de Leitura’, 

totalizando 22 posts, seguida de dicas culturais. Nesse período, a BCG criou duas séries 

interessantes: a série ‘Estude em Casa’, que são postagens temáticas com indicação de leituras de 

e-book disponíveis no Sistema Pergamum – UFF e a série ‘Não brigue com as referências’, 

voltada para orientação a respeito de normas técnicas em trabalhos acadêmicos.   

A série “Estude em Casa” foi produzida para oferecer dicas de leitura de livros 

mencionados pelas bibliografias dos cursos de graduação e pós-graduação. O acesso aos livros 

em formato digital é via Catálogo online Pergamum-UFF. 

 

Figura 13: Série ‘Estude em Casa’ no Instagram da BCG 

 
 

    Fonte: BCG (2020). 
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        É interessante relatar brevemente a história da BCG. A biblioteca central foi inaugurada 

em 25 de abril de 1994, como reflexo dos convênios entre o Ministério da Educação (MEC) e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Foi composta, inicialmente, pelo acervo de 

cinco bibliotecas: a Biblioteca da Escola do Serviço Social; Biblioteca da Faculdade de 

Educação; Biblioteca do Instituto de Arte e Comunicação Social: Biblioteca do Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia e pela Biblioteca do Instituto de Letras.   

Atualmente, a BCG atende os cursos de graduação e pós-graduação vinculados às áreas de 

Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, o que compõem uma 

média de 70 cursos.  A biblioteca também se destaca por ser a maior da Universidade, com 

espaço físico de 7.251 m2, distribuídos em 4 andares, possui salas para estudo individual, cabines 

para estudo em grupo, salão de exposição, sala com acervo multimídia, sala com acervo de obras 

raras e coleções especiais e rampas de acesso para pessoas com deficiência física. (MAYRINCK, 

2017). 

Seu acervo é composto por mais de 250 mil itens, distribuídos em: coleções de livros, 

periódicos nacionais e estrangeiros, acervo multimídia, livros e periódicos eletrônicos, catálogos 

de artes, trabalhos acadêmicos (TCC, dissertações e teses), impresso e eletrônico (no Repositório 

Institucional da UFF-RIUFF), partituras e coleções especiais.32  

Nas redes sociais, outra série de destaque da BCG foi “Não brigue com as referências”, 

na qual trouxe uma variedade de posts explicativos sobre como elaborar referências 

bibliográficas seguindo as normas da ABNT. A maior novidade foi a disponibilização de posts 

informativos sobre como referenciar Lives em trabalhos acadêmicos.  

 

 

 

 

 

                                                
32 Informações obtidas através do site da REDARTE (RJ) quando a BCG completou 25 anos de existência. 

Disponível em: https://www.redarte.org.br/2019/05/05/biblioteca-central-do-gragoata-da-uff-completa-25-anos/. 

Acesso em: 18 nov. 2021. 
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Figura 14: Série ‘Não brigue com as referências’ no Instagram da BCG. 

               
 

               Fonte: BCG (2020) 

 

Segundo a SDC, o modelo de referenciar Lives foi construído pela bibliotecária da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cláudia Anjos, com base na orientação da 

ABNT de 2018 para filmes, vídeos, entre outros em meio eletrônico (Seção7.13.2 e Documento 

Sonoro em meio eletrônico/Podcast – Seção 7.13.5).  

A BCG deu amplo destaque também para postagens relacionadas às novas aquisições de 

seu acervo no Repositório da UFF (RIUFF), inclusive com a novidade de aquisição de vídeos 

depositados na plataforma, conforme consta nas imagens abaixo.  
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Figura 15: Posts sobre novidades no Repositório Institucional da UFF. 

      

           Fonte: BCG (2020) 

 

As principais hashtags identificadas foram: #sdc #bcg #servicosonline #bibliotecas 

#dicacultural #pesquisas #dicas #acesso #acervo #ebooks #gtmidiassociaisuff 

#nãobriguecomaasreferências #normas   #repositórioinstitucional   #riuff   #treinamentos 

#bibliotecavirtualpearson   #MinhaBilioteca. 

Analisando as postagens e a dinâmica dos três casos das bibliotecas universitária da UFF 

(BFM, BEC e BCG), é possível concordar com Gomes (2010): 

 

O trabalho com as redes sociais no ambiente da biblioteca universitária, numa 
perspectiva mediadora em favor da interlocução, do debate e da troca de ideias, pode 

contribuir para o aperfeiçoamento e aprofundamento das práticas de leitura e de 

produção escrita, o que poderá representar, especialmente entre os estudantes de 

graduação, uma ação promissora e construtora de protagonistas no mundo acadêmico. 

(GOMES, 2010, p. 146) 

 

A partir dessa percepção, compreendemos que a biblioteca universitária deve exercer um 

papel ativo na função de atuar não apenas como apoio nas redes sociais, mas também como 

modelo de mediação institucional na formação do estudante pesquisador/acadêmico. 
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Gomes (2010) pontua ainda que as redes sociais das bibliotecas têm o potencial de 

aproximar indivíduos com interesse temáticos em comum, realizando não apenas a disseminação 

da informação, proporcionando o seu acesso e uso, mas também ampliando o crescimento da 

qualidade das interlocuções e discussões entre os leitores, dando-lhes suporte, inclusive, para 

melhores condições de apropriação da informação por parte deles. (GOMES, 2010, p. 146). 

Pereira e Silva (2019) apontam que o desenvolvimento do conceito de mediação da 

informação surge a partir do conjunto de atividades gerenciais, programas e projetos e 

serviços/produtos de informação, transformando, dessa forma, a biblioteca em um espaço 

sociocultural de construção de significados e sentidos através de suas práticas informacionais. 

Observamos, então, que as equipes das bibliotecas universitárias da UFF se empenharam em 

promover estratégias para realizar a mediação da informação com a sua comunidade acadêmica 

por meio das redes sociais.   

Dessa forma, o ambiente virtual (redes sociais) das bibliotecas universitárias pode 

funcionar como um dispositivo favorecedor de ações mediadoras do acesso e apropriação da 

informação, e representa, também, um espaço intensificador do processo de comunicação entre os 

usuários e da própria biblioteca com os mesmos.  

Durante a pesquisa, identificamos que a forma de comunicação das bibliotecas 

universitárias da UFF (em termos de layout nas redes sociais) sobre conteúdos informativos 

relacionados aos serviços que elas oferecem seguiu um padrão de comunicação elaborado pelo 

GT-Mídias Digitais, conforme veremos nas imagens a seguir (Figuras 16 e 17).   

As bibliotecas também seguiram um padrão de serviços (nº de serviços) e atendimento aos 

usuários, de acordo com a política de informação e gestão da SDC e da Coordenação de 

Bibliotecas (CBI).  

A lista de serviços disponíveis durante o período de ensino remoto foi divulgada nas redes 

sociais de todas as bibliotecas universitárias e arrolam, principalmente: atendimento virtual, 

nada consta, elaboração de fichas catalográfica e cadastro de usuários, conforme post de 

divulgação (Figura 16) publicado pela SDC em 24 de setembro de 2020. 
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Figura 16: Material informativo sobre serviços disponíveis nas redes sociais. 

                                       

   Fonte: BCG (2020) 

 

Já no site do Sistema de Bibliotecas da UFF, as informações sobre os serviços que 

normalmente costumam disponibilizar permaneceram sem alterações.  

O quadro 8 mostra as diferenças de serviços entre o que está no site do Sistema de 

Bibliotecas da UFF e as informações disponibilizadas nas redes sociais das bibliotecas.  

 

                              

Quadro 8: Serviços disponibilizados no site e nas redes sociais. 

  

Lista de serviços disponíveis no Sistema de 

Bibliotecas da UFF  

Lista de serviços disponíveis nas Redes Sociais 

das Bibliotecas da UFF 

o  Atendimento à pessoa com deficiência 

o  Comutação bibliográfica 

o  Consulta local ao acervo 

o  Empréstimo domiciliar 

 Empréstimo entre bibliotecas 

Atendimento Virtual 

Nada Consta 

Elaboração de Ficha Catalográfica 

Cadastro para novos usuários 

 

               Fonte:  Elaborado pela autora (2021). 
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Ao consultar o relatório da SDC de 2020, constatamos uma tabela retrospectiva com os 

serviços aos usuários da SDC (2015-2020). No ano de 2020, durante a pandemia, foram 

contabilizados todos os serviços realizados, tais como: Cadastros de usuários no Sistema de 

Bibliotecas; catalogação, consultas ao acervo (no caso, acervo virtual), empréstimos domiciliares, 

fichas catalográficas, levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica, e usuários 

capacitados.  

 

Tabela 1: Serviços aos usuários da SDC (2015-2020) 

 

         Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, (2020c, p. 27). 

 

Como as bibliotecas estiveram fechadas desde 17 de março de 2020, não houve consulta 

local, apenas virtual, através do catálogo online.  

Os dados referentes a usuários capacitados são relativos a treinamentos ao vivo 

(Webinar), treinamentos efetuados/reportados pelas bibliotecas e número de visualizações de 

vídeo-palestras e tutoriais que estão no canal do Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF33.  

A Tabela 1 mostra-nos uma queda vertiginosa no cadastro de usuários, ainda que o 

atendimento virtual tenha sido implantado com vistas a acesso aos livros eletrônicos adquiridos 

                                                
33 Conforme dissemos anteriormente, não tivemos acesso ao Relatório Anual da SDC de 2021, pois o mesmo ainda 

está em confecção, devendo ser divulgado somente a partir de fevereiro de 2022.  
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pela SDC por meio do convênio com a Pearson Education, fornecedora da Biblioteca Virtual 

Pearson.  

Em relação aos meios de comunicação para atendimento e orientação online, as 

informações foram amplamente divulgadas nas redes sociais das bibliotecas, conforme mostra a 

Figura 17. O atendimento online das bibliotecas está disponível nos endereços eletrônicos: e-

mail, e nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e Blog, conforme mostramos no quadro 6, 

seção 3.2 Segundo informações através dos posts das bibliotecas (Figura 17), o atendimento 

virtual dos bibliotecários envolve orientação para: normalização de trabalhos acadêmicos; 

levantamento bibliográfico; pesquisas em bases de dados e acesso a conteúdos digitais.  

 

            Figura 17: Posts das bibliotecas sobre contatos para o atendimento e orientação online. 

                                                              Z                       

 
 

            Fonte: BCG (2021); BFM (2021). 

 

A maioria dos contatos das bibliotecas com os usuários relativo aos serviços das 

bibliotecas durante a pandemia esteve concentrado nas redes sociais através do direct, no 

Instagram; do Messenger, no Facebook; e pelo canal de mensagens do Twitter.   

O e-mail não é considerado uma rede social, porém é uma das formas de acesso e de 

comunicação mais usual das bibliotecas.  

Alguns serviços foram adaptados à nova realidade imposta pela pandemia da COVID-19 

como, por exemplo, os empréstimos de livros que passaram a ser renovados automaticamente, 

conforme nos mostra a (Figura 18) em post publicado pela Biblioteca de Economia na sua página 

do Instagram, em 15 de julho de 2020. 
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            Figura 18: Informação sobre renovação de empréstimo de livros durante a pandemia. 
 

                                              

Fonte: BEC (2020) 

 

De acordo com recomendações da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – 

CBBU (2020), as devoluções dos materiais são os principais meios de contaminação da COVID-

19. Por isso, foram recomendadas adotar medidas de higienização de acervo, acondicionando o 

material em locais onde tenha bastante circulação de ar e desinfecção com maior facilidade, 

quarentena de materiais bibliográficos (pelo período de 14 dias), investimento em equipamentos 

de proteção individual, e outras medidas de prevenção. Além disso, outra recomendação foi dar 

preferência a empréstimos de documentos e livros digitais pelo catálogo online.  

O Sistema de Bibliotecas elaborou o pré-cadastro online para que os alunos pudessem 

continuar tendo acesso aos serviços online, a reservas online de livros digitais e consultas a e-

books disponíveis no catálogo da rede de bibliotecas da UFF.   

Segundo o relatório da SDC de 2020, o setor de empréstimo de livros contabilizou 10.512 

empréstimos domiciliares. Nos anos anteriores a 2020, essa média de empréstimo de livros estava 

em cerca de 120 mil a 230 mil livros emprestados por ano.  
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Durante a pandemia, um período tão atípico para as bibliotecas universitárias, o estudo de 

usuários tornou-se, então, fundamental. Afinal, é através do estudo de usuários que é possível 

compreender melhor as necessidades de sua comunidade em determinado contexto.  

Conforme Vieira (2014, p. 47), o estudo de usuários objetiva: 

 

O estudo de usuário deve levar em conta as suas necessidades específicas; para isso, deve 

observar e questionar com o objetivo de, na medida do possível, atender às suas 
necessidades e preferências no que tange ao acervo e aos serviços prestados. Além da 

busca de dados da comunidade, faz-se necessário obter dados dos possíveis usuários, os 

chamados “usuários potenciais. (VIEIRA, 2014, p. 47 citado por BAPTISTA; SERVI, 

2020, p. 12). 

 

Para estruturar as atividades desse serviço, a biblioteca deve direcionar seu olhar para as 

especificidades do seu público, precisa conhecê-lo profundamente para saber como atendê-lo da 

melhor forma possível e planejar produtos adequados para suas demandas.  

Por isso, as bibliotecas da UFF que tem redes sociais ativas colocaram disponível o 

formulário “Fale com a Biblioteca”, por meio do qual estavam solicitando a participação de todos 

os usuários, em especial os que utilizam e consultam os serviços da biblioteca em suas redes 

sociais. O objetivo do formulário era entender a experiência dos seus usuários com as bibliotecas 

durante o período de suspensão das aulas e serviços presenciais. 

Esse formulário ficou disponível em duas ocasiões: no mês de maio/2020 e no mês de 

maio/2021 (Figura 19). Ao todo foram 15 perguntas (abertas e fechadas), utilizando como 

ferramenta um formulário eletrônico de múltipla escolha, disponibilizado através do Google 

Forms. Algumas perguntas foram sobre os serviços que a biblioteca oferece: “quais serviços das 

bibliotecas da UFF você já utilizou?”, “sobre quais serviços das bibliotecas da UFF você gostaria 

de saber mais, através de posts ou tutoriais?”, “Que treinamentos você gostaria de acessar na 

UFF?”, “Você acha satisfatório os recursos e serviços on-line que estão sendo oferecidos pelas 

bibliotecas durante o isolamento social?”, entre outras.  

O material informativo sobre o formulário online foi disponibilizado nas redes sociais 

com o seguinte layout (Figura 19):  
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Figura 19:  Material informativo sobre o formulário online das bibliotecas da UFF. 

 

 

        Fonte: BCG (2020); BFM (2021) 

 

Segundo a SDC, o objetivo geral da pesquisa de satisfação foi coletar informações 

relevantes para melhoria dos serviços online oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da UFF.  

Esta pesquisa também permitiu identificar e compreender as necessidades de informação dos 

usuários durante o período inicial da pandemia. Nesse período, o Ensino Remoto Emergencial 

ainda estava em fase de elaboração na UFF.  

Cerca de 915 pessoas responderam ao 1º questionário, o que gerou os seguintes 

resultados, disponibilizados apenas nas redes sociais das bibliotecas (Instagram e Facebook) no 

dia 10 de junho de 2020.   

Destacamos alguns pontos dos resultados, sistematizados nos gráficos que seguem: 
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Gráfico 1:  Uso e/ou conhecimento das mídias sociais das bibliotecas da UFF em 2020. 

 

 

 

                               Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, (2020q). 

 

A maioria dos usuários utiliza o site do Sistema de Bibliotecas da UFF para obter 

informações e serviços e, logo em seguida, o portal mais acessado é o Facebook e o Instagram, 

dado que corrobora e ratifica as informações que coletamos durante a pesquisa netnográfica 

realizada nos sites e rede sociais da biblioteca.   

O que chama atenção é que cerca de 20% dos respondentes ‘não conhece’ nenhuma das 

mídias sociais das bibliotecas. E quase a mesma porcentagem de respondentes afirma ‘não usar’ 

nenhum tipo de mídia social que as bibliotecas possuem na internet. 
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      Gráfico 2: Treinamentos mais solicitados pela comunidade acadêmica em 2020. 

 

 
 

                      Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, (2020q). 

 

Em relação aos treinamentos mais pedidos, a questão das normas da ABNT atingiu um 

índice muito alto, cerca de 70% dos respondentes desejam obter mais capacitação para 

compreender as normas da ABNT, logo em seguida a parte da escrita acadêmica, elaboração de 

TCC e currículo lattes.  
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                             Gráfico 3: Perfil dos respondentes em 2020. 

 

 

 

                                 Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação, (2020q). 

 

Sobre o perfil dos respondentes, chama a atenção que 66,1% são alunos de graduação. 

Um percentual muito alto em comparação aos demais perfis de respondentes. Uma possível 

inferência sobre essa margem de participação de alunos de graduação no preenchimento do 

formulário ocorra devido ao fato de que eles acessam com mais frequência as redes sociais das 

bibliotecas da UFF do que os demais perfis de usuários.  Além disso, como vimos na seção 3, a 

maior parte dos alunos que estudam na UFF são de cursos de graduação presencial e a distância 

(cerca de 60 mil alunos). 

Na análise dos perfis chamou-nos atenção a baixa participação dos professores (14,2%) e 

dos alunos da pós-graduação (11,8%), o que nos leva a inferir que estes usuários procuram bem 

menos as bibliotecas que os alunos de graduação. Isso aponta para uma questão crucial: a revisão 

da Política de Estudos de Usuários, de modo a identificar as demandas desse público e 

reaproximá-los das bibliotecas. 

Santos Neto e Almeida Junior (2017, p. 446) salientam que a satisfação do usuário deve 

ser o objetivo do fazer das atividades biblioteconômicas, e alerta que as unidades de informação 

“[...] se atentem às políticas que foram estipuladas para se almejar essa satisfação, à melhoria e 
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inovação de seus serviços, bem como contribuir no resultado da formação acadêmica e 

profissional de seus alunos”.  

As Universidades estão, portanto, vinculadas às necessidades educacionais, culturais, 

científicas e tecnológicas do país. E, como podemos perceber, cabe às BUs pesquisar e conhecer 

as mudanças que ocorrem no meio educacional, bem como as inovações tecnológicas, para 

poderem adaptarem-se às novas exigências e, também, reavaliar constantemente as suas 

atividades para estar sempre em sintonia com as reais necessidades de sua comunidade. Nesse 

sentido, é importante relembrar o que foi mencionado na seção 3 desta dissertação, em relação a 

Lei nº28/2015, do Senado Federal, na qual aponta o dever da biblioteca universitária, disposta na 

alínea 1, item II: “constituir o espaço de participação da construção e da apropriação do 

conhecimento, com vistas a contribuir para a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e inovação 

voltadas às demandas da sociedade”. (BRASIL, 2015).  

As bibliotecas da UFF também realizaram ações de extensão por meio de atividades 

culturais. Com base na literatura da área, entendemos e definimos ação cultural em bibliotecas 

com possibilidade de promover aprendizado cultural aos usuários.   

Por meio da ação cultural, as bibliotecas se aproximam da sociedade e de sua comunidade 

de usuário, sendo esta também uma forma de a sociedade conhecer e se aproximar das bibliotecas 

e ter acesso a informações que poderão ajudá-las no desenvolvimento pessoal e intelectual.   

         De acordo com Milanesi (2013, p. 97), ação cultural é a denominação que se aplica a 

diferentes tipos de atividades que não estão ligadas às bibliotecas e que giram em torno de 

práticas ligadas às artes como música, teatro, dança, etc.  

Antes da pandemia, as ações culturais das bibliotecas eram realizadas presencialmente, 

dentro dos espaços destinados para tal, como auditórios, salas especiais, estantes de livros, etc.  

Durante a pandemia, sem público presencial, coube às bibliotecas publicarem posts com dicas 

sobre eventos culturais, ou seja, sugestões para participar ou assistir a eventos online.  

Para isso, foram criadas algumas séries divulgando atividades culturais. A série que mais 

se destacou foi a “Sextou Dica Cultural”, indicada pela SDC para todas as bibliotecas e a que 

obteve o maior índice de postagens (sequencialmente). Essa série oferece dicas de Museus, 

Festivais de Cinema, espetáculos de Arte, Poesia, Teatro, Música, etc., conforme podemos 

observar na Figura 20.   
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Figura 20: Exemplo de posts sobre dicas culturais (de forma online). 

           

 

             Fonte: BCG (2021); BEC (2021); BAVR (2021); BRO (2021) 
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A BINF se destacou por oferecer, além da Série “Sextou Cultural”, outras formas de ações 

culturais em sua biblioteca, como por exemplo, roda de conversa e roda de leitura com a 

participação de seus usuários.  

          As principais hashtags vinculadas aos posts foram: #dicaculturalUFF #livros #leitura 

#cultura #bibliotecasuff. 

 

                       Figura 21: Outras ações culturais (de forma online).  

 

                 

 

         Fonte: BINF.UFF (2020) 

 

Sant’Anna (2018, p. 451) destaca o papel social da biblioteca universitária, visto que as 

bibliotecas e a sociedade são cúmplices na produção do conhecimento e na melhoria de qualidade 

de vida dos indivíduos. Além disso, são também ambientes de socialização, de troca de ideias, 

experiências, e espaços de convivência.  Segundo o autor, no âmbito universitário, as atividades 

culturais, assim como as funções educacionais, também constituem os produtos e serviços 

bibliotecários.  
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Outro destaque é que as bibliotecas universitárias possuem a função de depositárias da 

memória social e cultural de uma dada sociedade, de modo que o conhecimento produzido em 

âmbito científico, tecnológico e cultural, possa ser transmitido para futuras gerações. Podemos 

destacar, então, o aspecto de difusora cultural, parte integrante do processo cultural da sociedade. 

Santa Anna, Gregório e Gerlin (2014) apontam a função da biblioteca como uma 

organização que fomenta a educação e a cultura. 

 

Na sociedade contemporânea, a biblioteca se coloca como um espaço inter e 

transdisciplinar, interagindo com outras áreas do conhecimento a fim de encontrar 

soluções para variados problemas existentes. Esse ambiente pode ser responsável pelo 

armazenamento da informação, pela sua disseminação e também pelo uso dessa 

informação, o que acarretará transformação na vida dos usuários da informação 

(SANTA ANNA; GREGÓRIO; GERLIN, 2014, p. 78). 

 

Para os mesmos autores, a biblioteca moderna não pode deixar de preocupar-se com a 

formação cidadã dos indivíduos, além de inserir-se no contexto cultural, atuando como um agente 

que dissemina e preserva a cultura da sociedade. Trata-se, também, de um serviço de cidadania. É 

nesse sentido que as ações culturais adquirem importância e contribuição social, intervindo na 

sociedade de modo a contribuir com seu desenvolvimento, sem distinção, e, dessa forma, sabendo 

adaptar-se a qualquer tipo de cenário sociocultural.  

Ademais, estas ações culminam para que o próprio usuário se sinta participante do meio, 

não somente como espectador, mas como protagonista social.  

É importante destacar também que a função informacional exercida pelas bibliotecas 

universitárias pode adquirir multifunções, o que demonstra o poder transformador da informação, 

contudo, deve-se ir ao encontro da sociedade e buscar formas e meios para a prática legítima de 

cidadania plena.   

De acordo com Maciel e Mendonça (2000, p.2), a biblioteca universitária está sujeita a 

receber influências do ambiente que a cerca, externa e externamente, no cenário mundial, 

nacional, regional, local e organizacional. As autoras mencionam que “As bibliotecas 

universitárias não são organizações autônomas, e sim organizações dependentes de uma 

organização maior, - a Universidade, portanto, sujeitas a receberem influências externas e 

internas do ambiente que as cercam”. Nesse sentido, o agente cultural é o profissional 

(bibliotecário) que faz essa ponte entre o sistema cultural e o indivíduo. Segundo Perrotti e 
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Pieruccini (2014), a mediação cultural define-se como um ato especial, singular e autônomo de 

criação e de protagonização cultural, intrínseca, portanto, a qualquer processo cultural.  Ainda 

segundo os autores, a mediação se apresenta como um território especial, um elo, capaz de 

restabelecer diálogos necessários à geração de ordens culturais mais democráticas e plurais.  

Na próxima subseção, subseção 4.2.2, iremos detalhar a dinâmica da segunda fase das 

bibliotecas universitárias da UFF no período da pandemia.  

 

 

4.2.2 Segunda fase – retorno do calendário acadêmico através do Ensino Remoto Emergencial  

 

O calendário acadêmico e administrativo de 2020.1 da UFF foi iniciado em 14 de 

setembro de 2020, através do Ensino Remoto Emergencial.  

A partir dessa data, durante o que denominamos de 2ª fase, as bibliotecas universitárias da 

UFF, após a criação das redes sociais (principalmente o Instagram) e o levantamento de 

informações sobre usuários (através do questionário ‘Fale com as Bibliotecas’) foram inovando 

principalmente na questão da ampliação ao acesso às informações e conteúdos digitais (os e-

books). Em meados de outubro de 2020, a Universidade Federal Fluminense realizou a 

contratação das Plataformas Pearson e Minha Biblioteca que disponibilizaram o acesso à e-books 

para a comunidade universitária. Ambas as plataformas apresentam, de forma complementar, a 

maioria das referências de bibliografias básicas sugeridas pelos docentes e, possuem, juntas, um 

catálogo com cerca de mais de 20.000 títulos. Nesse período, a UFF adquiriu, também, a Target 

Web, um banco de dados exclusivo que reúne documentos eletrônicos sobre normas técnicas 

(ABNT).  

 Segundo a UFF34, a medida tinha o objetivo de oferecer uma solução eletrônica de curto 

prazo que atendesse as necessidades de consulta bibliográfica da comunidade acadêmica, 

ampliando a qualidade do ensino, além de minimizar os impactos causados pelo fechamento das 

bibliotecas durante o período da pandemia da COVID-19.  

                                                
34 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. UFF libera acesso ao portal com cerca de 20 mil e-books 

didáticos. Niterói, RJ: UFF, 2020r.  Disponível em: https://www.uff.br/?q=noticias/21-10-2020/uff-libera-acesso-

portal-com-cerca-de-20-mil-e-books-didaticos. Acesso em: 03 nov. 2020.  
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 A Superintendência de Documentação (SDC) ficou responsável pela consulta aos 

docentes de graduação presencial, que indicaram os títulos mais relevantes para suas disciplinas. 

As duas plataformas oferecem acesso simultâneo aos usuários cadastrados, acesso de qualquer 

dispositivo móvel com internet e leitura em voz alta com características de acessibilidade. 

 A plataforma Minha Biblioteca é um fornecedor de e-books cuja assinatura da licença de 

uso para usuários foi adquirida pela UFF através de um processo de inexigibilidade de licitação35. 

É formada por 12 editoras acadêmicas e 15 selos editoriais.  Verificamos que de outubro de 2020 

até outubro de 2021, essa plataforma disponibilizou, exclusivamente, acesso para alunos de 

graduação. Em 20 de outubro de 2021, a UFF renovou o contrato com a plataforma, modificando, 

em alguns pontos, a forma de acesso para a comunidade acadêmica. A partir dessa renovação de 

contrato, os alunos de pós-graduação, por exemplo, passaram a ter acesso a plataforma. Segundo 

a nota informativa da UFF36, a concessão do acesso obedece a ordem de chegada das solicitações, 

ressalvados os seguintes critérios: 20% das licenças reservadas para alunos cotistas e pessoas com 

deficiência; 10% para alunos de pós-graduação; e 70% das licenças para demais usuários. Ainda 

segundo a nota, o uso da plataforma é somente para alunos que tiverem vínculo ativo com a 

Universidade. O acesso não é imediato. Após preenchimento de formulário, a liberação de acesso 

e licença ocorre a cada 15 dias.  

                                                
35 A licitação inexigível está descrita na Lei nº8.666/1993, art. 74º. A licitação pública, além das hipóteses em que é 

dispensável, pode também ser inexigível. A licitação será inexigível quando: a) aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro de comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; b) para a contratação de 

serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; c) para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. Em relação ao processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: a) caracterização de situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso; b) razão da escolha do fornecedor ou executante; c) justificativa do preço; d) 

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (BRASIL, 1993, grifo nosso).  

36 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. UFF renova o acesso a livros eletrônicos pela Plataforma Minha 

Biblioteca. Niterói, RJ: UFF, 2021b. Disponível em: https://www.uff.br/?q=uff-renova-o-acesso-de-livros-

eletronicos-pela-plataforma-minha-biblioteca. Acesso em: 19 dez. 2021.  
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Já a Biblioteca Virtual Pearson é formada por um consórcio que reúne selos editoriais da 

Pearson Education37.  

 Segundo Sayão (2009), as bibliotecas virtuais/digitais surgiram em um contexto integrado 

das tecnologias de informação e comunicação, das redes de computadores, e da disponibilidade 

crescente de conteúdos digitais em escala planetária. Além disso, tem ainda a possibilidade de 

digitalização a um custo economicamente viável de conteúdos de mídias convencionais e o 

fenômeno das mídias digitais, que a abre a possibilidade para novos serviços de informação a 

partir da integração de objetos digitais heterogêneos.  

 É importante destacar que o Sistema de Bibliotecas da UFF disponibiliza bases de dados 

específicas, exclusivamente para a comunidade acadêmica, mesmo antes da pandemia. Essas 

bases de dados são assinaturas permanentes e estão classificadas pelas áreas do conhecimento que 

cobrem. Estão reunidas no seguinte endereço: https://proxy.uff.br. A base de dados da Proxy foi 

ressaltada, inclusive, no vídeo intitulado ‘Serviços do Sistema de Bibliotecas da UFF’, 

disponibilizado no canal do Youtube da SDC38, gravado em 30 de abril de 2021, na parte 

explicativa sobre serviço de referência virtual.  

As Universidades estão vinculadas, portanto, às necessidades educacionais, culturais, 

científicas e tecnológicas do país. E, como podemos perceber, cabe às BUs pesquisar e conhecer 

as mudanças que ocorrem no meio educacional, bem como as inovações tecnológicas, para 

poderem adaptarem-se às novas exigências e, também, reavaliar constantemente as suas 

atividades para estar sempre em sintonia com as necessidades de sua comunidade. Nesse 

ambiente de novas tecnologias e suportes informacionais, para dar orientação aos seus usuários 

sobre cada forma de acesso à informação, cabe ao bibliotecário buscar ter conhecimentos sobre: 

instrumentos e métodos de catalogação eletrônica (metadados), dominar tecnologia da 

informação, conhecer a lógica e estratégia de buscas de informação, conhecer os principais 

formatos e linguagens da web (hmtl, xml), entender as peculiaridades do acesso ao banco de 

                                                
37 A Pearson Education é um serviço de publicação e avaliação educacional de propriedade britânica para escolas e 

empresas, bem como para alunos. É uma das maiores editoras de livros do mundo, pois detém 47% dos direitos da 

Penguim Random House, considerada a maior editora de livros do mundo. Disponível em: PEARSON 

EDUCATION. https://pt.wikipedia.org/wiki/Pearson_PLC. Acesso em: 11 dez. 2021. 

38 O vídeo institucional ‘Serviços do Sistema de Bibliotecas da UFF’ está no canal do Youtube do Sistema de 

Bibliotecas da UFF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7nCEbhyO5PQ. Acesso em: 25 jun. 2021. 
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dados, redes de bibliotecas e demais fontes eletrônicas, ter conhecimento de softwares e 

aplicativos utilizados em bibliotecas, e buscar conhecimentos sobre direitos autorais (em 

ambiente digital).  

Como vimos no referencial teórico (seção 2) desta dissertação, buscar a compreensão 

sobre o que é ser competente em informação faz parte do processo de formação do bibliotecário. 

O conceito de competência em informação abre novos espaços para atuação do profissional da 

informação em bibliotecas de modo geral, incluindo as bibliotecas universitárias.  

A linha do tempo (Figura 22), mostra as ações realizadas pela SDC e Coordenação de 

Bibliotecas (CBI) em parceria com a EDUFF e a Plataforma Minha Biblioteca durante o ano de 

2020 e 2021, período de implementação do ERE. Os novos produtos e serviços bibliotecários 

incluem: a aquisição de livros digitais (e-books), plataformas e treinamentos para o uso desses 

recursos. 

 

Figura 22: Linha do tempo (ações de acesso à informação). 
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     Fonte: Elaborado pela autora (2021).  

 



157 

 

Os primeiros treinamentos dos usuários às novas plataformas digitais tiveram a 

participação de bibliotecários da UFF. Contudo, posteriormente, a maior quantidade de 

treinamentos permaneceu sendo oferecida pelas equipes da Plataforma Minha Biblioteca. O 

público alvo, inicialmente, foi a comunidade interna da UFF, depois passou para alunos de 

graduação, e depois aberta para todos. O objetivo dos treinamentos é conhecer sobre a plataforma 

de e-books, suas funcionalidades e recursos e ampliar as competências para uso e apropriação da 

informação em ambiente digital.  

Nota-se que os recursos tiveram, inicialmente, como público-alvo, os cursos de graduação 

e seus docentes. Os alunos da pós-graduação, conforme mencionado anteriormente, não tiveram 

acesso às plataformas Pearson (esta biblioteca virtual é somente para alunos de graduação) e a 

Minha Biblioteca (o acesso de alunos de pós para esta plataforma ocorreu somente a partir de 

outubro de 2021), o que aponta o limite dessa inciativa em vista dos esforços reunidos para 

atender as áreas de ensino e pesquisa. Para mitigar o problema em relação às Pós-graduações, a 

CBI intensificou a oferta de treinamento no uso das bases de dados disponíveis no Portal da 

Capes, treinamento sobre a plataforma Scopus e minicursos para elaboração do Currículo Lattes 

entre outros (os cursos mencionados encontram-se disponíveis no canal do Youtube da SDC). 39 

Para os alunos da graduação, em especial para os alunos novos que estão chegando à 

Universidade, o treinamento mostrou-se essencial, uma vez que, sem acesso ao acervo físico, a 

comunidade acadêmica precisava possuir habilidades e competências para buscar, selecionar e 

utilizar fontes de informações e recursos digitais em diversos meios informacionais, 

principalmente, em rede digital.  

No contexto do Ensino Remoto Emergencial, os treinamentos, cursos e orientações são 

considerados de alta relevância para possibilitar a autonomia do usuário na utilização dos 

serviços.  

 

 

                                                
39 As informações sobre acesso ao portal da Capes, os cursos sobre elaboração de currículo lattes e treinamento 

sobre a base de dados Scopus (base de dados de resumos e citações) estão no canal do Youtube do Sistema de 

Bibliotecas da UFF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7nCEbhyO5PQ. Acesso em: 07 fev. 2022. 
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Neste tempo de pandemia, o trabalho dos bibliotecários diversificou-se, indo do físico ao 

digital, no entanto, a essência do serviço de disseminação e mediação da informação se manteve 

com as atividades de acesso remoto a bases de dados, acesso a coleções digitais e curadoria de 

conteúdo na internet.  

Segundo o relatório da SDC, no ano de 2020, foram capacitados cerca de 8.378 usuários. 

Esse total se refere a: 371 pessoas que participaram de treinamentos ao vivo e através de 

Webinar; 2.657 treinamentos efetuados/reportados pelas bibliotecas e 5.370 em visualizações de 

vídeos-palestras e tutoriais disponíveis no canal do Youtube. (UNIVERSIDADE..., 2020c, p.27). 

Na visão do bibliotecário Paul Zurkowski, autor do conceito de information literacy, as 

pessoas competentes em informação são aquelas que recebem treinamento para aplicação de 

recursos informacionais nas atividades inerentes ao trabalho, isto é, aprendem técnicas e 

habilidades para o uso das ferramentas e fontes de informação a fim de tomar decisões e/ou 

resolver um problema informacional.  

No contexto educacional, cabe ressaltar duas funções essenciais do bibliotecário: 

mediador da informação e formador para o desenvolvimento da competência informacional.  

Dessa forma, entendemos que, no âmbito do ensino superior, é o bibliotecário de BU que 

pode exercer a competência pedagógica nos cursos de capacitação para fazer com que o usuário 

tenha autonomia para a pesquisa no âmbito acadêmico e profissional. Campello (2003) já 

destacava que o bibliotecário é a figura central no discurso da competência em informação.  

Conforme vimos na seção do marco teórico conceitual desta dissertação (seção 2), 

Belluzzo et al (2004) são autores que apontam uma mudança de paradigma na ação dos 

bibliotecários: não só custodiar acervos e oferecer acesso, mas ensinar como encontrar a 

informação, assumindo-se de fato como mediadores do aprendizado. Já Caregnato (2000) 

afirmava que as bibliotecas acadêmicas, além de apoiar a pesquisa, o ensino e o aprendizado 

através da provisão do acesso à informação, devem oferecer serviços voltados para o aprendizado 

de métodos e técnicas de busca e uso da informação e exploração de recursos informacionais, 

tanto para atividades relacionadas ao curso imediato de estudo quanto para as necessidades da 

vida profissional futura.  
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Para a Biblioteconomia, especificamente, a competência em informação foi inicialmente 

considerada como uma expansão do conceito de educação de usuários.  No entanto, a riqueza de 

seus conceitos e de sua aplicabilidade prática nos dias atuais demonstra que há uma gama muito 

maior de possibilidades para além dessa aplicação inicial, potencializando tanto a atuação do 

bibliotecário quanto das bibliotecas enquanto espaços de aprendizagem e geração de novos 

conhecimentos e refutando a potencialidade do papel de educador do profissional da informação. 

Por isso, o bibliotecário, no que tange ao seu papel social e educacional, deve atentar para a 

competência em informação como uma de suas áreas de atuação em unidades de informação. 

Em maio de 2021, as bibliotecas universitárias da UFF aplicaram novamente o 

questionário “Fale com a Biblioteca”40.  

O número de respondentes do ano de 2021 em relação ao ano passado (2020) foi menos 

da metade.  Em 2021 foram obtidas 403 respostas e em 2020 foram 915 respostas ao 

questionário.  

Destacamos alguns resultados do questionário:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 O resultado do questionário ‘Fale com as Bibliotecas’ de 2021 não está disponível nas redes sociais pois ainda 

está em processamento. Conseguimos obter os resultados parciais do 2º questionário através da equipe de 

bibliotecários da UFF, vinculados a SDC.  
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Gráfico 4: Uso e/ou conhecimento das mídias sociais das bibliotecas da UFF em 2021. 

 

 

 

Fonte: UNIVESIDADE..., Superintendência de Documentação (2021c). 

 

 

O portal do Sistema de Bibliotecas da UFF continuou mantendo-se como o mais acessado, 

inclusive, notou-se um aumento significativo de acessos em 2021 (52,8%) em comparação com o 

ano de 2020, na qual a taxa foi de 32,9%. A rede social Facebook ficou em segundo lugar 

(16,2%) em 2020 e em 2021 foi superado pelo Instagram (28%). Ou seja, em 2021 a rede social 

Instagram das bibliotecas universitárias superou o Facebook como o meio de comunicação mais 

acessado e procurado pelos usuários da UFF. Essa informação vai ao encontro dos dados 

levantados por esta pesquisa no trabalho de observação das redes sociais das bibliotecas, 

conforme relatamos anteriormente. 
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Gráfico 5: Treinamentos mais solicitados pela comunidade acadêmica em 2021. 

 

 
 

 

  
 

  Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação (2021c). 

 

Em 2020, quase 70% dos respondentes solicitaram pedidos de treinamento para as normas 

da ABNT. Já em 2021, houve uma mudança. Os pedidos aumentaram para treinamentos sobre 

‘escrita acadêmica’ (63,2%), seguida de normas da ABNT (61%). 

 

 

                           Gráfico 6: Perfil dos Respondentes em 2021. 

 

 

                          Fonte: UNIVERSIDADE..., Superintendência de Documentação (2021c). 
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Em relação ao perfil dos respondentes em 2021, os alunos de graduação continuaram 

sendo o maior percentual, assim como em 2020. No entanto, o que chamou atenção em 2021 foi 

o aumento de respostas de alunos de pós-graduação que superou o de professores.  Esses dados 

reforçam a necessidade da SDC rever sua Política de Estudos de Usuários, abrindo escuta para 

identificar as demandas dos docentes e, futuramente, desenvolver produtos e serviços específicos 

para esse grupo de usuários.  Outra inferência possível em relação ao resultado do gráfico 6 é que 

os professores, em sua maioria, não usam ou não frequentam as redes sociais e os canais 

disponibilizados pelas bibliotecas. Isso aponta que os canais de mediação com os professores não 

ocorrem através das redes sociais, mas em outros canais (reforçar a comunicação por e-mail ou 

pensar em buscar outras possibilidades de acesso mais efetivo).   

Araújo (2014, p. 14) aponta que dentro das abordagens contemporâneas em 

biblioteconomia, o conceito de “mediação” promove uma alteração estrutural no conceito de 

biblioteca, na qual se enfatiza menos o caráter difusor (de transmissão de conhecimentos) e mais 

o caráter dialógico da biblioteca. A mediação aparece como uma interferência intencional, “[...] 

em oposição ao pensamento hegemônico que sustenta a imparcialidade e a neutralidade” do 

bibliotecário (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 93). 

Nesse sentido, um destaque na questão de serviço inovador de mediação durante esse 

período de Pandemia, foi a criação do canal do Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF 

(Figura 23), elaborado pela SDC em conjunto com o GT-Mídias Sociais, que promoveu uma 

série de Lives sobre diversos assuntos pertinentes às atividades acadêmicas de graduação e pós-

graduação. As primeiras Lives começaram a ser produzidas no final de agosto de 2020. O canal 

do Youtube da SDC tem 46 vídeos e possui 923 inscritos (até dezembro de 2021). 

 A Live streaming ou simplesmente Live é uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na 

Internet, geralmente feita por meio das redes sociais. Em português, ‘Live’ significa, no contexto 

digital, “ao vivo”. O Instagram, por exemplo, possui uma ferramenta que permite ao usuário fazer 

uma transmissão de vídeo em tempo real para os seguidores, o que também é possível por meio 

de outros aplicativos, como o Facebook e Twitter. É possível fazer Live através de celular ou 

computador. Logo no início da pandemia, as Lives no Instagram foram bastante utilizadas no 

ambiente acadêmico.  
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Dentro de um canal no Youtube, contudo, as Lives ganharam outro formato, o 

denominado Youtube Live (uma ferramenta do Google) que também permite realizar eventos ao 

vivo e transmiti-los em tempo real aos usuários dessa rede social. Trata-se de um conteúdo digital 

em formato de vídeo que, nos últimos anos, tem se tornado bastante popular entre os usuários da 

internet. Esse recurso tecnológico pode ser utilizado para uma grande variedade de serviços, 

como apresentar um produto, anunciar promoções, entre outros.   

 Os vídeos do canal do Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF são, em sua maioria, 

vídeos educativos, palestras, cursos, treinamentos, e informações sobre como utilizar os serviços 

das bibliotecas da UFF durante o período do Ensino Remoto Emergencial. As Lives produzidas 

versam sobre assuntos relacionados à pandemia da COVID-19 e palestras sobre pesquisas em 

bases de dados e normas acadêmicas.   

As apresentações e cursos online foram realizados por profissionais da informação, como 

bibliotecários, pesquisadores e professores de cursos de Pós-Graduação.   

 

             Figura 23: Canal do Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF. 

   

 

 

Fonte: Canal do Youtube – Sistema de Bibliotecas da UFF (2021d) 
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Com vista a conhecer como os bibliotecários se saíram no uso dessa tecnologia, 

realizamos um mapeamento e verificamos quais foram as Lives mais visualizadas no canal do 

Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF. A tabela abaixo mostra as 5 (cinco) Lives mais 

assistidas de acordo com o nº de visualizações. 

 

Tabela 2: Lives mais assistidas no Canal do Youtube da SDC. 

 

Ranking Live Nº de visualizações 

1º Lugar Estratégias de busca avançada em base de dados de 

saúde.  

- Palestra proferida por Camila Belo (Bibliotecária do 

INCA), em 19 de agosto de 2020. 

735 

2º Lugar Gerenciador de referências Zotero. 

-Palestra proferida por Leonardo Simonini 

(Bibliotecário e Analista de Sistemas da Fiocruz), em 

30 de setembro de 2020. 

729 

3º Lugar Conversando sobre a norma de Vancouver: citações 

e referências. 

-Palestra proferida por Mariana Acorse (Doutoranda 

em Ciência da Informação na UNESP), em 9 de 

dezembro de 2020.  

692 

4º Lugar Ação biblioteconômica na pandemia. 

Palestra proferida pela Profª Drª Marianna Zattar 

(professora titular da UNIRIO), em 22 de outubro de 

2020. 

398 

5º Lugar A importância da Ciência Aberta e o repositório de 

dados para a comunidade acadêmica. 

Palestra proferida pela Profª Drª Luana Sales 

(Pesquisadora e docente do PPGCI-IBICT/UFRJ), em 

26 de novembro de 2020.  

384 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021).  

 

A consulta a esse material nos permitiu observar que as Lives conseguiram gerar um 

ótimo engajamento entre quem transmite e quem assiste e, além disso, contribui para a captação 

de novos seguidores, a fidelização dos existentes, além de promover mais interação com os 

usuários que navegam na Web. Os usuários podem fazer comentários e deixar curtidas, além de 

acompanhar as atividades dos demais espectadores.  
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A dinâmica das práticas de inovação, como as Lives, nos permite reconhecer que no 

ambiente digital existem sempre novas possibilidades de atuação para os bibliotecários. 

Segundo Muriel-Torrado e Gonçalves (2017, p. 101),  

 

Na demanda por inovação, as ideias que passam pelo compartilhamento da informação 

com os públicos podem garantir uma visibilidade dos serviços e produtos que uma 

biblioteca, por exemplo, oferece aos usuários da mesma. Uma ação bem desenvolvida 

pode render uma cultura social capaz de enriquecer ainda mais o papel do cientista da 

informação e do bibliotecário na atual sociedade que vem sendo construída na base da 

informação, do conhecimento e da inteligência.  

 

De acordo com Marcial (2017), o panorama de inovação das bibliotecas assume um papel 

decisivo na mudança delas frente às novas tecnologias, e devem ter por objetivo potencializar a 

capacidade de melhoria dos serviços e produtos para os usuários.  

Outra ação considerada inovadora foi a criação de um Grupo de Trabalho que teve por 

objetivo mapear as publicações técnico-científicas produzidas pela comunidade acadêmica da 

UFF sobre a COVID-19 e assuntos correlatos, bem como operacionalizar o depósito das mesmas 

no Repositório Institucional da UFF (RIUFF). Este GT segue a Determinação de Serviço SDC 

nº01, de 15 de janeiro de 2021. Contudo, o grupo de trabalho já atuava desde setembro de 2020, 

com validade até 30 de setembro de 2021.  

A partir desse Grupo de Trabalho foi criada uma comunidade específica intitulada 

COVID-19 – UFF, com acervo especializado em publicações científicas sobre a COVID-19. 

Essa comunidade arrola os seguintes documentos: artigos de periódicos, capítulos de livros, 

cartilhas, imagens, livros, podcasts, relatórios, vídeos e Lives (UNIVERSIDADE..., 2021e).  

O Repositório Institucional da UFF foi criado a partir da norma de serviço n. 655, de 03 

de janeiro de 2017, na qual “institui a política para depósito de produção técnico-científica da 

Universidade Federal Fluminense”. A Superintendência de Documentação, por meio da 

Coordenação de Difusão e Gestão da Informação, juntamente com a Superintendência de 

Tecnologia da Informação, são as instâncias responsáveis pela gestão da RIUFF. O repositório 

conta, ainda, com um Comitê Gestor (DTS SDC nº 55, de 27 de abril de 2018). A RIUFF se 

constitui, portanto, como um sistema de informação que visa reunir, preservar, disseminar, 

promover e dar acesso à produção intelectual da comunidade. O acesso é livre, ou seja, está 
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disponível para qualquer pessoa com acesso à internet, tanto para consulta e pesquisa, quanto 

para acesso e download de documentos.  

A informação resultante das pesquisas científicas é matéria prima para o desenvolvimento 

de novas pesquisas que geram novas informações num processo cíclico onde a comunicação é o 

fator que garante a democratização do acesso e, assim, promove a ampliação do conhecimento 

científico visando o seu contínuo desenvolvimento. Segundo o Relatório Anual de 2020 da 

Superintendência de Documentação da UFF, o Repositório Institucional da UFF tem cerca 14 mil 

itens, livros, artigos, monografias, dissertações, teses, imagens e vídeos. 

Em um cenário como este, de uma pandemia global, o conhecimento científico é de 

extrema importância para o desenvolvimento de pesquisas realizadas na área da saúde, 

principalmente. O capital intelectual de pesquisadores dentro de suas áreas de atuação promove 

novos conhecimentos, como relatos de casos, ensaios clínicos, artigos, pré-prints, entre outros. E 

esse conhecimento científico precisa estar disponível e acessível, a fim de que a ciência se torne 

referência em um ambiente de incertezas. Determinadas descobertas e produções científicas 

podem salvar vidas. E a produção de informações sobre a pandemia tem ocorrido de forma rápida 

requerendo a divulgação das pesquisas em andamento ou finalizadas, bem como a disseminação 

de informações confiáveis. 

Reunir documentos, textos, relatórios, e informações científicas sobre a COVID-19 em 

repositórios institucionais corrobora a importância das instituições de ensino e pesquisa no Brasil, 

pois são sistemas de informação estruturados com conteúdo científicos e acadêmicos confiáveis. 

No caso da UFF, por exemplo, esta Universidade teve muito destaque no período da pandemia 

realizando tanto pesquisas científicas importantes como produzindo diversos equipamentos 

relacionados com a doença da COVID-19 (como máscaras faciais, álcool 70% e em álcool em 

gel, ferramentas digitais para tirar dúvidas relacionadas ao coronavírus, aplicativos para 

monitorar casos de COVID-19, e até mesmo a fabricação de ventiladores pulmonares de baixo 

custo). 41  

 

 

                                                
41 Essas atividades fizeram parte das atividades da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UFF em 2020.   
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Na terceira fase da dinâmica das bibliotecas universitárias da UFF durante o período da 

pandemia, analisamos como elas estão se preparando para o retorno presencial gradual das 

atividades de trabalho e, consequentemente, a reabertura das bibliotecas para a comunidade 

acadêmica, conforme veremos a seguir.     

 

4.2.3 Terceira fase - plano de retorno presencial gradual e a reabertura das bibliotecas   

 

Desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, a 

UFF realizou diversas ações e estratégias para resguardar a saúde da sua comunidade acadêmica. 

No principal site institucional da UFF, é recorrente a menção de que a universidade sempre 

trabalhou com base em evidências científicas, e em consonância com as autoridades sanitárias, de 

forma articulada e coletiva com o município de Niterói e com o Estado do Rio de Janeiro.  

Entre os destaques está o GT-COVID-19, já mencionado nesta dissertação, criado para 

dar suporte ao enfrentamento da pandemia, e auxiliar os demais grupos GT-CEPEx, e GT-

Infraestrutura e Processos, com estratégias de adaptações estruturais emergenciais, de apoio à 

comunidade, com o intuito de possibilitar a continuidade das atividades acadêmicas e 

administrativas de forma segura.  

Entre março de 2020 a setembro de 2021, o GT-COVID-19 publicou 6 (seis) planos de 

contingência, cujo objetivo era dar orientação científica a comunidade da UFF, seguindo as 

condições do cenário epidemiológico do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro.  

Os Planos de Contingência se tornaram referência para as tomadas de decisão e ações 

administrativas vinculadas a instituição. Abaixo, segue um quadro (Quadro 9) com o resumo dos 

planos de contingência da UFF. 
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Quadro 9: Planos de Contingência da UFF. 

 
 

    Fonte: UNIVERSIDADE..., Grupo de Trabalho COVID-19, (2021f, p. 4).  

 

 

 Em 3 de Setembro de 2021, a Universidade Federal Fluminense publicou um texto 

intitulado “Guia da Universidade Federal Fluminense para elaboração do Plano de Contingência 

local considerando o retorno às atividades presenciais no cenário da pandemia pelo SARS-COV-

2”, dando início a um planejamento institucional para o retorno às atividades presenciais.  
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Neste guia há recomendações específicas para a reabertura gradual das bibliotecas 

universitárias da UFF. Destacamos as seguintes orientações: 

-Organizar os ambientes da biblioteca para assegurar o afastamento entre as mesas nos 

setores de trabalho/estudo, respeitando a distância mínima de segurança de 1m (um metro) entre 

os membros da equipe e os usuários da biblioteca. 

- Impedir o uso de mesas de estudo em grupo. Organizar, no balcão de atendimento aos 

usuários, a rotina de trabalho o número máximo de servidores que permitem manter o 

distanciamento seguro. 

- Sinalizar a obrigatoriedade do uso de máscara no interior da biblioteca. Estabelecer 

controle/limite de acesso para as dependências da biblioteca, evitando circulação de pessoas que 

não tenham horário agendado e/ou atender aos usuários por ordem de chegada, respeitando o 

distanciamento de 1m (um metro) entre os membros da equipe e os usuários da biblioteca. 

(UNIVERSIDADE..., 2021g) 

         Nesse período, a UFF publicou também uma nota no site oficial42 sobre o trabalho híbrido 

no contexto da pandemia. A nota da UFF diz: 

 

Depois de mais de um ano e meio de atividades na modalidade remota, exceto para 

serviços essenciais, e considerando o avanço significativo da cobertura vacinal da 
comunidade acadêmica, assim como a queda nos índices de morte, transmissão da 

doença e impacto no sistema de saúde, a UFF começará a preparar a transição para 

atividades na modalidade híbrida para estudantes, técnicos-administrativos e docentes.  

(UNIVERSIDADE..., 2021h).  

 
 Em paralelo a esta nota, a PROGEPE publicou a IS nº11/2021, na qual regulamenta a 

rotina dos servidores e os procedimentos internos da UFF para o retorno seguro ao trabalho 

presencial a partir de 1º de outubro de 2021. Esta Instrução de Serviço autoriza a retomada das 

atividades presenciais seguindo um conjunto de condições e critérios que estão dispostos nos 

termos da legislação vigente e das orientações dos órgãos competentes.  

 

 

 

                                                
42 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Trabalho híbrido: retorno planejado, gradual e seguro às rotinas 

presenciais. Niterói, RJ: UFF, 2021h. Disponível em: https://www.uff.br/?q=noticias/21-09-2021/trabalho-hibrido-

retorno-planejado-gradual-e-seguro-rotinas-presenciais. Acesso em: 10 de outubro de 2021.  
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A especificação dos critérios está descrita nos artigos 3º, 5º e 6º: 

 

Art. 3º - As atividades poderão ser desenvolvidas no regime de trabalho remoto total ou 

parcial (híbrido) em função de critérios relacionados à segurança e à manutenção das 

atividades necessárias para o adequado funcionamento da unidade e o atendimento das 

demandas institucionais.  

$ 2º A presença de servidores e empregados públicos em cada ambiente de trabalho não 

deverá ultrapassar 30% do limite de capacidade física e nem desrespeitar o 

distanciamento mínimo de 1 metro entre eles.  
IV – observância dos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas 

autoridades sanitárias locais, bem como disposto no Plano de Contingência Local.  

Art 5º - Nos locais onde o atendimento presencial ao público possa ser substituído por 

meios eletrônicos de atendimento, a chefia imediata deverá disponibilizar e divulgar um 

canal eficaz de comunicação com o público interno e externo, como medida de redução 

da circulação de pessoas nas dependências da UFF e restrição do contato entre 

servidores e público.  

Art 6º - Além de observar as disposições desta Instrução Normativa, bem como demais 

atos exarados pelo órgão central do SIPEC, as unidades deverão seguir as orientações e 

recomendações dispostas no Plano de Contingência vigente na UFF frente à Pandemia 

da COVID-19. (UNIVERSIDADE... 2021i, p.2) 
 

 

Segundo a UFF, as condições para esse retorno gradual foram amplamente discutidas em 

todas as instâncias, como o Conselho Universitário, o CEPEX, o Fórum de Chefes de 

Departamento e Coordenadores de Curso e os GT-COVID-19 e o GT-Infra-estrutura. Contudo, 

mesmo diante do quadro epidemiológico e vacinal favorável desde outubro de 2021, não foi 

possível o retorno das aulas presenciais e nem a reabertura das bibliotecas universitárias naquele 

ano.  

Uma medida importante tomada em 01 de dezembro de 2021 foi a decisão do Conselho 

Universitário da UFF43 em aprovar a resolução sobre a determinação da obrigatoriedade do 

comprovante de vacinação contra a COVID-19 para o ingresso e permanência nas dependências 

da universidade. 

 

 

                                                
43 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho Universitário. Conselho Universitário da UFF aprova 

exigência do comprovante de vacina contra a COVID-19. Niterói, RJ: 2021j. Disponível em: 

https://www.uff.br/?q=tags /coronavirus. Acesso em: 7 dez. 2021.  
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Nesta 3º fase, nosso olhar continuou atento a todas as ações das bibliotecas diante de um 

novo cenário pós-pandemia: o possível retorno presencial das aulas e a reabertura das bibliotecas 

em 2022. 

Continuamos, então, o mapeamento das ações e serviços através das redes sociais e sites 

da UFF, já que as informações continuavam sendo por esses canais de comunicação.   

Durante a 1ª fase (de março a agosto de 2020) identificamos que a Biblioteca de Medicina 

(BFM) foi a que realizou mais postagens nas redes sociais (Instagram e Facebook), com 1.595 

posts no Instagram, seguida da Biblioteca de Economia (BEC) e, em terceiro lugar, a Biblioteca 

Central do Gragoatá (BCG).  

Na 3ª fase, esse ‘ranking’ se manteve, ou seja, a BFM continuou sendo a biblioteca que 

mais postou conteúdos nas redes sociais durante o período de setembro de 2020 a dezembro de 

2021 (abrangendo a 2ª e 3ª fase): foram contabilizadas 2.850 postagens até 15 de dezembro de 

2021.  

A maioria das postagens da Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM) continuou 

sendo sobre a COVID-19, o vírus, a vacina, o tratamento, e outras notícias relacionadas com a 

pandemia. Durante esse período diversos estudos científicos sobre o coronavírus foram sendo 

publicados, assim como orientações sobre a vacina da COVID-19 e sobre a variante Delta 

(detectada pela primeira vez na Índia, em agosto de 2021), tornando-se uma preocupação 

mundial, já que ela tem potencial de transmissão maior que a cepa original da SARS-CoV-2. Em 

períodos onde há maior flexibilização (diminuição do isolamento social) a tendência de 

transmissão das novas cepas aumenta, assim como o risco de reinfecção. Recentemente 

(novembro de 2021), outra variante foi descoberta (a Ômicron), oriunda da África do Sul, e está 

atingindo diversos países, inclusive o Brasil. Essa nova variante ainda está em processo de 

análise, porém, já existem casos graves e mortes no mundo, principalmente em pacientes que 

optaram por não se vacinar contra a COVID-19.  

Situações-problemas como as relatadas acima reforçam a função social/científica 

formadora das Universidades. Segundo Goergen (2002) a universidade, para além das tarefas de 

ensino de pesquisa e extensão, não pode esquecer-se de sua responsabilidade formadora”. 

Acrescenta que devemos entender formação “[...] no seu sentido mais amplo e profundo de 
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conscientização e familiarização com os grandes temas e problemas que envolvem e preocupam o 

ser humano na atualidade” (GOERGEN, 2002, p. 10).  

Parece-nos que foi esse o sentimento que moveu a equipe da BFM, destacando-se na 

publicação de muitos posts nas suas redes sociais (Figura 24), em que aponta que a questão da 

desinformação, fakenews e o negacionismo científico tem sido um grave problema no período da 

pandemia. Com isso, através de suas várias postagens nas redes sociais, a BFM tem combatido 

constantemente falsas informações e informações inverídicas, principalmente, sobre as vacinas.  

 

Figura 24: Exemplo de conteúdos informativos no Instagram da BFM (2021). 

 

 

    

Fonte: BFM (2021) 

 

Esse tipo de conteúdo informativo postado nas redes sociais é importante no momento 

atual da pandemia e diante do contexto da infodemia44, aspecto ressaltado pela ONU, em 2020.  

                                                
44O primeiro texto publicado com o termo infodemia foi de David J. Rothkopf, em 2003, no jornal The Washington 

Post. O autor descreve a infodemia como sendo uma “epidemia de informação”, ou seja, a infodemia é 

caracterizada por ser uma notícia baseada em especulações, fatos ou rumores, que são amplificados e 

retransmitidos rapidamente no mundo inteiro pelas modernas tecnologias da informação.  Esse artigo foi publicado 

durante o registro do surto da síndrome respiratória aguda grave (SARS), doença detectada pela primeira vez em 

2002, na China. A doença foi considerada erradicada em 2004. Em 2020, a Organização Pan-Americana de Saúde 

atualizou o conceito de infodemia: [...] um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam 
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Posetti e Bontcheva (2020) afirmam que a desinformação, no contexto da pandemia da 

COVID-19, objetiva desvalidar a ciência. No Brasil, o negacionismo científico tomou proporções 

alarmantes, manifestando-se na negação ou minimização da gravidade da doença, no incentivo a 

tratamentos terapêuticos sem validação científica, e, por fim, na tentativa de descredibilizar a 

vacina. Marcos Napolitano, professor de História Social da Universidade de São Paulo (USP), diz 

que o negacionismo vai além de um boato ou fakenews. “É um sistema de crenças que, 

sistematicamente, nega o conhecimento objetivo, a crítica pertinente, as evidências empíricas, o 

argumento lógico, as premissas de um debate público nacional, e tem uma rede organizada de 

desinformação”45. 

Observamos que a Biblioteca da Faculdade de Medicina (BFM), nas redes sociais, é a 

principal unidade de biblioteca universitária da UFF que vem atuando, desde o início da 

pandemia, no sentido de orientar seus usuários e a comunidade acadêmica sobre a importância de 

acreditar na ciência, na validade científica e, consequentemente, nos resultados de pesquisas 

aprovadas e reconhecidas por pares e nos discursos de instituições que possuam confiabilidade 

científica nacional e mundial.  

As principais hashtags utilizadas pela BFM nesta 3ª fase foram: #pandemiacoronavirus 

#crisesanitaria #covid19 #desinformação #vacinacoronavirus #vacinacaocovid19 #imunizaçao 

#medicina #artigocientifico #variantedelta #varianteomicron #fakenews #negacionismocientifico.  

Já a Biblioteca de Economia (BEC), durante o período de setembro de 2020 a dezembro 

de 2021, publicou 297 posts. A maioria das postagens seguiu dando orientações sobre normas 

acadêmicas, dicas de cursos online, de acesso a e-books na Plataforma Minha Biblioteca e na 

RIUFF, e informações sobre os serviços da biblioteca durante o período de aulas remotas.  

Podemos citar como destaque a divulgação do estágio supervisionado de biblioteconomia 

(realizado de forma online) na biblioteca de economia. Até então, a questão do estágio 

                                                                                                                                                      
difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. A palavra infodemia se refere a um 

grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico que podem se multiplicar 

exponencialmente em pouco tempo devido a um evento determinado, como a pandemia atual. Na era da 

informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus” 

(OPAS, 2020, p. 2). 

45 A entrevista ao professor Marcos Napolitano foi realizada pela Luciana Rathsam, e consta no texto dela, com o 

título “Negacionismo na pandemia: a virulência da ignorância”. Disponível em: 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/04/14/negacionismo-na-pandemia-virulencia-da-ignorancia. 

Acesso em: 13 dez. 2021. 
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supervisionado online não havia sido citada nas redes sociais, tendo sido anunciado, pela primeira 

vez, em setembro e novembro de 2021. É possível que a realização do estágio no modelo online 

(virtual) possa ser uma tendência pós-pandemia nas bibliotecas universitárias.  

 

                Figura 25: Conteúdo informativo da BEC sobre estágio supervisionado (2021). 

 

Fonte: BEC (2021) 

 

Além do estágio supervisionado remoto, outra novidade foram as palestras ministradas 

por bibliotecárias da Biblioteca de Economia (BEC) para as turmas de graduação do curso de 

economia da UFF, e, segundo elas (as bibliotecárias), o objetivo das palestras foi tirar dúvidas 

dos alunos a respeito das normas acadêmicas da ABNT e, também, divulgar o serviço de 

orientação para normalização de trabalhos acadêmicos oferecido pela BEC, conforme imagem 

abaixo (Figura 26). 

 

 

 

 

 



175 

 

               Figura 26: Conteúdo informativo sobre palestras online da BEC (2021). 

 

              Fonte: BEC (2021) 

 

Constatamos que as principais hashtags utilizadas nesse período foram: #uff #bec 

#sistemadebibliotecasearquivosdaUFF #bibliotecasuniversitarias #ebooks #biblitoecavirtual 

#Minhabiblioteca #person # #estagio #estagiosupervisionado. 

Em relação a Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), no período de setembro de 2020 a 

dezembro de 2021, foram publicados 234 posts. Percebemos que a maioria das postagens foi 

sobre dicas culturais, dicas de e-books nas plataformas virtuais (Minha Biblioteca e Biblioteca 

Pearson), dicas de treinamentos online (Figura 27) e informações sobre textos, documentos, 

livros e diversos materiais inseridos no Repositório Institucional da UFF (RI-UFF).  
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Figura 27: Conteúdo informativo da BCG sobre treinamento online (2021) 

 

 
 

  Fonte: BCG (2021) 

 

As principais hashtags da BCG nesse período foram: #treinamentos #basesdedados 

#ebooks #acervo #bibliotecasuff #sdc #bcg #riuff #minhabiblioteca. 

Como podemos perceber, o reflexo da situação da pandemia da COVID-19 e suas 

consequências no âmbito da educação e das bibliotecas universitárias nos trouxe muitas 

reflexões.  

Ainda na 3ª fase, como vimos, as bibliotecas da UFF começaram a planejar o retorno das 

atividades presenciais seguindo as orientações e os protocolos sanitários referenciados no Guia 

elaborado pelo GT-COVDI-19 (publicado em setembro de 2021), conforme mencionado no 

início do texto desta 3ª fase.   
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Ao longo desta pesquisa, fomos percebendo mudanças e evoluções significativas em 

determinados momentos, por isso foi necessário dividir a análise das bibliotecas universitárias em 

fases (1ª, 2ª e 3ª). Elaboramos uma representação através de um quadro (Quadro 10), 

contemplando, principalmente, os destaques que compõem cada fase.  

 

Quadro 10: Síntese das fases de adequação ao ERE pelas bibliotecas da UFF 

 

              Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

Cabe-nos apresentar, então, um breve resumo analítico de cada fase:  

Na 1ª fase, o principal ponto de destaque foi a criação do Grupo de Trabalho de Mídias 

Sociais da UFF, vinculado a SDC, na qual demandou uma nova forma de atuação e dinâmica das 

bibliotecas em direção às redes sociais. Conforme nossa pesquisa mostrou, das 26 bibliotecas 

analisadas, 20 possuem a rede social Instagram, sendo que 11 delas criaram um perfil (página) no 

Instagram durante o período da pandemia. Ou seja, isso representa um percentual de 42% (do 

total de 26 bibliotecas) que abriram contas nessa rede social. A título de amostragem, realizamos 

inferência de conteúdos (postagens) no Instagram de 3 bibliotecas que se destacaram por publicar 

constantes conteúdos informativos. As bibliotecas analisadas foram: a BFM, BEC e a BCG. 

Fizemos um acompanhamento delas durante a 1ª, 2ª e 3ª fase de nossa pesquisa.   
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Destacamos também o questionário “Fale com as Bibliotecas”, lançado pelas bibliotecas 

da UFF nas suas redes sociais, cujo objetivo principal do questionário foi compreender as 

necessidades dos seus usuários. Nessa época, enquanto o CEPEx e as Pró-Reitorias da UFF 

analisavam como retomar o calendário acadêmico em 2020, as bibliotecas tentavam compreender 

a situação da sua comunidade acadêmica em um contexto sem aulas (ainda não tinha o ensino 

remoto emergencial) e de bibliotecas fechadas (fisicamente) por tempo indeterminado.  Como 

vimos, os funcionários das bibliotecas permaneceram trabalhando em regime de teletrabalho, ou 

seja, as bibliotecas não pararam de funcionar em nenhum momento durante a pandemia.  O 

resultado do questionário mostrou desconhecimento dos usuários em relação às redes sociais das 

bibliotecas da UFF nessa 1ª fase de pesquisa. Cerca de 20% dos usuários que responderam o 1º 

questionário, aplicado em maio de 2020, não conheciam nenhuma das mídias sociais das 

bibliotecas. Até então, o portal do Sistema de Bibliotecas da UFF era o mais acessado (ver 

Gráfico 1, p.145).  

Observa-se, então, que as bibliotecas, ao longo do tempo (durante a 1ª, 2ª e 3ª fase) se 

empenharam para que as suas redes sociais fossem se transformando em ambientes de mediação, 

de informação e interação/aproximação com os usuários, além de divulgar seus serviços.  

Notamos também que os recursos do Instagram (citados na subseção 4.2.1, p. 127-128) 

foram sendo utilizados de forma cada vez mais diversificada pelas bibliotecas.   

Já na 2ª fase, a aquisição das plataformas Minha Biblioteca e a Biblioteca Virtual Pearson, 

e, consequentemente, os treinamentos de usuários para saber lidar com essas novas aquisições, 

foram os principais destaques na questão de desenvolvimento de coleções e acesso à informação.  

Conforme vimos na seção 3 (campo teórico) desta dissertação, um dos objetivos 

permanentes das bibliotecas universitárias é estar em consonância com a missão da Universidade 

e com as necessidades da sociedade, a fim de construir um acervo bibliográfico de qualidade. É 

importante também, a partir disso, manter vigilância na qualidade, na avaliação e uso do acervo.  

No período da 2ª fase, as Lives transmitidas ao vivo e gravadas no canal do Youtube do 

Sistema de Bibliotecas da UFF foram consideradas um recurso comunicacional inovador, já que 

este recurso nunca havia sido utilizado pelas bibliotecas da UFF. Ou seja, o canal do Youtube das 

bibliotecas foi criado durante o período da pandemia (em 2020), no contexto do ensino remoto 

emergencial.   
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A aplicação do 2º questionário ‘Fale com as Bibliotecas’, em maio de 2021, também foi 

importante. Em 2021, constatou-se que o portal do Sistema de Bibliotecas da UFF continuou 

sendo o mais acessado pelos usuários, e, logo em seguida, a rede social Instagram conseguiu 

superar o Facebook em termos de acesso e conhecimento sobre as mídias sociais das bibliotecas. 

Ou seja, os usuários começavam a descobrir a existências das redes sociais e passaram a acessá-

las cada vez mais.  Interessante observar também que o resultado do 1º questionário foi divulgado 

somente nas páginas das redes sociais das bibliotecas46. O resultado oficial não foi 

disponibilizado nem no portal do Sistema de Bibliotecas da UFF e nem enviado por e-mail para 

os usuários que responderam ao questionário. Tudo isso indica que as redes sociais tem sido, de 

fato, o principal recurso info-comunicacional mais utilizado pelas bibliotecas em relação a 

divulgação de serviços, acesso à informação e divulgação de notícias.   

Já na 3ª fase, observamos a permanência e consolidação das atividades das bibliotecas da 

UFF nas redes sociais, principalmente no Instagram e Facebook. Em relação às questões de 

acesso em informação, em outubro de 2021, a UFF prorrogou o contrato de acesso com a 

plataforma Minha Biblioteca até o final do semestre letivo de 2021.2, conforme mencionado na 

seção 4.2.2. A partir da renovação do contrato, os alunos de pós-graduação passaram a ter acesso 

ao acervo dessa plataforma. Os treinamentos online da plataforma para os alunos continuaram, 

principalmente, para os alunos novos, os calouros.  

Os serviços online das bibliotecas citados na subseção 4.2.1 não tiveram nenhuma 

alteração, ou seja, até o final de 2021 continuaram sendo os mesmos. Destacamos que a grande 

novidade durante a 3ª fase foi a questão dos estágios supervisionados remotos (ver figura 24) e as 

palestras ministradas por bibliotecárias da BEC para as turmas de graduação do curso de 

economia da UFF (ver figura 25), cujo objetivo foi orientar os alunos a respeito das normas 

acadêmicas da ABNT.   

 

 

                                                
46 O resultado do 1º questionário ficou disponível nas redes sociais. Já o resultado do 2º questionário não foi 

disponibilizado nas redes sociais pois, como dissemos anteriormente, ainda está em processamento. Contudo, 

através de contato com equipe da biblioteca da UFF, conseguimos obter os resultados parciais do questionário.  
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Constatamos que o serviço de referência virtual (SRV) teve amplo destaque e importância 

nas atividades das bibliotecas universitárias da UFF desde o início da pandemia, o que exige uma 

análise um pouco mais detalhada sobre esse serviço, relacionando-o, inclusive, com a questão da 

mediação da informação. É o que veremos no tópico seguinte.   

 

 

4.3 SERVIÇO DE REFERENCIA VIRTUAL: desafios e inovações  

 

Como vimos, desde que as bibliotecas universitárias fecharam em função da pandemia, o 

contato com as bibliotecas da UFF vem sendo feito, atualmente, através de e-mail, redes sociais e 

telefone. Para isso, foi, então, otimizado o serviço de referência virtual. 

 Segundo Accart (2012), o Serviço de Referência Virtual (SRV) é considerado uma 

extensão do serviço de referência presencial, apesar de ser tratado como um serviço diferenciado, 

principalmente devido às novas possibilidades que a internet propicia.  

 

O serviço de referência virtual é tido como um prolongamento do serviço de referência 

presencial, embora possa ser tratado como um serviço à parte. Cada vez mais atrai 
bibliotecas e outros serviços de informação (público e às vezes privados) que nele vêem 

um excelente meio para estarem presentes na internet e garantirem sua promoção, em 

uma atividade de marketing. Das inúmeras vantagens que proporciona uma das mais 

evidentes é o contato direto com o usuário e a possibilidade de antecipar suas 

necessidades em matéria de informação tendo em vista as questões apresentadas 

(ACCART, 2012, p. 163 citado por SILVA; LIMA, 2018, p. 89). 

 

Nota-se que o tradicional serviço de referência, de atender usuários para dirimir suas 

dúvidas em relação a fontes de informação, pesquisa ou normalização bibliográfica, foi se 

adequando ao novo contexto instado pela pandemia.   

Macedo (1990), em clássico artigo sobre Serviço de Referência, afirma que o atendimento 

pessoal do bibliotecário ao usuário é a essência do conceito de Referência. Para a autora, em 

sentido amplo, o Serviço de Referência consiste em uma interface entre a informação e o usuário, 

tendo a frente o bibliotecário de referência, respondendo questões, auxiliando, por meio de 

conhecimentos profissionais, os usuários.  
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Dessa forma, o conceito de atendimento ao usuário ou “educação de usuários” se 

configura como uma ajuda, um apoio, uma orientação para que o usuário possa ou consiga 

realizar uma pesquisa, localizar material de interesse, sanar uma dúvida ou responder a uma 

necessidade informacional.  

Balbinotti (2020) aborda o conceito de referência de maneira reflexiva. Destaca que deve 

existir um espaço adequado para a prática do serviço de referência. E afirma que um profissional 

de referência capacitado é parte fundamental para que aconteça um trabalho eficiente em um 

ambiente informacional.  

Grogan (2001, p.8) destaca que o serviço de referência é vital em qualquer biblioteca e 

descreve essa função como sendo um “elo vivo entre o texto e o leitor”. As reflexões de Grogan 

vão ao encontro de Ranganathan (2009) quando este nos diz: “os livros são para usar”, “a cada 

leitor o seu livro”, “a cada livro seu leitor”. A primeira lei se refere ao caráter universal das 

bibliotecas e do direito de todas as pessoas terem acesso aos livros; a segunda lei se refere antes 

de tudo que todo homem deve ter acesso ao conhecimento; e a terceira lei se refere à questão da 

organicidade do acervo e nas estratégias de busca e recuperação, afinal, é preciso que o leitor 

encontre seu livro.   

Ao longo dos anos e com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), todo esse trabalho, que outrora era realizado, sobretudo presencialmente, passou a ser 

realizado também de forma remota, possibilitando que o seu campo de atuação fosse ampliado e 

redimensionado. Os avanços tecnológicos criaram diversas necessidades que vão além dos 

espaços físicos e foi sendo importante pensar em atividades para os ambientes virtuais que 

contemplem os serviços de referência das bibliotecas. As TICs são um conjunto de recursos 

tecnológicos, utilizadas de forma integrada e ampla. A internet, então, viabilizou várias 

possibilidades para o trabalho do bibliotecário de referência.  

Segundo Belluzzo (2016), o Serviço de Referência, considerado em seu sentido amplo, 

altera o termo “atendimento” por “interface”. Conforme diz a autora, na palavra “interface” há 

uma explícita ideia de relação. E isso se reflete na postura dos profissionais de referência quanto 

a sua forma de relação: há necessidade de adequar o atendimento às necessidades de informação 

dos usuários.   
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A partir disso, o Serviço de Referência deve apresentar-se como um espaço em que se 

realiza a relação usuário-informação de modo a promover o acesso e uso da informação de forma 

inteligente para a construção de conhecimento e sua aplicação à realidade social.  

Balbinotti (2020) afirma que o Serviço de Referência Virtual pode ganhar adequações nas 

instituições em que é colocado em prática e o resultado do serviço virtual pode ser obtido na hora 

ou pode levar algum tempo, dependendo da política da instituição e das atividades de rotina do 

profissional no que se refere a ter tempo suficiente para fornecer as respostas adequadas aos 

usuários. 

Conforme vimos nesta dissertação, a American Library Association (ALA), define o 

conceito de Serviço de Referência Virtual como: 

 

Serviço de referência iniciado eletronicamente, em tempo real, no qual os usuários 

utilizam computadores ou outra tecnologia da internet para se comunicarem com os 

bibliotecários sem estarem fisicamente presentes. Os canais de comunicação usados 

frequentemente no serviço de referência incluem a videoconferência, serviços de voz na 

Internet, correio eletrônico 

e mensagem instantânea. (ALA, 2004, p.1) 

 

 Almeida (2010) aponta os principais tipos de Serviço de Referência Virtual atualmente: 

 

Os principais tipos de serviços de referência virtual dividem-se basicamente em 

assincrônicos e os sincrônicos. A primeira diferença entre ambos é quanto ao tempo de 
resposta, se o bibliotecário responde instantaneamente, ou seja, é em tempo real é 

sincrônica, mas se o tempo de resposta varia de minutos a dias é assincrônico.  No caso 

assincrônico, além do modelo tradicional presencial temos como exemplo na rede o uso 

de e-mail e formulários. Já o atendimento sincrônico pode ser feito via telefone, em chat 

ou correio eletrônico. (ALMEIDA, 2010, p. 125-126). 

  

 

Almeida Junior (2009) defende que as atividades que são desempenhadas pelos 

bibliotecários no atendimento aos usuários devem ter como principal objetivo o acesso e a 

apropriação de informações, tornando a função do bibliotecário, efetivamente, uma mediação 

entre o usuário e a informação.  
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Na biblioteca, o Serviço de Referência e Informação (SRI) é o serviço no qual se coloca 

em prática a mediação explícita (ALMEIDA JÚNIOR; SANTOS NETO, 2014). No 

momento do atendimento, o bibliotecário interage diretamente com o usuário para 

mediar e atender as necessidades informacionais deste, por isso, é indispensável o 

alinhamento das técnicas e procedimentos de tratamento, organização e disseminação da 

informação visando possibilitar uma interação eficaz da comunidade usuária com o 

conhecimento. Desse modo, o SRI se configura como um serviço indispensável para a 
existência de qualquer biblioteca e para a apropriação da informação [...]. (ALMEIDA; 

FARIAS; FARIAS, 2018, p. 438) 

 

Nesse sentido, a mediação pode ser considerado um conjunto de práticas sociais que se 

desenvolvem em domínios institucionais que visam a legitimidade de espaços determinados pelas 

relações que se manifestam dentro do contexto histórico a que pertencem.  

Conforme vimos no referencial teórico, Almeida Junior (2008) citou duas formas de 

mediação:  a explícita e a implícita. A explícita se configura no serviço de referência, e a 

implícita ocorre no próprio objeto da área de informação e percorre todas as áreas do 

processamento técnico e, inclusive, o próprio SRV.  

A mediação da informação, ligada diretamente ao serviço de referência, exerce a função 

primordial na promoção do diálogo. E a biblioteca universitária, como centro difusor do saber e 

da cultura, é um espaço privilegiado dentro da Universidade para a produção e mediação da 

informação.  

E cabe ao bibliotecário prever e compreender esses pontos de mediação e de aproximação 

com os usuários nos seus serviços de informação, objetivando estabelecer elos destes com os 

diversos instrumentos de acesso à informação, seja de forma presencial ou virtual. Trata-se de um 

serviço primordial de toda biblioteca e exige atualização constante do profissional da informação.  

No texto clássico da Nice Figueiredo (1974) sobre a evolução e avaliação do serviço de 

referência, a autora (referência na área de estudos de usuários), aponta diversas reflexões 

importantes para os profissionais da informação. Cabe ressaltar, primeiramente, que o texto da 

Figueiredo foi publicado na mesma época em que Paul Zurkowski (1974) publicou seu relatório 

sobre a information literacy (competência em informação). Figueiredo não citou os estudos de 

Zurkowski, mas mencionou diversos autores (na maioria americanos) que realizaram pesquisas 

sobre o serviço de referência em diversos tipos de bibliotecas do país.  
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Para Figueiredo, o serviço de referência surgiu sem um planejamento específico.  

 

O serviço de referência surgiu “um pouco vago, generalizado, sem um planejamento 

específico”, e se desdobrou numa espécie de serviço de informações imediatas, adotando 

a conhecida técnica de “bater e fugir”, que significa utilizar na pesquisa um livro ou 

outra fonte de informação, cuja existência o leitor desconhece.  (FIGUEIREDO, 1974, p. 

176) 

 
No texto, a autora cita Shera47 (importante teórico da área de biblioteconomia) na qual ele 

afirma que o serviço de referência estava ligado, em princípio, à função educativa da biblioteca, 

ou seja, ele apontava a existência da união entre o serviço de referência e o que se denominava, 

na época, de ‘auxílio de leitores’.  

Outros autores citados por Figueiredo afirmaram que o Serviço de Referência é 

abrangente e que não se pode separá-lo das outras atividades da biblioteca, pois todas elas são 

aspectos do processo de busca de informações. Por fim, a autora afirma categoricamente que a 

Biblioteconomia e a Ciência da Informação serão substancialmente desenvolvidas se o problema 

da informação for abordado a partir dos estudos do usuário e suas necessidades.  

 A relação da competência em informação com o serviço de referência virtual 

(protagonizado pelos bibliotecários) é que ambas devem fazer parte da evolução da função 

educacional e de mediação informacional exercida pelas bibliotecas na sua relação com os 

usuários da informação. Como vimos ao longo da dissertação, a análise da mediação é uma 

questão complexa, conjuntural, e também cultural. Envolve a questão dos conceitos de 

disseminação, acesso e transferência informacional para os usuários. Em sua pesquisa sobre 

mediação, Busquet (2012, p. 52) afirma a necessidade de analisar também os dispositivos de 

mediação, tais como o ambiente, as técnicas e as tecnologias, os produtos, regras, regulamentos, 

entre outros. Portanto, a questão da mediação não deve ser entendida sob a lente do senso 

comum, mas de forma mais profunda, pois envolve também o papel do bibliotecário como agente 

social. O que se quer mediar? Como é esse processo? Para que mediar? Quais resultados efetivos 

podem ser alcançados?  

                                                
47 Jesse Hauk Shera (8 de dezembro de 1903 – 08 de março de 1982) foi um bibliotecário americano e cientista da 

informação. É um dos autores mais citados no campo da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Seus 

principais temas de pesquisa foram: epistemologia, história das bibliotecas, uso das tecnologias e estudioso da 

documentação; desenvolveu, também, uma extensa bibliografia com olhar técnico e social para a Biblioteconomia. 

(Texto elaborado pela autora, 2022).  
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Saracevic (1996, p. 47) afirmava que a Ciência da Informação é um campo dedicado às 

questões científicas e à prática informacional voltadas para os problemas da efetiva comunicação 

do conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional, ou 

individual do uso e das necessidades de informação. No Doutorado iremos dar maior ênfase nessa 

relação entre a mediação, competência em informação e serviço de referência virtual, sob a ótica 

do regime de informação.  

Na próxima seção iremos analisar a percepção dos bibliotecários da UFF a respeito dos 

serviços prestados durante a pandemia e as inferências sobre os resultados obtidos, assim como as 

reflexões teóricas sobre as questões de mediação e competência em informação.  

 

 

4.4 AÇÕES DE MEDIAÇÃO E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO MOBILIZADAS 

PELOS BILBIOTECÁRIOS  

 

Um dos objetivos específicos de estudo desta pesquisa foi o mapeamento e observação 

descritivo-analítica dos serviços e ações das bibliotecas universitárias para sua comunidade 

acadêmica durante o período da pandemia e do Ensino Remoto Emergencial na UFF.  

A partir desse ponto surgiu, também, a questão da compreensão das competências em 

informação dos profissionais bibliotecários, pautadas nos pressupostos teóricos tanto da mediação 

quando da competência em informação (CoInfo), e também dos paradigmas da biblioteconomia. 

Dentro dessa perspectiva foi necessário analisar os produtos e serviços que as bibliotecas 

universitárias ofereceram diante do contexto da pandemia, na qual a mediação bibliotecária e a 

competência em informação foram fatores diferenciais para que as atividades e serviços 

continuassem a funcionar mesmo diante de um quadro de incertezas e do fechamento presencial 

das bibliotecas.  

Tentamos observar (de maneira analítica) o modo como esses objetos informacionais 

foram articulados e disponibilizados, a maneira pela qual os profissionais das bibliotecas 

realizaram o atendimento das demandas encaminhadas ao Serviço de Referência, assim como 

acompanharam o modo como os usuários se comportaram, as informações que foram 

visualizadas e solicitadas no espaço virtual por-e-mail e/ou redes sociais.  
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Verificamos que todas essas ações de informação geram sentidos e transmitem 

significados para os sujeitos, o que nos leva a inferir que o espaço virtual ocupado pelas 

bibliotecas pode ser considerado um dispositivo de mediação. 

Tornou-se muito evidente a importância de o bibliotecário ocupar o espaço virtual, pois 

são os profissionais que detém as competências informacionais para atender e solucionar as 

demandas específicas da comunidade acadêmica a qual está vinculado. 

Morrow (2016 citado por SANTOS; LIMA; ARAÚJO, 2019, p. 21) afirma que o ensino 

superior frequentemente considera a biblioteca universitária como o “coração acadêmico da 

instituição”. No contexto da pandemia e do Ensino Remoto Emergencial, observamos que as 

bibliotecas universitárias da UFF precisaram compreender a dinâmica da educação superior no 

Brasil nesse período pandêmico e, além disso, foi necessário se integrar aos diversos grupos de 

trabalho sobre a pandemia e a COVID-19, adequando e inovando no oferecimento de seus 

produtos e serviços, incluindo a checagem de notícias e a divulgação em suas páginas e redes 

sociais.  

 Para compreender a biblioteca sob a perspectiva da mediação da informação, Pereira e 

Silva (2019,) a partir dos estudos de Gomes (2014) e Perrotti e Pieruccini (2007), identificaram 

três paradigmas importantes na história das bibliotecas: a) o paradigma da conservação cultural; 

b) o paradigma da difusão cultural; e c) o paradigma da apropriação cultural.  

Conforme explicam os autores, no paradigma da conservação cultural o principal foco das 

atividades das bibliotecas estava concentrado na organização e representação da informação para 

a conservação e preservação da memória documental, ou seja, concentrava-se no acervo e na 

contemplação desses suportes. No paradigma da difusão cultural, as atividades de recuperação, 

acesso e uso da informação começou a ganhar importância, e, com isso, as bibliotecas 

começavam a voltar suas ações para a democratização do acesso e uso da informação, tendo 

como objetivo torna-la um ambiente de promoção da educação e emancipação dos indivíduos.  

Já no paradigma da apropriação cultural, a relevância das ações de mediação tornou-se 

evidente, com vistas a favorecer o acesso e uso da informação privilegiando o diálogo, a troca de 

informações e o compartilhamento, condições necessárias para o processo de construção de 

conhecimentos e apropriação de conteúdos, matéria prima para a formação de sujeitos 

protagonistas sociais e culturais.  
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Dessa maneira a biblioteca como ambiente de informação/ambiente de mediação da 

informação promove uma integração entre os três paradigmas, mas sob uma nova 

perspectiva, onde o usuário da informação desempenha papel central no processo de 

organização, recuperação, acesso, uso e apropriação da informação, em síntese, a 

biblioteca como ambiente de mediação da informação pode se constituir por meio de 

uma multiplicidade de aspectos. (PEREIRA; SILVA, 2019, p. 74, grifo nosso).  

 

Como já ressaltamos por diversas vezes nessa pesquisa a importância da função do 

bibliotecário universitário, o próximo passo foi tentar entender a percepção deles (os 

bibliotecários) da UFF sobre a mediação da informação e competência em informação durante 

esse período da pandemia e Ensino Remoto Emergencial. 

Conforme previsto nos procedimentos metodológicos desta pesquisa, durante o mês de 

novembro de 2021, produzimos um formulário eletrônico intitulado “Questionário – Profissional 

da Informação – Bibliotecário”, elaborado na plataforma Google Forms, e enviado para as 26 

bibliotecas universitárias da UFF.  

Inicialmente, o formulário foi enviado para os e-mails específicos de cada biblioteca e, 

posteriormente, enviamos mensagem no direct do Instagram com o objetivo de reforçar o pedido 

para o preenchimento do questionário, sendo este constituído por 5 questões fechadas e 1 aberta 

(ver apêndice A). O contato com as bibliotecas ocorreu, então, duas vezes. A primeira vez foi o 

envio do formulário por e-mail e a segunda vez foi por mensagem através do direct, no 

Instagram.  O período de coleta de dados foi de 16.11.2020 a 06.12.2020. Conseguimos o retorno 

de 15 formulários preenchidos.   

Além do questionário encaminhado às equipes das bibliotecas universitárias da UFF, 

elaboramos um e-mail, com duas questões referentes a algumas dúvidas sobre dados relevantes 

para esta pesquisa, que foi encaminhado à Coordenação de Bibliotecas da SDC (Apêndice B), 

também em novembro.  

Apresentamos a seguir a descrição dos dados coletados, acompanhados das devidas 

inferências e interpretações. Ressaltamos que os trechos dos discursos mais longos dos 

participantes estão sem identificação e, por questão de sigilo, optamos por utilizar apenas a letra 

B, seguida de numeração sequencial (1, 2, 3) para distinguir os bibliotecários.  
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 A primeira questão do formulário pediu a informação sobre a localização da biblioteca, 

ou seja, se o respondente trabalha na região de Niterói ou Interior fluminense.  

Obtivemos 15 respostas, o que gerou o seguinte gráfico:  

 

                            Gráfico 7: Localização das bibliotecas por região 

 

 

 

       Fonte: A autora (2021) 

 

A maioria dos bibliotecários que responderam o formulário trabalham na região de Niterói 

(53,3%). Não solicitamos, especificamente, a localidade da biblioteca e sim a região apenas. 

Sabemos, contudo, que a cidade de Niterói abrange a maior parte das bibliotecas universitárias da 

UFF em comparação com a região do interior fluminense (RJ). 

A outra questão (fechada) foi uma pergunta sobre os serviços online mais utilizados pelos 

usuários das bibliotecas.  

Obtivemos 15 respostas por parte das bibliotecas.  
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Gráfico 8: Serviços online mais utilizados pelos usuários durante a pandemia. 

 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

O atendimento virtual foi o serviço mais solicitado (86,7%), seguido do serviço de 

cadastro para novos usuários (66,7%) e emissão de documento nada consta (60%). Na opção 

‘outros serviços’ (53,3%) foram mencionados pelos bibliotecários respondentes os seguintes 

serviços:  orientação para normalização de trabalhos acadêmicos e levantamentos bibliográficos; 

código da ficha catalográfica; acesso a plataforma de e-books e conteúdos digitais; redes sociais; 

orientação normativa; disseminação seletiva de informação; serviço de orientação e auxílio ao 

usuário – TCC; treinamento de usuários.  

A pergunta dessa questão foi elaborada com base nas informações de serviços que foram 

disponibilizados nas redes sociais. Contudo, de acordo com as respostas dos bibliotecários na 

opção ‘outros serviços’ podemos verificar que as atividades que os bibliotecários desenvolveram 

foi bastante ampla, abrangendo serviços que não haviam sido informados, por exemplo, nas 

postagens de redes sociais e nem no site do Sistema de Bibliotecas da UFF.  
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A questão seguinte objetivou conhecer quais serviços bibliográficos que foram prestados 

via atendimento virtual tiveram maior demanda por parte dos usuários das bibliotecas. Nesta 

questão obtivemos 15 respostas.  

 

Gráfico 9: Serviços bibliográficos oferecidos pelo Serviços de Referência Virtual 

 

 

 

            Fonte: A autora (2021) 

 

Conforme o gráfico acima, o serviço de “orientação para acesso a conteúdos digitais” teve 

alta demanda (86,7%), seguido da orientação para pesquisa em bases de dados (53,3%) e 

normalização de trabalhos acadêmicos (46,7%). Na opção ‘outros serviços’, os bibliotecários 

respondentes mencionaram os seguintes serviços: indexação de artigos, ficha catalográfica, 

tutoriais, dicas universitárias (ex: cursos online), dúvidas respondidas sobre TCC, ensino remoto, 

empréstimos de livros e pesquisa no repositório institucional da UFF (RIUFF).  

No questionário intitulado ‘Fale com a Biblioteca’, aplicado pelas bibliotecas 

universitárias da UFF em 2020 e 2021, a maior porcentagem de respondentes foram alunos de 

graduação (ver os gráficos 3 e 6). O gráfico 9, resultado da percepção dos bibliotecários sobre os 

serviços bibliográficos que tiveram maior demanda no setor de atendimento virtual, mostra que 

houve uma alta procura, por parte da comunidade acadêmica, em ter acesso ao material 

bibliográfico online e aos conteúdos digitais em bases de dados e nas plataformas digitais da 

universidade. Podemos relacionar esses resultados com a aquisição das coleções de livros digitais 
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(através da compra da plataforma Minha Biblioteca e da Biblioteca Virtual Pearson), e com a 

dinâmica de treinamentos específicos para capacitação e uso desse novo acervo para os usuários.  

A próxima questão do formulário foi uma pergunta relacionada sobre quais ferramentas 

info-comunicacionais a biblioteca utilizou para fazer a mediação da informação com a 

comunidade acadêmica durante a pandemia da COVID-19.   

Obtivemos 15 respostas. 

 

  Gráfico 10: Ferramentas info-comunicacionais mais utilizadas durante a pandemia. 

 

 
 

            Fonte: A autora (2021) 

 

De acordo com o gráfico, o e-mail (86,7%) foi a ferramenta info-comunicacional mais 

utilizada para a mediação entre bibliotecas e usuários. Nota-se, contudo, que a rede social 

Instagram foi a mais bem posicionada dentre as demais redes sociais (Facebook, Blog, Twitter e 

Whatsapp). Houve, inclusive, um empate de porcentagem entre o Instagram (66,7%) e os sites da 

biblioteca (66,7%), ambos com o mesmo número de avaliação.  

Esse gráfico consolida o resultado de nossa pesquisa na qual aponta o crescimento do uso 

das redes sociais, principalmente o Instagram, como um recurso bastante utilizado pelas 

bibliotecas universitárias da UFF para mediação da informação com seus usuários no período do 

Ensino Remoto Emergencial. Na primeira fase da pesquisa (relacionada ao ano de 2020), as redes 

sociais da UFF não eram muito conhecidas e acessadas pelos usuários, porém, já no ano seguinte 
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(em 2021), elas alcançaram uma rápida evolução e se tornaram uma ferramenta de comunicação 

com uma boa avaliação na percepção dos usuários e também dos bibliotecários.  

A última pergunta fechada do questionário foi relativa às ações de mediação e cultura das 

bibliotecas. Especificamente, procuramos obter informações sobre quais serviços de mediação e 

cultura as bibliotecas universitárias realizaram virtualmente.  

Obtivemos 13 respostas.  

 

                                        Gráfico 11: Serviços de mediação e cultura. 

 

 

 

                       Fonte: A autora (2021) 

 

Podemos observar que a opção ‘Outras ações’ (53,8%) recebeu o maior número de 

preenchimento de dados. Dentro desse campo, foram mencionadas pelos bibliotecários as 

seguintes ações culturais: as Lives do sistema de bibliotecas da UFF; o estágio supervisionado 

para alunos do curso de graduação em Biblioteconomia e Documentação da UFF; roda de leitura;  

ações informativas junto aos calouros; orientação pelas redes sociais sobre as atividades 

propostas pela Coordenação de bibliotecas; acolhimento estudantil de forma virtual; Clube do 

Livro. Além disso, ainda foram citadas também as atividades de conferências e palestras (38,5%) 

e, logo em seguida, oficinas (30,8%) e cursos (30,8%). Esse gráfico mostra que houve uma ampla 

variedade de serviços de mediação e cultura realizados pelas bibliotecas da UFF durante o 

período de Ensino Remoto Emergencial.  
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O que chamou mais atenção, contudo, foi a percepção dos bibliotecários sobre as Lives e 

sobre o estágio supervisionado mencionados como sendo serviço cultural.  

Todo esse conjunto de ações sinalizam, que, de fato, a biblioteca, por sua natureza, é um 

ambiente repleto de fenômenos informacionais e de sistemas complexos de interação, e a 

biblioteca universitária, especificamente, é um centro reconhecido de difusão do saber, cultura, e 

um espaço privilegiado dentro da universidade para produção, mediação e socialização do 

conhecimento.  

Nesse sentido, Almeida Junior (2008) afirma que a mediação não deve ser entendida 

apenas no âmbito da relação mais específica em relação ao acesso, disseminação, e transferência 

da informação, mas, deve ser compreendida como base determinante do fazer bibliotecário. E 

aponta que o usuário, dentro da concepção da informação, não pode ser apenas receptor, deve ser 

elevado à categoria de ator central no processo de apropriação da informação. Conforme 

mencionamos ao longo da pesquisa, a função informacional exercida pelas bibliotecas 

universitárias pode adquirir múltiplas funções, o que demonstra a dimensão interdisciplinar e o 

poder transformador da informação. E ressaltamos que as ações culturais devem ir ao encontro da 

sociedade como forma de prática legítima de exercício da cidadania e emancipação do indivíduo.  

A última pergunta do formulário é considerada uma pergunta aberta e solicitou a opinião 

dos bibliotecários sobre: ‘Quais foram os serviços e/ou atividades implementados nas bibliotecas 

da UFF, durante a pandemia da COVID-19, que podem ser considerados inovadores?” 

Obtivemos respostas simples e objetivas, destacadas a seguir: 

 

           “Acesso a Livros Digitais”.  

           “Acesso aos e-books da Minha Biblioteca e da Biblioteca Virtual da Pearson”. 

           “Novas bases de dados para os usuários, como a plataforma Minha Biblioteca”. 

           “Pré-Cadastro de novos usuários, para posterior cadastro definitivo no Sistema”  

           “Atendimento Virtual através das Redes Sociais.” 

           “Redes Sociais, RI-UFF, Plataformas de E-books.” 

           “Lives”. 
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E obtivemos também três respostas discursivas muito relevantes.  O Bibliotecário B1, por 

exemplo, ressaltou que as atividades implementadas não foram tão inovadoras, mas a adesão do 

público sim, ampliando-se o diálogo bibliotecário-usuário, em especial em função do uso mais 

intenso das midas sociais. Conforme seu relato:  

 

 

[...] a adesão foi essencial para dar andamento a algumas atividades e estar em contato 

com os usuários: foi implementada as mídias sociais por muitas bibliotecas 

(principalmente o Instagram); criou-se o canal das Bibliotecas UFF  no Youtube 

(palestras, treinamentos, contação de histórias e outras); foi oferecido o estágio 
supervisionado para os alunos do curso de Biblioteconomia; conseguiu-se a assinatura de 

duas bibliotecas digitais para acesso a e-books; alguns serviços realizados somente no 

presencial também conseguiu-se manter de forma on-line (cadastro de usuários, nada 

consta, ficha catalográfica, entre outros); realizações de bibliotecas e coordenação on-line 

com mais frequência, atendimento pelo WhatsApp, entre outras (BIBLIOTECARIO B1).  

 

O Bibliotecário B2 destacou que os serviços online das bibliotecas, em geral, foram 

aprimorados, na qual destaca os seguintes aspectos:  

 

 (1) agilidade na forma de atender. Pois agora os usuários conseguem realizar diversos 

procedimentos de forma rápida, diretamente de sua residência, evitando deslocamentos 

desnecessários. A universidade (2) investiu no acesso de novas e importantes bases de e-

books (agilidade de acesso ao conhecimento). Outra inovação foi a (3) transformação 

digital dos serviços, por exemplo, o cadastro na biblioteca agora totalmente on-line. (4) 

E com certeza uma inovação também foi a ampliação da utilização das mídias sociais da 
biblioteca. (BIBLIOTECÁRIO B2). 

 

Para o Bibliotecário B3, a criação do GT (grupo de trabalho) relacionado às mídias sociais 

das bibliotecas gerou inovação ao sistema de bibliotecas da UFF. Conforme seu relato, esse GT 

foi criado e organizado pela atual Coordenação de Bibliotecas e contou com aproximadamente 10 

participantes, entre bibliotecários e assistentes administrativos.  

 

 

 

           “Cursos e treinamentos pelo canal do Sistema de Bibliotecas da SDC.” 

            “Estágio Supervisionado Remoto,  

            “Treinamentos e oficinas online, cadastro de usuários online.” 
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Segundo a Bibliotecária B3, o principal objetivo era: 

 

[...] expandir, criar e organizar as mídias sociais das bibliotecas. Nesse contexto, o GT-

Mídias Sociais criou conteúdos virtuais (vídeos, tutoriais, postagens, enquetes, pesquisa 

de satisfação do usuário) a fim de criar uma aproximação rápida com a comunidade 

acadêmica. Como participante do GT, posso afirmar que a experiência foi muito positiva 
e rica. Podemos dizer que as mídias sociais ciaram mais uma porta de entrada para a 

comunicação dos usuários com a biblioteca (BILBIOTECÁRIO B3). 

 

Na percepção dos bibliotecários da UFF, as mídias sociais e as redes sociais tiveram, 

então, um grande destaque nesse período de ensino remoto emergencial. De fato, desde o início 

da pandemia, as bibliotecas universitárias perceberam que o caminho para manter a comunicação 

(mediação) com os usuários seria através das mídias sociais. Para os bibliotecários que 

responderam o questionário, a criação do Grupo GT-Mídias Sociais gerou inovação para o 

Sistema de Bibliotecas da UFF, assim como foi fundamental para o processo de desenvolvimento 

de novas competências em informação e mediação, conforme ressaltou o bibliotecário B2.  

  

[...] E com certeza uma inovação foi a ampliação da utilização das mídias sociais da 
biblioteca. Como fonte de contato para os atendimentos e de instrumento para o 

desenvolvimento das habilidades e competências dos usuários da biblioteca, visando a 

competência em informação.  (BIBLIOTECÁRIO B2). 

 

 

A SDC teve a iniciativa de criar o GT-Mídias Sociais (em 2020), logo no início do 

período de suspensão das aulas na UFF, e houve, também, a premência de acompanhar a 

elaboração de um novo calendário acadêmico, a partir da efetivação do Ensino Remoto 

Emergencial na Universidade. Foram surgindo, com isso, novas demandas de capacitação 

profissional para os bibliotecários, pois esse período da pandemia necessita de um mediador 

(profissional da informação) mais conectado e articulado diante dos complexos desafios do 

mundo contemporâneo. E esse novo espaço contempla a criação de novos produtos e serviços e a 

inovação na prática biblioteconômica. 

Podemos perceber que as redes sociais das bibliotecas universitárias da UFF, dentro do 

contexto da pandemia e do ERE, se efetivaram como importante recurso para a mediação da 

informação e desenvolvimento para o processo de novas competências informacionais, assim 

como consegue promover a continuidade de comunicação, o desenvolvimento de seu papel de 

disseminação da informação e fomento à produção do conhecimento junto com os seus usuários.   
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Como ressalta Almeida Junior (2009, p. 93), uma característica marcante da mediação é a 

interferência. O autor se opõe ao “[...] conceito hegemônico de imparcialidade e neutralidade do 

profissional da informação no exercício de seu trabalho”. Para ele, o profissional da informação 

interfere na organização e na disseminação da informação e, conforme seus preceitos e valores, 

pode contribuir, ou não, para ampliar a função social e política das bibliotecas.  

Para o autor, o entendimento da mediação enquanto ação de interferência exige um 

processo constante de reflexão sobre as ações desenvolvidas pelas bibliotecas em seu 

relacionamento com os usuários (ALMEIDA JÙNIOR, 2008; 2009; 2014; 2017), pois a 

informação mediada pressupõe uma alteração, uma transformação, uma modificação do 

conhecimento.  E é esse processo de mediação que permite a troca de experiência entre os 

sujeitos envolvidos, e permite criar meios que viabilizam a satisfação das necessidades dos 

usuários e desenvolver as habilidades informacionais que possibilitam a produção de novos 

conhecimentos.  

Essas reflexões corroboram as discussões que fundamentam essa pesquisa: a mediação da 

informação não é neutra e nem passiva. O bibliotecário deve ser proativo e não simplesmente 

esperar que os usuários busquem a informação somente quando se depararem com um problema 

informacional. Além disso, deve estar atento as questões que afetam sua instituição, e o contexto 

social que a cerca para poder exercer seu papel profissional alinhado com as demandas de seu 

público e não como um fazer idealizado. 

 Em relação aos serviços disponibilizados, as bibliotecas universitárias da UFF, durante a 

pandemia de 2020-2021, deixaram de ser presenciais ou híbridas e passaram a atuar de forma 

totalmente remota, contemplando, principalmente, a disponibilidade dos seguintes serviços: 

cadastro de novos usuários (online), acesso remoto a base de dados, acesso a coleções digitais, 

serviço de referência virtual, disseminação seletiva de informação (seleção de fontes confiáveis), 

e treinamento online para usuários com a finalidade de capacitá-los para adquirir competências 

informacionais em bases de dados digitais.  

A questão dos treinamentos teve destaque nas ações desenvolvidas através das Lives. As 

Lives foram citadas, pelos bibliotecários da UFF, como ação cultural e ao mesmo tempo como 

aspecto inovador. Entendemos que as Lives, dentro desse contexto atual da pandemia, é um 

recurso info-comunicacional oriundo da era digital moderna, e que tem potencial para se 
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transformar em ferramenta de mediação (pedagógica e de instrução formativa) assim como gerar 

múltiplas competências informacionais (tanto para os profissionais de informação quanto para os 

usuários). Não obstante, quando as Lives são geradas dentro de um ambiente acadêmico 

universitário, como é o caso do canal do Youtube do Sistema de Bibliotecas da UFF, percebemos 

que os conteúdos delas voltaram-se, principalmente, para atender a demanda acadêmica e as 

necessidades de informação e de compreensão dos serviços online que as bibliotecas oferecem no 

ambiente digital atual, no contexto da pandemia e do ensino remoto emergencial.  

Sendo assim, observamos que a inovação, dentro do contexto organizacional das 

bibliotecas, está em oferecer novos espaços de compartilhamento e aperfeiçoamento no uso da 

informação e da experiência dos usuários das bibliotecas.   

A tabela abaixo mostra os 5 (cinco) vídeos de serviços mais assistidos de acordo com o nº 

de visualizações. 

 

Tabela 3: Vídeos informativos mais visualizados no canal do Youtube da SDC. 

 

Ranking Vídeos Nº de visualizações 

1º lugar Busca pela Medline. 1.200 

2º lugar Usabilidade da Biblioteca Virtual Pearson para a 

UFF. 

745 

3º lugar Busca de normas técnicas – Catálogo online UFF. 731 

4º lugar Lattes na Pós-UFF: Minicurso para elaboração de 

currículo lattes na pós-graduação. 

682 

5º lugar Serviços do sistema de bibliotecas da UFF.  620 

 

    Fonte: Elaborada pela autora (2021).  

 

Sabemos também que as bibliotecas universitárias desenvolvem diversas ações culturais. 

Nesse sentido, no canal do Youtube das bibliotecas da UFF, identificamos a existência de alguns 

vídeos com conteúdo cultural especificamente, tais como: 1 (um) vídeo intitulado ‘Exposição 

Virtual: 50 anos de história da Superintendência de Documentação da UFF’, que relata (com 

apresentação de fotos e documentos) a história da SDC na UFF; 1 (um) vídeo intitulado 

‘Peraltagens, tapetes contadores de histórias na UFF’, realizado pelo grupo Tapetes Contadores 
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de Histórias; e 5 (cinco) vídeos de apresentação de bibliotecas (Biblioteca do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis, Biblioteca do INFES-UFF, Biblioteca de Economia, Biblioteca do 

Instituto de Geociências, e Biblioteca Central do Valonguinho). O vídeo de apresentação da 

biblioteca da INFES é, também, um vídeo de boas vindas aos calouros de 2020.1. Todos esses 

vídeos preenchem o espaço destinado para as ações de cultura, ofertado no canal do Youtube da 

SDC.   

 Outra situação que nos ocorre analisar é em relação ao estágio supervisionado remoto, 

que foi citado por bibliotecários como sendo uma atividade cultural. Entendemos que não se trata 

de uma ação cultural, e sim uma atividade educacional, que faz parte do currículo obrigatório 

integrado das graduações, ou seja, a carga horária da disciplina é requisito para aprovação e 

obtenção do diploma. A carga horária do estágio segue determinadas normas legislativas e o 

aluno é acompanhado de um plano de atividades educacionais específicas para estágio 

acadêmico.   

No contexto da pandemia, porém, devido ao fechamento das bibliotecas, não foi possível 

ser presencial. Contudo, surgiu a opção de realização do estágio de forma remota, seguindo as 

mesmas orientações pertinentes de parâmetros curriculares do ensino superior.  Acreditamos que 

as postagens sobre as reuniões de estágio supervisionado remoto nas redes sociais tenham sido 

uma forma de divulgação das atividades de teletrabalho através de atividades com o uso de 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). As ferramentas de videoconferência, por 

exemplo, contribuíram não apenas para as atividades de aulas remotas, mas também para 

reuniões em ambientes de trabalho, apresentações, treinamentos, palestras, atendimentos 

especializados etc.  

Compreendemos, então, que é munido de uma perspectiva educativa que o bibliotecário 

deve se posicionar como mediador. Nesse sentido, Dias et al. (2004) chama-nos a atenção para a 

função pedagógica das bibliotecas e da necessidade repensar a função social e educadora dos 

bibliotecários.  

Levando em conta que as bibliotecas fazem parte do processo de aprendizado, pode-se 

afirmar que o trabalho do bibliotecário está diretamente relacionado à mediação do 

aprendizado, e que este profissional é peça importante em ambientes nos quais todos  

estejam   em   um   processo   contínuo   de   aprendizagem. [...] A ação educativa tem 

como objetivo melhorar ou desenvolver competências/habilidades necessárias à 

execução operacional dos processos/produtos ofertados, visando a modificação de 

atitudes. (DIAS et al. 2004, p. 5). 
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Dudziak (2003) também relaciona a competência em informação com o aprendizado, pois 

considera que a information literacy deveria englobar, além de uma série de habilidades e 

conhecimentos, a noção de valores ligados à dimensão social e situacional. A concepção de 

competência em informação abrange, portanto, as conexões existentes entre bibliotecas e 

educação. Para a autora, é neste cenário de conexão entre a biblioteca e a educação que “[...] a 

biblioteca aparece como espaço de expressão do sujeito, e o profissional da informação 

transforma-se em agente educacional, ativamente envolvido com a comunidade” (DUDZIAK, 

2003, p. 30-31). 

Belluzzo (2004) complementa essa questão afirmando que os bibliotecários precisam não 

apenas de habilidades básicas em saber lidar com documentação (impressa e eletrônica) mas 

também de habilidades de compreensão, análise e síntese, além de atitudes de agregação de valor 

à informação.  

No contexto atual, Zattar (2020) é uma autora/pesquisadora que analisa a competência em 

informação como forma de evitar o processo de desinformação e notícias falsas no período da 

pandemia da COVID-19. Ela vincula a competência em informação com as práticas 

informacionais éticas e críticas de seleção de fontes de informação confiáveis. Para Zattar (2017), 

a prática informacional deve fazer parte de um aprendizado contínuo e  

 

[...] requer atitudes de competência em informação para o desenvolvimento de 

habilidades que possibilitem a compreensão dos critérios de avaliação de fontes de 

informação disponíveis na internet/web. Assim, o indivíduo se torna capaz de perceber 

as oportunidades e, com isso, tem a possibilidade de vivenciar a ‘serendipidade’ (ou seja, 

as descobertas afortunadas) e evitar a desinformação. (ZATTAR, 2017, p. 291).  

 

 

A autora aponta, também, o uso do pensamento crítico, especialmente no contexto em que 

a saúde pública é ameaçada e o negacionismo científico se potencializa na internet e afeta a 

opinião pública. Segundo Zattar (2020, p.7), “é neste espaço que a educação em informação se 

destaca, na medida em que a criticidade é desenvolvida a partir de práticas informacionais de 

construção do conhecimento”.  

Nesse aspecto, podemos afirmar, por exemplo, que a Biblioteca da Faculdade de 

Medicina (BFM) da UFF, através dos conteúdos e postagens em suas redes sociais durante esse 

período de pandemia, realizou com presteza as tarefas de seleção e checagem de informação (o 
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que pressupõe o uso de informações públicas e fontes confiáveis), e, a partir da perspectiva da 

competência em informação, soube localizar, avaliar, e utilizar informações de forma eficaz, de 

forma crítica e ética em relação a situação da pandemia, principalmente.   

Coube ao profissional bibliotecário demonstrar habilidade de coleta, organização e 

disseminação da informação, (uma informação que faz a diferença), em um contexto de 

desinformação e negacionismo científico. 

A partir da análise dos dados levantados, podemos inferir que as bibliotecas da UFF se 

empenharam em cumprir seu papel em relação ao processo de formação acadêmica, de apoio a 

pesquisa e ao ensino remoto emergencial. O engajamento ativo das bibliotecas nas redes sociais, 

por exemplo, foi essencial para manter o vínculo comunicacional e informacional com os seus 

usuários, de modo que a disponibilização dos seus serviços continuasse a atender as demandas 

informacionais dos usuários diante do cenário da pandemia. 

Ao longo da pesquisa, fomos analisando e explorando o espaço virtual das bibliotecas a 

fim de encontrar as respostas para as questões norteadoras da dissertação: as ações de mediação, 

as competências exigidas dos profissionais bibliotecários e os serviços que foram oferecidos aos 

alunos e professores no apoio ao ensino remoto emergencial. Acredito que tanto a análise dos 

resultados dos questionários que as bibliotecas realizaram com os seus usuários (em 2020 e 2021) 

e o resultado da percepção dos bibliotecários em relação aos serviços que realizaram durante a 

pandemia, foram ao encontro com a resposta da SDC (ver Apêndice B) sobre a pergunta que 

fizemos em relação a quais competências foram mobilizadas pelos profissionais da informação. A 

SDC resumiu em 4 categorias quais seriam as competências: a) competência pedagógica; b) 

competência comunicacional; c) competência tecnológica; e d) competência em gestão.  

É importante destacar também a cooperação que existiu entre a Universidade, bibliotecas 

e profissionais da informação para atender e suprir as demandas da comunidade acadêmica nesse 

período.  Essa cooperação e alinhamento foi fator essencial de sucesso para a intervenção de 

comunicação e informação dentro da esfera educacional. Acreditamos que houve uma atuação do 

bibliotecário tanto como agente de informação/educação como de aprendiz. Além disso, houve 

um empenho em compreender todo o movimento e a dinâmica de transformação que a pandemia 

tem provocado ao longo desse período.  
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Entretanto, é fundamental que as bibliotecas universitárias permaneçam atentas às 

dinâmicas que acontecem em seu entorno, considerando os fenômenos políticos, sociais e 

educacionais, para que desta forma consigam assumir maior protagonismo e criar mecanismos de 

interação ativa e constante com a comunidade e o mundo. As bibliotecas podem também tornar-

se um elemento aglutinador, não só como espaço, mas como organização, e, como parte do 

sistema educacional, a biblioteca pode ser um importante agente de mudanças.  

        O processo de adaptabilidade condicionou as bibliotecas e os profissionais da informação a 

desenvolverem estratégias de compreensão e análise sobre o comportamento do usuário, 

observando que o consumo da informação por meio das ferramentas digitais é uma realidade que 

vem se consolidando cada vez mais no século XXI.  

A prática dos serviços online aponta que as bibliotecas precisam sempre pensar além dos 

serviços tradicionais oferecidos para que possam inovar. Concluímos que a experiência com a 

pandemia serve, então, para abrir novos caminhos para outros formatos de serviços e de inovação 

em um mundo pós-pandemia.  

É nessa direção que, desde o final de 2021 e início de 2022, os Conselhos superiores da 

Universidade, em diálogo com as Pró-Reitorias, Institutos, Departamentos e Coordenações de 

Ensino, vêm se reunindo e atualizando os planos de contingências no sentido de garantir o 

retorno presencial das atividades administrativas e acadêmicas no primeiro semestre do 

calendário letivo de 202248, previsto para 28 de março de 2022.  Com o intuito de reunir essas 

últimas informações levantadas pela pesquisa elaboramos a seção seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Resolução CEPEx nº 

582, de 08 de dezembro de 2021. Niterói, RJ: CEPEx, 2021k. Disponível em: 

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/232-21-resolucao_cepex_582-2021.pdf. Acesso em: 

05 jan. 2022. 
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5  DO REMOTO AO RETORNO PRESENCIAL MEDIADO POR TECNOLOGIAS  

 

Dando continuidade ao planejamento do retorno gradual às atividades presenciais, a 

UFF vem elaborando algumas ações nesse sentido, desde o início de 2022, na qual destacamos 

as seguintes:  

No 5 de janeiro de 202249, a UFF publicou uma nota no seu site oficial anunciando que a 

partir 17 de janeiro desse ano as bibliotecas universitárias iriam voltar a atender 

presencialmente, respeitando os protocolos de segurança.  

O planejamento inicial era o retorno gradual dos seguintes serviços: devolução de livros 

e empréstimos de livros. Os usuários que fossem realizar empréstimo domiciliar só poderiam ir 

às bibliotecas mediante agendamento de dia e horário (o agendamento é feito através de um 

formulário online). Para o empréstimo de livros, seria necessário enviar previamente a lista de 

itens, respeitando as regras da biblioteca e o regulamento de circulação de materiais. O acesso 

ao acervo (consulta local) e ao espaço da biblioteca permaneceria restrito, sem exceção. Ou 

seja, nenhum usuário poderia permanecer nas dependências físicas das bibliotecas. Os demais 

serviços das bibliotecas permaneceriam sendo de forma remota, por e-mail, pela página da 

biblioteca ou através das redes sociais.  

 No entanto, por meio das redes sociais, as bibliotecas informaram que devido ao 

aumento de casos de contaminação por COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, e como medida 

de segurança e de proteção à vida, os atendimentos presenciais foram suspensos 

temporariamente. 50 

 Ainda em janeiro, no dia 31, foi publicada a Portaria nº 68.310/2022, na qual estabelece 

orientações para a operacionalização da comprovação da vacinação contra a COVID-19. Essa 

portaria informa que a UFF, no exercício de sua autonomia universitária, passará a exigir a 

carteira de vacinação com o esquema vacinal completo contra a COVID-19 para quem quiser 

acessar as dependências universitárias da Instituição. Ou seja, para qualquer atividade 

                                                
49 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Bibliotecas da UFF retomam atendimento presencial. 2022. 

Niterói, RJ: UFF, 2022a. Disponível em: https://www.uff.br/?q=bibliotecas-da-uff-retomam-atendimento-

presencial&utm_source =feedburner&utm_medium=email. Acesso em: 05 jan. 2022.  

50 Nota informativa divulgada nas redes sociais. Postagem da Biblioteca do Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior (BINF), de 17 de janeiro de 2022. Instagram: @binf. Disponível em: https://www.instagram. 

com/p/CY1kRQkL1up/. Acesso em: 17 jan. 2022.  
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presencial, será exigido o comprovante de vacina. Com isso, a Universidade aponta que 

permanece atuando na promoção e proteção da saúde das pessoas que atuam em seus campi e 

toda a população, para a redução do risco de transmissão e infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 

(UNIVERSIDADE...,2022b) 

 Os alunos, servidores e docentes deverão incluir os dados da vacina no portal acadêmico 

da UFF para fins de comprovação.   

É importante ressaltar, contudo, que o Art.6 da referida Portaria diz que ficará 

assegurada, por meio dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a confidencialidade e a 

segurança das informações que serão utilizadas somente para fins de verificação vacinal, cujo 

objetivo é tomar as providências relativas à proteção dos indivíduos que realizem atividades 

presenciais na Universidade.  

Logo no início de fevereiro, o CEPEx publicou a Resolução nº 637/2022, na qual 

apresenta os critérios para a oferta de componentes curriculares dos cursos de graduação 

presencial da UFF referente ao ano letivo de 2022. A referida resolução entende que o processo 

de transição para o retorno das atividades presenciais observará as diretrizes estabelecidas pelo 

MEC, pela administração geral da UFF, e pelas orientações constantes no Plano de 

Contingência da Universidade, de pareceres e informes técnicos elaborados pelo GT-COVID-

19. Esse acompanhamento depende também da condição epidemiológica do Estado do Rio de 

Janeiro. Para permanecer nas dependências da UFF, a utilização da máscara e da comprovação 

vacinal completa torna-se obrigatória pela Portaria nº 68.310/2022. (UNIVERSIDADE..., 

Conselho de Ensino e Pesquisa, 2022c). 

No contexto do retorno presencial e gradual o modelo de Ensino Remoto Emergencial 

(utilizado de 2020 até final de 2021) será substituído por Educação Presencial Mediada por 

Tecnologias.  

Segundo a Resolução nº 637/2022, esse novo modelo não se configura como 

aprendizagem híbrida, pois nos termos colocados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

isso implicaria em mudanças específicas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC).  
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Segundo o Art. 4 da Resolução, a Educação Presencial Mediada por Tecnologias tem 

caráter excepcional para o período de transição gradual e segura, sendo definida como: 

  

A Educação Presencial Mediada por Tecnologias é uma estratégia pedagógica que 

consiste na integração entre as práticas pedagógicas presenciais e os meios e 

tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de desenvolvimento 

de atividades de ensino, aprendizagem e avaliação em cursos de graduação presencial, 
com alternância de momentos e atividades assíncronas sob a mediação docente. 

(UNIVERSIDADE..., Conselho de Ensino e Pesquisa, 2022c, p. 5) 

 
 

O Art. 6 diz que a carga horária dos cursos com o uso de tecnologias poderá ser de até 

50% da carga horária da disciplina. Há um entendimento, portanto, de que a permanência do 

uso dos meios digitais de informação será necessária para integrar todas as atividades 

presenciais das disciplinas ofertadas.  

É importante ressaltar que ainda estamos vivenciando a pandemia da COVID-19, e no 

cenário atual é necessário que haja atenção constante para um possível agravamento da situação 

epidemiológica no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, no capítulo VI e nas 

disposições finais, o CEPEx afirma que caso a situação da pandemia piore, todas as atividades 

presenciais serão suspensas e as atividades online serão retomadas.  

Ou seja, o que constatamos até o momento de nossa pesquisa é que o Ensino Remoto 

Emergencial ainda está em vigor, porém já há um planejamento de retorno ao ensino presencial 

com novas medidas e novas orientações seguindo o modelo de educação presencial mediada por 

tecnologias, especificado na Resolução CEPEx/UFF nº 637/2022. 

Seguimos, então, na esperança de que a pandemia termine de fato e que o sucesso da 

vacina dê a oportunidade para que o país possa superar todas as dificuldades impostas por esse 

vírus (SARS-CoV-2) que já causou muitas dores e tristezas no Brasil e no mundo.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia da COVID-19 já é considerada a maior crise sanitária, social e econômica 

do século XXI. Ao longo de quase dois anos (desde 2020 até o momento atual, em 2022), tem 

sido um grande desafio para o mundo enfrentar essa pandemia.  

Em 2020, ano em que a OMS declarou a situação do novo coronavírus como pandemia, 

a doença ainda era desconhecida na área da saúde e pelos cientistas. Foi um ano bastante difícil, 

pois, devido à falta de informações sobre o vírus, existiam muitas dúvidas a respeito do melhor 

tratamento para doença, tema que foi amplamente debatido no mundo todo.  

A nível global, a OMS ressaltou também que a avalanche de informações sobre o vírus e 

sobre o tratamento da COVID-19 estava prejudicando a situação da pandemia, visto que muitas 

informações eram inverídicas e falsas, o que atrapalhava o entendimento da população sobre a 

doença e a forma de se proteger contra o vírus.  

A desinformação e o negacionismo científico são elementos que prejudicam e conduzem 

as pessoas a um comportamento de risco, visto que elas deixam de se tratar da maneira 

adequada por acreditarem em um tratamento milagroso, com baixo custo, e de fácil acesso. 

Informações incorretas, portanto, produzem resultados negativos e contribuem para aumentar a 

taxa de mortalidade. 

Durante nossa pesquisa, observamos que a UFF e o GT-COVID-19, por exemplo, 

ressaltavam a todo momento pesquisas científicas sobre tratamentos validados pela ciência, ou 

seja, pesquisas avançadas que mostravam medidas eficazes contra a doença do coronavírus. A 

UFF, portanto, mostrou o seu compromisso com a sociedade de estar ressaltando e validando a 

ciência, e, assim, produzindo novos conhecimentos científicos. 

Logo no início de 2021 as vacinas contra o vírus da COVID-19 começaram a ser 

disponibilizadas para a população no Brasil. A vacina deve ser vista, sim, como a principal 

providência no processo de prevenção à disseminação do novo coronavírus juntamente com as 

medidas de cunho não-farmacológico, tais como distanciamento social e o incentivo ao uso de 

máscaras, procedimentos básicos que, inseridos em redes de desinformação, acabaram 

secundarizados em alguns momentos, o que exigiu que as instituições que atuam no campo da 

ciência, como as bibliotecas universitárias, usassem seus sites e redes sociais para reforçar a 
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necessidade do cumprimento das medidas de segurança sanitária. No caso da UFF, a Biblioteca 

da Faculdade de Medicina se destacou por manter suas redes sociais ativas e com postagens 

sobre a pandemia e a situação da COVID-19, entre outras postagens de relevância nesse cenário 

atual.   

Dada a capacidade de mutação do vírus, as ações de informação pública sobre o tema 

ainda são consideradas necessárias, inclusive do ponto de vista da ciência, pois a pandemia 

ainda não terminou e o cenário de mudanças que ocorrem a todo momento ainda exige atenção 

e cautela. Só assim é possível começar a pensar no outro cenário: a pós-pandemia.  

Esta dissertação começou a ser elaborada logo no início da pandemia (em 2020). Então, 

acompanhar o contexto dinâmico da pandemia trouxe diversas reflexões sobre a relação saúde, 

informação e educação. O ensino foi uma das áreas que mais sentiu os efeitos das medidas 

sanitárias. No âmbito do ensino superior, a questão envolveu toda a infraestrutura universitária, 

incluindo o fechamento das bibliotecas e a implantação do Ensino Remoto Emergencial.  

Não foi a nossa intenção elaborar um relatório descritivo ou avaliativo da situação da 

UFF e das suas bibliotecas universitárias, mas entender como essa Universidade se mobilizou 

para continuar a promover o ensino e a pesquisa e de que forma o Sistema de Bibliotecas 

participou desse processo. Dentre outras metodologias aplicadas nesta dissertação, destacamos 

o estudo de caso que é uma estratégia rigorosa de pesquisa a qual compreende abordagens 

específicas de coletas e análise de dados, cujo objetivo é explicar, descrever e interpretar 

fenômenos contemporâneos à luz de conceitos teóricos da área na qual se inscrevem. Em nosso 

casso, buscou-se explorar conceitos das áreas de Educação, Biblioteconomia e Ciência da 

informação, dentre os quais destacaram-se mediação e competência em informação que se 

relacionaram com conceitos estritos ao campo como: disseminação e difusão da informação, 

acesso à informação, serviço de referência virtual entre outros. 

Para mostrar essas relações elaboramos três questões norteadoras para a pesquisa: Quais 

ações de mediação que as bibliotecas universitárias da UFF vêm desenvolvendo no contexto da 

pandemia da COVID-19?  Quais foram as competências informacionais exigidas de seus 

profissionais para atuar em um contexto de pandemia como a da COVID-19 e do Ensino 

Remoto Emergencial? Quais foram os serviços oferecidos aos alunos e sua comunidade 

acadêmica no apoio ao ERE? 
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Como vimos durante a pesquisa, a UFF, em março de 2020, suspendeu o calendário 

acadêmico e iniciou, no mesmo ano, o processo de discussão para avaliar formas de retorno das 

atividades utilizando as tecnologias digitais de informação, principalmente. Entrou em debate se 

a educação a distância (EaD) seria a melhor opção, porém, mesmo as universidades com 

experiência com esse modelo de ensino tiveram muitas dificuldades para dar continuidade às 

aulas em ambiente virtual, pois a concepção de EaD é diferente do modelo remoto de ensino.  

Durante a pandemia, através de Pareceres, Resoluções e Portarias das áreas de 

Educação, Ciência e Tecnologia, consolidou-se o Ensino Remoto Emergencial (ERE) como 

estratégia para o retorno às atividades acadêmicas.  Na pesquisa, destacamos a diferença entre a 

EaD e o ERE e analisamos de forma mais detalhada como foi a implementação do Ensino 

Remoto Emergencial na UFF.  O uso Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) foi o 

recurso usado para que os Departamentos de Ensino voltassem a oferecer as disciplinas e os 

estudantes continuassem suas formações.  Não foi objeto dessa pesquisa analisar os AVAs, mas 

sabemos que foi uma estratégia paliativa, pois nem todos os estudantes têm as mesmas 

condições (materiais e sociais) de usar os recursos e nem todas as disciplinas condições de 

serem realizadas plenamente sem o uso de laboratórios, o que requereu medidas para a 

reabertura gradual desses espaços a partir de 2021.   

Antes de analisar o papel das bibliotecas universitárias durante o período da pandemia e 

do Ensino Remoto Emergencial, consideramos que foi necessário ter abordado a discussão das 

bibliotecas universitárias (BUs) no contexto da EaD, já que esse modelo não é recente, e após a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) e a criação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), em 2005, o tema da biblioteca híbrida se tornou parte da realidade das bibliotecas 

universitárias no país. O conceito de biblioteca híbrida abrange tanto funções das bibliotecas 

tradicionais quanto das bibliotecas digitais. A função das bibliotecas híbridas é ampliar o acesso 

à informação. Seus usuários não são apenas os que têm acesso ao acervo físico, existem outros 

tipos de usuários, tais como os off campus, e os usuários remotos, uma vez que todos têm 

necessidades do contato com as bibliotecas e seus recursos para facilitar e concretizar suas 

pesquisas. A biblioteca híbrida se adequa ao contexto de EaD e atende às atividades 

desenvolvidas pelos cursos à distância, especificados no documento ‘Referenciais de Qualidade 

para Educação Superior a Distância’, publicado em 2007, no qual a biblioteca que atende os 
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cursos de EaD deve possuir tanto acervo físico quanto digital, integrando diversas mídias 

(devendo funcionar de forma integrada e flexibilizada), necessária para a oferta de serviços 

online.  

O Ensino Remoto Emergencial é diferente da EaD, pois embora utilize tecnologias 

digitais de comunicação e informação (no caso o Google Classroom e o Moodle), essas 

ferramentas possuem poucos recursos tecnológicos para ampliar o acesso a acervos digitais, por 

exemplo. Tanto o Google Classroom quanto o Moodle funcionam apenas e exclusivamente para 

dar suporte digital para aulas remotas. A produção de conteúdos ficou sob a responsabilidade 

dos professores e apoio bibliográfico pautado nas publicações de acesso aberto e naquelas 

disponíveis via Portal Capes ou adquiridas via contrato com plataformas de e-books, como 

Minha Biblioteca e a Biblioteca Virtual Pearson.   

Por natureza, a essência das bibliotecas universitárias é prestar serviços, elaborar 

produtos de informação, atender às necessidades de informação e contribuir para a formação de 

pesquisadores. E no cenário em que as bibliotecas precisaram fechar e os serviços presenciais 

tiveram que ser interrompidos, houve necessidade premente de buscar alternativas no 

oferecimento dos seus serviços e produtos informacionais, optando pelo desenvolvimento de 

ações especificas direcionadas para o ambiente virtual e, ao mesmo tempo, estar em sintonia 

com a realidade do Ensino Remoto Emergencial na Universidade.  

No cenário de adaptação, nesta pesquisa denominado de Primeira Fase, foi necessário 

também implementar as mudanças na questão de acesso e gestão informacional. O formato da 

biblioteca tradicional e híbrida é diferente do formato totalmente remoto. Os serviços presenciais 

tiveram que passar por adaptações e novos serviços foram implementados. Algumas ações foram 

inovadoras, outras não, foram apenas adaptações, conforme analisamos durante a pesquisa.  

De qualquer maneira, tendo espaço físico ou não, e tendo apenas serviços online, o fato é 

que a prática biblioteconômica existe e está presente desde a estratégia de adaptação até a 

disseminação de informação e atendimento virtual aos usuários, por meio de e-mails e redes 

sociais.  
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Para se adequar ao ambiente totalmente virtual, a imersão no cenário tecnológico foi 

necessária e tornou-se uma ação urgente. Mas cabe ressaltar que a questão da adaptação frente à 

evolução tecnológica e informacional é sempre um aspecto constantemente presente nas 

bibliotecas, independente de sua tipologia. Nesse sentido, o que mudou realmente foi a adaptação 

repentina ao contexto atual, ou seja, a pandemia da COVID-19 fez com que a forma de atuação e 

gestão das bibliotecas universitárias passasse por uma transformação abrupta, sem que houvesse 

um planejamento prévio para tal situação.  

O que realizamos, então, nesta pesquisa, foi um levantamento minucioso das ações de 

mediação e serviços informacionais oferecidos pelas bibliotecas universitárias durante o período 

da pandemia e do ensino remoto emergencial.  O maior questionamento foi: como as bibliotecas 

universitárias da UFF estão se adaptando a todo esse contexto pandêmico e enfrentando as 

dificuldades de permanecerem fechadas por tanto tempo, sem data de abertura presencial? As 

dúvidas em relação à pandemia, desde o início, ainda são enormes, devido ao fato de que 

acontecem mudanças repentinas no cenário epidemiológico nacional e mundial.  

O marco teórico foi compreender o conceito de mediação e competência em informação, 

ambos atrelados a área da Ciência da Informação, e são considerados temas recentes, contudo, 

são pertinentes para o estudo do cenário atual das bibliotecas universitárias.   

Partimos do princípio que as bibliotecas universitárias, enquanto instituições culturais e 

educacionais, são as mediadoras fundamentais nos processos de aprendizado que visam a 

competência em informação e o aprendizado ao longo da vida.  

O conceito de competência em informação é transdisciplinar, pois incorpora um 

conjunto integrado de habilidades, e trata-se de um processo de aprendizado contínuo que 

envolve informação, conhecimento e permeia o processo de criação, resolução de problemas e 

tomadas de decisão. 

O termo competência informacional começou a aparecer na literatura brasileira de 

biblioteconomia e ciência da informação mencionado por autores que perceberam a necessidade 

de se ampliar a função pedagógica da biblioteca ou, em outras palavras, de se construir um novo 

paradigma educacional para a biblioteca, ampliando o conceito de educação de usuários e 

repensando o papel do bibliotecário nesse processo. (CARENAGTO, 2000; CAMPELLO, 

2002; DUDZIAK, 2003). Os autores citados na dissertação chamam a atenção para o potencial 
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da biblioteca para o desenvolvimento dessas habilidades no campo informacional assumindo o 

conceito de competência (information literacy), na sua acepção critica, ancorada no debate 

teórico acerca da avaliação crítica e uso ético da informação com vista à emancipação social 

(BEZERRA; SCHNEIDER; SALDANHA, 2019). 

A competência crítica em informação é considerada, portanto, um processo que tem por 

finalidade desenvolver competências e habilidades informacionais para aprimorar o pensamento 

crítico e analítico das pessoas em relação ao universo informacional, e pode ser implementada e 

desenvolvida em bibliotecas universitárias, recomendando-se que haja um trabalho integrado 

entre a universidade, professores e bibliotecários, conforme explica Belluzzo (2008). 

E não é só a forma de atuação dos bibliotecários que está em constante mudança: as 

necessidades dos usuários mudam de acordo com as modificações do meio em que estão 

inseridos.  

Belluzzo (2008) afirma que desenvolver competências e habilidades não significa 

moldar uma pessoa para a sociedade, mas mostrar ao indivíduo que o conhecimento mediado da 

informação pode torná-lo um cidadão que reflete melhor sobre a sociedade em que vive. E o 

termo mediador, mais do que um intermediário, é usado para a intervenção humana de 

assistência para a busca e aprendizagem do acesso e uso crítico da informação.   

Ciente das contradições que envolvem o conceito, apoiados em Belluzzo, buscou-se 

compreendê-lo sob duas perspectivas: “[...] domínio de saberes e habilidades que permitem a 

intervenção prática na realidade [e] uma visão crítica do alcance das ações e o compromisso 

com as necessidades mais concretas que emergem e caracterizam o atual contexto social”. 

(BELLUZZO, 2008, p. 13). 

A questão do teletrabalho não foi um assunto abordado na nossa pesquisa, porém, trata-

se de uma situação que trouxe ressignificação no mundo do trabalho e é importante destacar 

esse fato, já que ele atingiu o trabalho dos professores, bibliotecários e outros servidores 

públicos que tiveram que mudar seu modus operandi, e passaram a vivenciar também novas 

adaptações à sua rotina.  
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No caso dos bibliotecários da UFF e suas equipes (sujeitos de nossa pesquisa) o trabalho 

remoto exigiu adequar-se às novas tecnologias, capacitar-se e desenvolver suas competências e 

habilidades para se apropriar das tecnologias de informação e comunicação e continuar a 

oferecer os serviços bibliotecários, além de inovar criando outros, direcionados ao público 

acadêmico. 

Observa-se que mesmo que atrás de uma tela e sem convívio presencial com o usuário, é 

essencial que o bibliotecário conheça seu público, suas demandas, procure interagir com o 

mesmo, para que possa desenvolver ações relacionadas ao momento específico desse período, 

não deixando de realizar seu papel de cunho social e educativo.   

Analisar o cenário pandemia e as ações das bibliotecas universitárias é de suma 

importância para compreender como elas estão acompanhando essa dinâmica de acesso e 

consumo da informação a partir do processo de intensas atividades em ambiente virtual, onde 

nem sempre sua produção e circulação seguem preceitos éticos. Nesse cenário de pôs-verdade a 

checagem de informação, com vista à sua organização e acesso por meio de ferramentas 

bibliográficas, como os repositórios institucionais, tornou-se um serviço imprescindível às 

Universidades no que tange o cumprimento de sua responsabilidade social.  

A pandemia trouxe à tona também as reflexões sobre os serviços de informação remotos 

oferecidos pelas bibliotecas, no que tange a necessidade de investir mais em recursos 

tecnológicos para a automatização de serviços, como o de elaboração de referências 

bibliográficas por meio de aplicativos, como Mendeley e Zotero. Nessa direção percebemos 

uma demanda por parte dos usuários por oficinas direcionadas ao uso das normas bibliográficas.   

A criação de coleções digitais e a aquisição de plataformas e-books aumentou a oferta de 

conteúdo informacional, trazendo inovações para o Serviço de Referência Virtual. Na lista das 

inovações com vistas a ampliar as ações de mediação informacional e cultural constam o uso do 

Instagram, Facebook e transmissão de conteúdo por meio plataformas de vídeos, como o canal 

do Youtube. Estudos na área de gestão destacam que o uso de ferramentas digitais, 

principalmente no âmbito de web 3.0, tem estimulado uma dinâmica de interatividade, da qual 

as bibliotecas devem se apropriar cada vez mais para promover serviços e produtos 

informacionais em ambientes totalmente online.  
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Por fim, concluiu-se que mesmo que as bibliotecas retornem com os serviços 

presenciais, compreendemos aqui que as bibliotecas universitárias devem manter um 

relacionamento digital e virtual com seus usuários e continuar adaptando seus serviços de 

informação para o novo período pós-pandemia.  

Deve-se ter em vista que as vantagens tecnológicas elencadas como “novas 

competências” são meios, mas não substituem as instituições, são recursos que adequados e 

contextualizados auxiliam na práxis bibliotecária, no sentido que revitalizam os processos de 

gestão, acesso e disseminação da informação tanto para a comunidade acadêmica quanto para a 

sociedade, cujo objetivo maior seja aumentar a qualidade dos serviços de um modo geral.   

Cabe ressaltar que, até o momento da conclusão dessa dissertação (fevereiro de 2022), a 

pandemia da COVID-19 ainda não terminou. Como vimos, existe a previsão de retorno às aulas 

presencias na Universidade. Porém, seguindo a data de conclusão desse curso de pós-graduação, 

não haverá mais possibilidade de continuar analisando o retorno gradual do ensino na UFF, nem 

as atividades de retorno presencial das bibliotecas universitárias, nosso objeto 

empírico. Contudo, a questão continuará a ser investigada em estudo de doutorado, quando 

retornaremos ao tema sob a perspectiva dos regimes de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

REFERÊNCIAS  

 
ACCART, J. P. Serviço de referência: do presencial ao virtual. Brasília: Briquet de Lemos 

Livros, 2012. 

 

ALCÂNTARA, F. L. C; BERNARDINO, M. C. R. O papel da Biblioteca Universitária como 

mediadora no processo de ensino-aprendizagem nas bibliotecas universitárias na cidade de 

Juazeiro do Norte – CE.  In: ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE 

BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO - 

EREBDN/NE, 2012. Anais [...] Juazeiro do Norte, [s.n.]  2012  Disponível em:  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/moci/article/view/17474/14257. Acesso em: 18 abr. 2021.  

 

ALMEIDA, A. Inovação e gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: FGV, 2016. 

 

ALMEIDA, L. M.; FARIAS, G.B.; FARIAS, M.G.G. Competência do bibliotecário: o exercício 

da mediação implícita e explícita na biblioteca universitária. RICI: Revista Ibero-americana de 

Ciência da Informação, Brasília, v. 11, n. 2, p. 431-448, maio/ago. 2018. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/article/download/63928. Acesso em: 13 dez. 2021.  

 

ALMEIDA JÚNIOR, O. F. de. Biblioteconomia e sociedade. Brasília. Rio de Janeiro: 

Departamento de Biblioteconomia, FACC/UFRJ, 2018. Disponível em: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/564473. Acesso em: 28 jul. 2020. 

 

ALMEIDA JUNIOR, O. F. de. Mediação da informação: ampliando o conceito de disseminação. 

In: VALENTIM, M. L. P (Org). Gestão da informação e do conhecimento no âmbito da 

Ciência da Informação. São Paulo: Polis: Cultura Acadêmica, 2008. p. 41-54. 

 

ALMEIDA JUNIOR, O. F. de. Mediação da informação: um conceito atualizado. In: 

BORTOLIN, S.; SANTOS NETO, J. A.; SILVA, R. J. da (Org.). Mediação oral da informação 

e da leitura. Londrina: ABECIN, 2015. p.9-32. Disponível em: 

https://ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=939. Acesso em: 20 abr. 2021.  

 

ALMEIDA JUNIOR, O. F. de. Mediação da informação e múltiplas linguagens. Pesquisa 

Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, Brasília, v.2, n.1, p.89-103, jan./dez. 

2009. Disponível em: https://revistas.ancib.org/index.php/tpbci/article/view/ 170/170. Acesso: 14 

jul. 2021.  

 

 

 



214 

 

ALMEIDA JÚNIOR, O. F. de. Mediação da informação e teorias pedagógicas: um Estudo acerca 

das contribuições no fazer do Bibliotecário mediador. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 16, 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UFRJ, 

2010.  

 

ALMEIDA JUNIOR, O. F. de; SANTOS, C. A. Mediação, informação, competência em 

informação e criticidade. In: FARIAS, G. B. de; FARIAS, M. G. Guedes (Org). Competência e 

Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos. São 

Paulo: Abecin, 2019. p. 96-111. 

 

ALVES, A. P. M. Competência informacional e o uso ético da informação na produção 

científica. São Paulo: Cultura Acadêmica Digital, 2018. 

 

ALVES, L. Educação a Distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Associação 

Brasileira de Educação a Distância. [Artigo]. 2011. Disponível em:  

http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.pdf. Acesso em: 12 

jul. 2019.  
 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Framework for information literacy for higher 

education. 2016. Disponível em: https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework. Acesso em: 10 

dez. 2021. 
 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Presencial Committe on information literacy: final 

Report. 1989. Disponível em: https://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/ presidential. 

Acesso em: 10 jul. 2021.  

 
 

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Reference and User Services Association: 

Guidelines for Implementing and Maintaining Virtual References. 2004. Disponível em: 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/virtrefguidelines.cfm. Acesso em: 10 

jul. 2021.  

 
 

ANZOLIN, H. H.; CORREA, R. L. T. Biblioteca universitária como mediadora na produção de 

conhecimento. Revista Diálogo Educacional (PUCPR), Curitiba, v. 8, p. 801-817, 2008. 

Disponível em: http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=2448&dd99=view. Acesso 

em: 05 jul. 2021.  
 

ARAÚJO, C. A. Á. Correntes teóricas da ciência da informação. Ciência da Informação, 

Brasília, DF, v. 38, n. 3, p.192-204, set./dez. 2009. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ci/a/qhsrgPL7T6RbKKVbMwrPMNb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 

28 out. 2021. 

 



215 

 

ARAÚJO, C. A. Á. Evolução teórico metodológica dos estudos de comportamento informacional 

dos usuários. Revista Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 39, n. 1, p. 21-32, 2010. 

Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/ci/v39n1/v39n1a02.pdf. Acesso em: 04 jul. 2021. 

 

ARAÚJO, C. A. Á. O que é ciência da informação? Informação & Informação, Londrina, v. 19, 

n. 1, p. 01 – 30, jan./abr. 2014. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php 

/informacao/article/viewFile/15958/14205. Acesso em: 30 out. 2021.  

 

ARIAS, André. O nascimento do saber infodemiológico: a ciência da gestão de infodemias. Liinc 

em Revista, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, e5711, maio 2021. Disponível: 

https://doi.org/10.18617/liinc.v17i1.5711. Acesso em: 18 jul. 2021. 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 

ENSINO SUPERIOR (ANDIFES). Institucional. Brasília: ANDIFES, 2021. 

 

BALBINOTTI, S. Desvendo os oito passos de Grogan em um processo de referência. Revista 

ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 25, n. 3, p. 571-587, ago./dez., 

2020. Disponível em: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1713/pdf. Acesso em: 19 

mar. 2022.  

 

BAPTISTA, M. M.; GONÇALVES, M.S. Ações e atividades culturais em bibliotecas 

universitárias: a busca por espaços mais atrativos aos usuários na biblioteca central da 

universidade de Caxias do Sul. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, 

v. 23, n. 3, p. 542-554, ago./nov. 2018. Disponível em:. Acesso em: 15 dez. 2021. 

 

BEHRENS, S. J. A conceptual analysis and historical overview of Information Literacy. 

College and research libraries, Chicago, v. 55, n. 4, p. 309-322, jul. 1994. Disponível em: 

https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/14902/16348. Acesso em: 10 nov. 2021. 

 

BELLONI, M. L. A integração das tecnologias de informação e comunicação aos processos 

educacionais. In: BARRETO, R. G. (org.). Tecnologias educacionais e educação a distância: 

avaliando políticas e práticas. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 

 

BELLONI, M. L. Educação a Distância. Campinas: Autores Associados, 1999. 

 

BELLUZZO, R.C.B. Como desenvolver a competência em informação (CI): uma mediação 

integrada entre a biblioteca e a escola. CRB-8 Digital, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 11-14, out. 2008. 

Disponível em: http://www.crb8.org.br/ojs/crb8digital. Acesso em: 10 dez. 2021.  

 



216 

 

BELLUZZO, R. C. B. Competência em Informação: das origens às tendências. Rev. Informação 

& Sociedade, João Pessoa, v.30, n.4, p.1-28, out/dez. 2020. Disponível em:  

https://periodicos.ufpb.br. Acesso em: 28 jun.2021. 

 

BELLUZZO, R. C. B. O estado da arte da competência em informação (CoInfo) no Brasil: das 

reflexões iniciais à apresentação e descrição de indicadores de análise. Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v.13, n. esp., p. 47-76, jan./jul. 2017.  

Disponível em:  https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/648. Acesso em: 15 jun. 2021.  

 

BELLUZZO, R. C. B. A information literacy como competência necessária à fluência científica e 

tecnológica na Sociedade da Informação: uma questão de educação. In: SIMPÓSIO DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNESP, 7., 2001, Bauru. Anais [...] Bauru: UNESP, 

2001. Disponível em: http://www.simpep.feb.unesp.br/ ana8.html. Acesso em: 27 jun. 2021. 

 

BELLUZZO, R. C. B; SANTOS, C. A; ALMEIDA JUNIOR, O. F. de. A competência em 

informação e sua avaliação sob a ótica da mediação e da informação: reflexões e aproximações 

teóricas. Informação & Informação, Londrina, v.19, n.2, p.60-77, maio/ago. 2014. Disponível 

em: https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/ 19995. Acesso em: 13 

jun. 2021.  

 

BEZERRA, A. C; SCHNEIDER, M.; SALDANHA, G. S (2019). Competência crítica em 

informação como crítica à competência em informação. Informação e Sociedade: estudos. João 

Pessoa, v. 29, n.3, p. 5-22, jul./set. 2019. 
 

BIBLIOTECA CENTRAL DO GROGOATÁ (BCG). Instagram: @bcg.sdc.uff. Disponível em: 

www.instagram.com/bcg.sdc.uff/. Acesso em 08 dez. 2021. 

 

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE MEDICINA (BFM). 2020. Instagram: @bfm.sdc.uff. 

Disponível em: www.instagram.com/bfm.sdc.uff/. Acesso em: 30 nov. 2021. 

 

BIBLIOTECA DE ECONOMIA (BEC). 2020. Instagram: @bec.sdc.uff. Disponível em: 

www.instagram.com/bec.sdc.uff/. Acesso em: 09 dez. 2021. 

 

BIBLIOTECA DO INFES (BINF.UFF). Instagram: @binf.uff. Disponível em: 

https://www.instagram.com/binf.uff/. Acesso em: 07 dez. 2021. 

 

BIBLIOTECA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS DA UFF (BAVR). Instagram: 

@bibliotecabavr.uff. Disponível em: https://www.instagram.com/bibliotecabavr.uff/. Acesso em: 

10 dez. 2021. 

 



217 

 

BIBLIOTECA UF RIO DAS OSTRAS (BRO).  Instagram: @bro. Disponível em: 

https://www.instagram.com/brobiblioteca/. Acesso em: 02 dez. 2021. 
 

BORKO, H. Information Science: What is it? American Documentation, v.19, n.1, p.3-5, Jan. 

1968. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2532327/mod_resource 

/content/1/Oque%C3%A9CI.pdf. Acesso em: 25 set. 2021.  

 
BRAGA, K. S. Aspectos relevantes para seleção de metodologia adequada à pesquisa social em 

ciência da informação. In: MUELLER, Suzana P. M. (Org.). Métodos para a pesquisa em 

ciência da informação. Brasília: Thesaurus, 2007. cap. 1. 
 

BRANSKI, R. M.; FRANCO, R. A. C.; LIMA JR, O. F. Metodologia de estudo de casos aplicada 

à logística. In: Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, 24., 2015, Salvador. Anais [...]. 

Salvador: ANPET, 2015. Disponível em:  https://www.researchgate.net/ 

publication/277598822_METODOLOGIA_DE_ESTUDO_DE_CASOS_APLICADA_A_LOGI

STICA. Acesso em: 22 abr.2021. 

 

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Exigência de bibliotecário profissional para as 

bibliotecas dos estabelecimentos de ensino. Parecer nº 627/71. C.L.N., aprovado em 19 ago. 

1971. Administração e Legislação, Brasília, v. 1, n.1, p. 273-274, set. 1971. 

 

BRASIL. Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta 

do Brasil - UAB. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/decreto/d5800.htm. Acesso em: 10 jun. 2021.  

 

BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: a 

Presidência, 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/decreto/d9057.htm. Acesso em: 10 jun. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa as normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média e dá outras providências. 

Brasília: a Presidência, 1968. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/ legin/fed/lei/1960-

1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 14 jul. 

2021. 

 

BRASIL. Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. Brasília: a Presidência, 1993. Disponível em: https://www.gov.br/ saude/pt-

br/acesso-a-informacao/banco-de-precos/legislacao/lei-no-8-666-de-21-de-junho-de-

1993.pdf/view. Acesso em: 19 dez. 2021.  

  



218 

 

BRASIL. Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995. Altera os dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 

de dezembro de 1961, e dá outras providências.  Brasília: a Presidência, 1995. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra; jsessionid=E685A056 

DBC8AD7EB74DE601B624EB79.proposicoesWebExterno2?codteor=295117&filename=Legisl

acaoCitada+-INC+4941/2005. Acesso em: 14 jul. 2021.  

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Brasília, DF: Portal Ministério da Educação e Cultural (MEC), 20 dez. 1996. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras Providências. Brasília: a Presidência, 2004. Disponível 

em: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Lei_10861_140404.pdf. Acesso em: 14 jul. 2021. 

 

BRASIL. Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011. Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os 

efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por 

meios pessoais e diretos. Brasília: a Presidência, 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12551.htm. Acesso em: 10 dez. 

2021.  

 

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de 

janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar 

a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: a Presidência, 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 10 dez. 

2021.  

 

BRASIL. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais excepcionais 

a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Brasília: a 

Presidência, 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.040-de-18-de-

agosto-de-2020-272981525. Acesso em: 11 jun. 2021.  

 

BRASIL. Lei nº14.218, de 13 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 

2020, para dispor sobre a validade das normas educacionais a serem adotadas, em caráter 

excepcional, enquanto perdurarem a crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 e suas 

consequências. Brasília: a Presidência, 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14218.htm. Acesso em: 15 dez. 2021.  

 

 



219 

 

BRASIL. Ministério da Economia. Instrução normativa nº 65, de 30 de julho de 2020. 

Estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC relativos à 

implementação de Programa de Gestão. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: 

https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/1555/1/IN_SGP_2020_65.pdf. Acesso em: 10 dez. 2021.  
 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº5/2020. Reorganização do Calendário 

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima atual, em razão da pandemia da COVID-19. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-

pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 jun. 2020.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 301, de 7 de abril de 1998. Brasília: MEC, 1998. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria301.pdf. Acesso em: 

25 maio. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Brasília: 

MEC, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/port4059-2004.pdf. 

Acesso em: 15 maio. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a 

oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação 

presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema 

Federal de Ensino. Brasília: MEC, 2019.Disponível em: https://www.in.gov.br /en/web/dou/-

/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913. Acesso em: 20 jun. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Brasília: MEC, 2020. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376. Acesso 

em: 15 jun. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. Dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 

2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Brasília: MEC, 2020. 

Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-

261924872. Acesso em: 17 jun. 2021.  

 

 

 



220 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº1.030, de 1 de dezembro de 2020. Dispõe sobre o 

retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais 

digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a situação 

de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. Brasília: MEC, 2020. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-291532789. 

Acesso em: 18 jun. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria MEC nº1.038, de 7 de dezembro de 2020. Altera a 

Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre 

o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais 

digitais para integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19. Brasília: MEC, 2020. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-1.038-de-7-de-dezembro-de-2020-

292694534. Acesso em: 20 jun. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Programa Universidade Aberta do Brasil: edital CAPES 

nº5/2018. Chamada para articulação de cursos superiores na modalidade EaD no âmbito do 

Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB. Brasília: CAPES, mar. 2018. Disponível em: 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/01032018Edital52018UAB2.pdf. Acesso 

em: 10 jul. 2021. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020. Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos 

sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e 

confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020. Brasília: MEC, 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/resolucao-cne/cp-n-2-de-10-de-dezembro-de-2020-293526006. Acesso em: 27 jun. 2021.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021. Institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade 

das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar. Brasília: 

MEC, 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-5-de-

agosto-de-2021-336647801. Acesso em: 10 dez. 2021.  

 

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 28/2015. Brasília: o Senado, 2015. Institui a Política 

Nacional de Bibliotecas. 2015. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4489059&ts=1624914180049&disposition=inline. Acesso em: 14 jul. 

2021.  

 



221 

 

BUENO, F.T.C.; SOUTO, E.P.; MATTA, G.C. Notas sobre a trajetória da COVID-19 no Brasil. 

In: MATTA, G.C et al (Orgs). Os impactos sociais da COVID-19 no Brasil: populações 

vulnerabilizadas e respostas à pandemia. [e-book]. Rio de Janeiro: Observatório COVID-19, 

2021. p. 29-39. Disponível em: https://books.scielo.org/id/r3hc2/pdf/matta-9786557080320.pdf. 

Acesso em: 18 dez. 2021.  

 

BUSQUET, L. M. C. Bibliotecas Universitárias e o impacto das políticas públicas do Ensino 

Superior: o caso da BCG/UFF. 167 f. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2012. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/10424. Acesso em: 06 jul. 2021.  

 

CAETANO, A. C. de S. Políticas Públicas para bibliotecas universitárias: um olhar sobre os 

resultados do PNBu (1986). In:  SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS, 17., Gramado, RS, 2012. Atas [...]. Gramado, RS: SNBU, 2012. Disponível 

em: http://repositorio.febab.org.br/items/show/6049. Acesso em: 18 jul.2021. 

 

CAMPELLO, B. O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o 

letramento informacional. Ciência da Informação, Brasília, v. 32, n. 3, p. 28-37, set./dez. 2003. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v32n3/19021.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021. 

 

CAMPELLO, B.; ABREU, V. L. F. G. Competência informacional e formação do bibliotecário. 

Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.10, n.2, p. 178-193, jul/dez.2005. 

Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/2. Acesso em: 10 

jun. 2021. 

 

CAPURRO, R. Epistemologia e Ciência da Informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2003, Belo Horizonte. Anais[...]. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. Disponível em: 

http://www.capurro.de/enancib_p.htm. Acesso em: 01 jul. 2021.  

 

 

CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O conceito de informação. Perspectivas em Ciência da 

Informação., Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, 2007. Disponível em: 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/54/47. Acesso em: 20 out. 2009. 

 

CAREGNATO, S. E. O desenvolvimento de habilidades informacionais: o papel das bibliotecas 

universitárias no contexto da informação digital em rede. Revista Biblioteconomia e 

Comunicação, Porto Alegre, v.8, p.47-55, jan./dez. 2000. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/99818. Acesso em: 18 jul. 2021. 

 

 



222 

 

CARTA DE MARÍLIA. In: SEMINÁRIO DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS. 3., 2014, Marília-SP. Anais[...]. Marília-SP: UNESP; UNB; 

IBICT, 2014. Disponível em: http://gicio.valentim.pro.br/data/documents/Carta_de_Marilia_ 

Portugues_Final.pdf. Acesso em 20 jun. 2021. 
 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 698 p. v.1. 
 

CARVALHO, I.A.; CARVALHO, G.M.A.C. de. Ações culturais em bibliotecas universitárias: 

do acesso à inclusão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO, 28., Vitória, out. 2019. Anais [...]. Vitória, ES: CBBD, 2019. Disponível 

em: https://portal.febab.org.br/anais/article/view/2365. Acesso em: 10 dez. 2021. 

 

CEZAR, L.S; MACIEL, A.J.N. Infodemia no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil: 

uma política de contaminação. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, e5703, maio 2021. 

Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5703/5288. Acesso em: 01 dez. 2021.  

 

CHAUÍ, M. Cultura e democracia. Salvador: Secretaria de Cultura, 2009. (Coleção Cultura é o 

que?). [e-book]. Disponível em: http://www.cultura.ba.gov.br/arquivos/File/oqeculturavol_ 

1_chaui.pdf. Acesso em: 15 dez. 2021. 

 

COMISSÃO Brasileira de Bibliotecas Universitárias. Recomendações da CCBU para elaboração 

de planejamento de reabertura das bibliotecas universitárias. Revista Informação e 

Universidade, São Paulo, v. 2 (Dossiê “Bibliotecas Universitárias e COVID-19: a 

ressignificação das práticas e funções de nossas bibliotecas”), dez. 2020. Disponível em: 

http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda% C3%A7%C3%B5es-

14-de-maio-1.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.  

 

CORRÊA, M. de V.; ROZADOS, H. B. F. A netnografia como método de pesquisa em Ciência 

da Informação. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, v.22, n.49, p.1-18, maio/ago.2017. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/ 

index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n49p1. Acesso em: 18 nov. 2021.   

 

CORTE, A. T. da; MARTINS, I. de L. (Org). 50 anos da Universidade Federal Fluminense: 

1960-2010. Niterói: Editora da UFF, 2010. 

 

COSTA, A. de S. et al. O uso do método Estudo de Caso na Ciência da Informação no 

Brasil. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 49-69, 

2013. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/59101/62099. Acesso em: 8 

jul. 2021. 

 



223 

 

COSTA, M. E. de O.; SANTA’NNA, J; CENDÓN, B. V. Biblioteca para todos: a integração das 

bibliotecas acadêmicas com as bibliotecas dos polos no contexto da educação a distância. Revista 

Brasileira de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, v. 13, n. esp. p. 1-27, 2017. 

Disponível em: https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/872. Acesso em: 18 abr. 2021.  
 

CUNHA, A. L. A interação na educação a distância: cuidado com o uso da linguagem em 

cursos online. Belém:[s.d], 2006. Disponível em: http://www.abed.org.br/seminario2006/pdf/ 

tc011.pdf. Acesso em: 15 abr. 2021. 

 
CUNHA, M. B. Biblioteca universitária e educação do usuário. Revista de Biblioteconomia de 

Brasília, Brasília, v. 14, n. 2, p. 175-188, 1986. 
 

CUNHA, M. B.  Construindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira em 2010.  Ciência da 

Informação, Brasília, v. 29, n. 1, p. 71-89, jan./abr. 2000. Disponível em: https://www. 

scielo.br/j/ci/a/ZwQZqcJ6GGFpdH8M5k4mqVq/?format=pdf&lang=en. Acesso em: 06 jul. 

2021. 
 

CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, C. de O. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2008.  
 

DECLARAÇÃO DE MACEIÓ sobre a competência informacional. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 24., 2011. Maceió: FEBAB; IBICT; UnB, 2011. Disponível em: 

http://febab.org.br/declaracao_maceio.pdf. Acesso em: 15 jun. 2021. 

 

DIAS, M. M. K.; BELLUZZO, R. C. B.; PINHO, F. A.; PIRES, D. Capacitação do bibliotecário 

como mediador do aprendizado no uso de fontes de informação. Revista Digital de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v.2, n.1, p.1-16, jul./dez. 2004. 

Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2070. Acesso 

em: 16 jun. 2021.  

 

DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Significado de Pandemia. Disponível em:  

https://www.dicio.com.br/pandemia/. Acesso em: 03 ago. 2021. 

 

DOMINGUES, L. Infodemia: uma ameaça à saúde pública global durante a após a pandemia da 

COVID-19. Reciis, Rio de Janeiro, v.15, n.1, p.12-17, jan./mar. 2021. Disponível em: 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/2237/2413. Acesso em: 15 jun. 

2021.  

 



224 

 

DUDZIAK, E. A. Information literacy: princípios, filosofia e prática. Ciência da Informação, 

Brasília, v.2, n.1, p.23-35, jan./abr. 2003. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1016. Acesso em: 17 jun. 2021. 

 

DUDZIAK, E. A.; PINTO FERREIRA, S. M. S.; FERRARI, A. C. Competência Informacional e 

Midiática: uma revisão dos principais marcos políticos expressos por declarações e documentos. 

Revista Brasileira de Documentação, São Paulo, v.13, n.especial, p. 213-253, jan/jul. 2017. 

Disponível em:  https://brapci.inf.br/index.php /res/v/74442. Acesso em: 15 junh. 2021. 

 

DUDZIAK, E. A. A information literacy e o papel educacional das bibliotecas. 2001. 187 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/ 

disponiveis/27/27143/tde-30112004-151029/ptbr. php. Acesso em: 18 dez. 2021. 

 

EYSENBACH, G. Infodemiology: the epidemiology of (mis)information. The American 

Journal of Medicine, v. 113, n. 9, p. 763–765, 2002. Disponível em: https://www.amjmed. 

com/article/S0002-9343(02)01473-0/fulltext. Acesso em: 02 ago. 2021. 

 

FARIAS, G. B. de; FARIAS, M. G. G (Org). Competência em mediação da informação: 

percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos. São Paulo: Abecin, 2019.  

 

FARIAS, G.B; BELLUZZO, R.C.B. Competência em informação: perspectiva didática 

pedagógica. Informação & Informação, Londrina, v. 22, n. 3, p. 112 – 135, set./out. 2017. 

Disponível em: https://www.brapci.inf.br/_repositorio/2018/01/pdf_3fb1d5789e_000002 

8395.pdf. Acesso em: 03 dez. 2021.  

 

FARIAS, M. G. G. Mediação e competência em informação: proposições para a construção de 

um perfil. Revista Ciência da Informação e Documentação, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, p. 106-

125, set. 2015/fev. 2016. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/ 

101368/103968. Acesso em: 03 jul. 2021. 

 

FEDERAÇÃO Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e 

Instituições. Comissão Brasileira de Biblioteca Universitária: história e missão. São Paulo: 

FEBAB, 2021. Disponível em: http://www.febab.org.br/cbbu/sobre-a-cbbu/. Acesso em: 10 jul. 

2021. 

 

FEDERAÇÃO Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias. A COVID19 e o setor 

de bibliotecas em termos mundiais. Haia: IFLA, 2020.Texto disponível em: 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-

19_and_the_global_library_field-pt.pdf. Acesso em: 29 abr. 2021.  

 



225 

 

FIGUEIREDO, N. M. Estudo e avaliação do serviço de referência. Biblioteconomia. Brasília 2 

(2) jul./dez. 1974. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/download/88668. Acesso 

em: 18 mar. 2022.  

 

FIGUEIREDO, N. M. de. A modernidade das cinco leis de Ranganathan. Ciência da 

Informação, Brasília, v. 21, n. 3, p. 186-191, set./dez. 1992. Disponível em: http://revista. 

ibict.br/ciinf/article/view/430/430. Acesso em: 21 jul. 2021. 

 

FREIRE, G.H.A; GUIMARAES, M.V.A. Uso das redes sociais digitais nos programas de pós-

graduação em ciência da informação: contribuições para a comunicação e divulgação científica. 

Revista Bibliomar, São Luís, v. 19, n. 2, p. 193-217, jul./dez. 2020. Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bibliomar/article/view/15428. Acesso em: 

20 nov. 2021.  

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

GABRIEL, M. Educ@r: a revolução digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013.  

 

GARCIA, L. P.; DUARTE, E. Infodemia: excesso de quantidade em detrimento da qualidade das 

informações sobre a COVID-19. Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 29, n. 

4, 2020. Disponível em: https://www.scielosp.org/pdf/ress/2020.v29n4/e2020186/pt. Acesso em: 

14 jun. 2021.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

GOERGEN, P. A instituição universidade e sua responsabilidade social. Quaestio: Revista de 

Estudos em Educação, São Leopoldo, RS, v. 4, n. 1, 2002. Disponível em: 

http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/quaestio/article/view/1393. Acesso em: 19 jan. 2022. 

 

GOMES, H. F. A dimensão dialógica, estética, formativa e ética da mediação da informação. 

Informação & Informação, Londrina, v. 19, n. 2, p. 46-59, maio/ago. 2014. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/19994. Acesso em: 04 jul.2021. 

 

GOMES, H. F. Protagonismo social e mediação da informação. Logeion: Filosofia da 

informação, Rio de Janeiro, v. 5 n. 2, p.10-21, mar./ago. 2019. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/fiinf/article/view/4644/4046. Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

GOMES, H. F; PRUDÊNCIO, D.S; CONCEIÇÃO, A.V. A mediação da informação pelas 

bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na 

WEB. Informação & Sociedade, João Pessoa, v.20, n.3, p. 145-156, set./dez. 2010. Disponível 

em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/2543/1/9047-11220-1-PB.pdf. Acesso em: 18 nov. 

2021.  



226 

 

GOMES, T. P. D. A biblioteca universitária de Campos dos Goytacazes: uma biblioteca na 

universidade pública brasileira. 2020. 317 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/ 

disponiveis/27/27151/tde-02032021-164317/pt-br.php. Acesso em: 28 set. 2021.  

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. Informação: a partir de que perguntas, em direção a quais 

respostas?. Revista de Biblioteconomia, Brasília, v. 19, n. 2, p. 257-268, jul./dez. 1995. 

Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/120651. Acesso em: 13 jul. 2021. 

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. O objeto de estudo da informação: paradoxos e desafios. 

Ciência da Informação, Brasília, v. 19, n. 2, p. 117-122, jul./dez. 1990. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/332.Acesso em: 12 jul. 2021. 

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. Para uma reflexão epistemológica acerca da Ciência da 

Informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 5 - 18, 

jan./jun.2001. Disponível em: https://brapci.inf.br/_repositorio/2010/03/pdf_2c033801a8_ 

0008317.pdf.  Acesso em: 19 jul. 2021. 

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. As relações entre ciência, Estado e Sociedade: um domínio de 

visibilidade para as questões da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 32, n. 1, p. 60-

76, jan./abr. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ci/a/KQV7G77RcxK7F6cCH 

96pVDb/?lang=pt. Acesso em: 17 jul. 2021. 

 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, M. N. Reflexões sobre a genealogia dos regimes de informação. 

Informação & Sociedade, João Pessoa, v.29, n.1, p. 137-158, jan./mar. 2019. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/111782. Acesso em: 25 jul. 2021. 

 

GOOGLE Adsense. O que é um feed?. c2021. Disponível em: 

https://support.google.com/adsense/answer/9189559?hl=pt-BR. Acesso em: 20 dez. 2021.  

 

GROGAN, D.  A prática do serviço de referência. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2001. 

 

HELLER, B; JACOBI, G.; BORGES, J. Por uma compreensão da desinformação sob a 

perspectiva da ciência da informação. Ciência da Informação, Brasília, DF, v.49 n.2, p. 189- 

204, maio/ago. 2020. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/5196. Acesso em: 23 

jul. 2021. 

 

HJØRLAND, B. Epistemology and the Socio-Cognitive: Perspective in Information Science. 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 53, n. 4, p. 257-

270, 2002. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.10042. Acesso 

em: 03 jul. 2021. 



227 

 

HORTON JUNIOR, F. W. Overview of information literacy resources worldwide. Paris: 

UNESCO, 2013. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ 

CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021.  
 

INSTAGRAM. Central de ajuda. c.2022. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/help 

/instagram. Acesso em: 27 dez. 2021.  

 
JESUS, A. O de. As bibliotecas nos pólos de apoio presencial de educação a distância no estado 

da Bahia. Ponto de Acesso, Salvador, v. 10, n. 2, 2016. Disponível em: 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/18011. Acesso em: 17 abr. 2021. 
 

KELLY, J. V.; ZURKOWSKI, P. G. Zurkowski's 40 Year Information Literacy Movement 

Fueling the Next 40 Years of Action Literacy: Empowering "We the People" in the 

Information Age. Laurel, MD: All Good Literacies Press, 2015. 
 

KERN, L. M. A Biblioteca Universitária e a Pandemia do novo Coronavírus: reflexões e 

prospectivas. Revista  Informação e Universidade, v. 2, n. esp. (Dossiê COVID-19), jul./dez. 

2020. Disponível em: http://reviu.febab.org.br../../../../Downloads/30-Texto do artigo-150-1-10-

20201219 (1).pdf. Acesso em: 28 abr. 2021.  

 

KENSKI, V. M. O desafio da educação a distância no Brasil.  Educação em Foco,  Juiz de Fora, 

MG, v..7, n. 1, p. 1-13, mar/ago 2002. Disponível em: https://www.ufjf.br/revistaedu 

foco/files/2010/02/011.pdf. Acesso em: 8 jul 2021. 

 

KUHLTHAU, C.C. Information skills for an information society: a review of research: an 

ERIC information analysis product. New Jersey: ERIC Clearinghouse on Information Resources, 

1987. Disponível em: https://files.eric.ed. gov/fulltext/ED297740.pdf. Acesso em: 20 maio 2021.  

 

LANDIM, C. M. Educação à distância. Disponível em: http://www.cciencia.ufrj.br./ 

educnet/EDUEAD.HTM. Acesso em: 20 jun. 2019. 

 

LARA, M.L.G; FUJINO, A; NORONHA, D.P. Informação e contemporaneidade: perspectivas. 

Recife: Néctar, 2007.  

 

LE COADIC, Y. F. A ciência da informação. Brasília: Brinquet de Lemos,1996. 

 

LEITE, C. et al. Cenário e perspectiva da produção científica sobre competência em informação 

(CoInfo) no Brasil: estudo da produção no âmbito da ANCIB. Revista Informação & 

Sociedade, João Pessoa, v.26, n.3, p.151-168, set./dez. 2016. Disponível em: 

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/91349. Acesso em: 17 jun. 2021. 

 



228 

 

LOBO NETO, F. J da S (Org). Educação a Distância: referências e trajetórias. Rio de Janeiro: 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional; Brasília: Plano Editora, 2001.  

 

LOPES. M. C. L.P et al. O processo histórico da educação a distância e suas implicações: 

Desafios e Possibilidades. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5143 

_3019.pdf. Acesso em: 29 abri. 2021. 
 

LOUREIRO, M. de F; JANUZZI, P. de M. Profissional da informação: um conceito em 

construção. Transinformação, Campinas, v. 17, n. 2, p. 123-151, maio/ago., 2005. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/tinf/a/TYL63bnqfBcGnYHCZBH5TCh/?lang=pt. Acesso em: 01 jul. 

2021. 

 

LÜCK, E. H. et al. A biblioteca universitária e as diretrizes curriculares do ensino de Graduação. 

In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 11., 2000, 

Florianópolis. Anais eletrônicos[...] Florianópolis: UFSC, 2000. Disponível em: 

http://snbu.bvs.br/snbu2000/docs/pt/doc/t024.doc.  Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

MACEDO, N. D. de; DIAS, M. M. K. Subsídios para a caracterização da biblioteca universitária. 

Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 25, n. 3/4, p. 40-47, 

jul./dez. 1992. Disponível em: http://www.brapci.inf.br/index.php/article/ download/19219. 

Acesso em: 14 jul. 2021. 
 

MACIEL, A. C.; MENDONÇA, M. A. R. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro: 

Interciência; Niterói: Intertexto, 2006. 

 
 

MACIEL, A. C; MENDONÇA, Marília Alvarenga Rocha. A função gerencial na biblioteca 

universitária. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/479/Maciel, %20Alba-

A%20fun%E7%E3o%20gerencial%20na%20Biblioteca%20universit%E1ria-Evento.pdf? 

sequence=1. Acesso em: 16 dez. 2021. 

 

MANHIQUE, I. L. E. Competência informacional em instituições de ensino superior de 

Moçambique: níveis de integração em bibliotecas universitárias. Revista Ibero-Americana de 

Ciência da Informação, Brasília, v.7, n.1, p. 17-31, dez. 2014. Disponível em: 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456 789/3094. Acesso em: 16 

jun. 2021.  

 

MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas. Rio de Janeiro: FGV, 2018.  

 

MARCIAL, V. F. Inovação em bibliotecas. In: RIBEIRO, Anna Carolina Mendonça Lemos; 

FERREIRA, Pedro Cavalcanti Gonçalves. Biblioteca do século XXI: desafios e perspectivas. 

Brasília: IPEA, 2017. 



229 

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. Metodologia científica. 7. ed. rev. ampl. São Paulo: 

Atlas, 2014. 225 p. 

 

MATA, M. L. Contribuições dos Estudos acerca da Competência em informação para a Ciência 

da Informação: uma análise a partir da produção científica do ENANCIB entre 2015 a 2019. 

Informação & Informação, Londrina, v.26, n.1, p.232-263, jan./mar. 2021. Disponível em:  

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/158642. Acesso em: 17 jun. 2021.  
 
 

MATA, M. L.  A inserção da competência informacional nos currículos dos cursos de 

Biblioteconomia no Brasil e nos cursos de Informação e Documentação na Espanha. 2014. 

197 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

São Paulo, 2014. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/110393. Acesso em 

03 nov. 2021.  

 

MATA, M. L.; CASARIN, H. C. S. A formação do bibliotecário e a competência informacional: 

um olhar através das competências. In: VALENTIM, M. (Org). Gestão, mediação e uso da 

informação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. p. 301-318. 

 
MATA, M. L.; CASARIN, H. de C. S.; MARZAL, M. Á. A competência informacional como 

disciplina curricular na formação de bibliotecários na Espanha e no Brasil. Anales de 

Documentación, Murcia, v. 19, n. 2, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.6018/ 

analesdoc.19.2.222171. Acesso em: 03 nov. 2021.  
 

MATA, M. L.; GRIGOLETO, M. C.; LOUSADA, M. Dimensões da competência em 

informação: reflexões frente aos movimentos de infodemia e desinformação na pandemia da 

COVID-19. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.16, n.2, e5340, dez. 2020. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5340/5116. Acesso em: 28 nov. 2021. 

 

MATTOS FILHA, M. H. F. A biblioteca universitária e a educação a distância: estudo do 

planejamento dos serviços, compartilhamento da informação e do conhecimento nas 

universidades do Estado do Rio de Janeiro. 2013. 219 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) – Pós-graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, RJ, 2013. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/10600. Acesso em: 03 jul. 

2021.  

 

MAYRINCK, Marina. Universidade e Biblioteca Universitária no Brasil: o caso da Biblioteca 

Central do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (história e memórias: 1994: 2015). 

2017. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Pós-graduação em Ciência da 

Informação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2020. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/10835. Acesso em: 06 jul. 2021. 

 

 



230 

 

MELO NETO, J. A. de. Por uma teoria da aprendizagem para o Ensino Remoto. São Paulo: 

Associação Brasileira de Educação a Distância, 2021. Disponível em:  

http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/textos_ead/1960/por_uma_teoria_da_aprendizagem_par

a_o_ensino_remoto. Acesso em: 17 abr. 2021.  
 

MILANESI, L. Biblioteca. 3. ed. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2013. 
 

MILANESI, L. O que é biblioteca. São Paulo: Brasiliense, 1983. (Coleção Primeiros Passos; 

94). Disponível em: https://docero.com.br/doc/e188sv. Acesso em: 13 jul. 2021.  

 

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integradora. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

 

MORAN, J. M. Como utilizar a Internet na educação. Ciência da Informação, Brasília, v.26, 

n.2, maio/ago. 1997. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ci/a/PxZcVBPnZNxv7FVcHfg 

MNBg/?lang=pt. Acesso em: 10 ago. 2021. 

 

MORAES, M. B. de. O conceito e a prática da mediação: reflexões acerca da formação e da 

atuação do bibliotecário. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO, 

2., 2015, Marília, SP. Marília, São Paulo: UNESP, 2015. Disponível em:  

http://gicio.marilia.unesp.br/index.php/IIEPIM/IIEPIM/paper/viewFile/36/47. Acesso em: 10 

jul.2021. 

 

MORAES, M. B. de. Mediação informativo-cultural: e a formação dos mediadores?. Ciência da 

Informação em Revista, Maceió, v. 6, n.2, p.69-89, maio/ago. 2019. Disponível em:  

https://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/7254/6428. Acesso em: 25 jun. 2021.  

 

MORAES, M. B. de. A interdisciplinaridade da biblioteconomia a partir da sua historicidade 

curricular. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, v. 11, n. esp., p. 

9-26, 2015. Disponível em: https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/554. Acesso em: 03 nov. 

2021.  

 

MORAES, M. B. de; ALMEIDA, M. A. de. Mediação da informação, ciência da informação e 

teorias curriculares: a transdisciplinaridade na formação do profissional da informação. 

Informação & Informação, Londrina, v. 18, n. 3, p. 175 – 198, set./dez. 2013. Disponível em:  

https://brapci.inf.br/index.php/res/v/32554. Acesso em: 11 jul.2021. 

 

MORAES, M. B. de; LUCAS, E. R. de O. A responsabilidade social na formação do 

bibliotecário brasileiro. Em Questão, Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 109-124, jan./jun. 2012. 

Disponível em: https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/24107. Acesso em: 10 jul.2021. 

 



231 

 

MUELLER, S. P. M. Perfil do Bibliotecário, Serviços e Responsabilidades na Área de 

Informação e Formação Profissional. Revista de Biblioteconomia de Brasília, Brasília, v.17, 

n.1, p. 63-70, jan./jun. 1989. 
 

MURIEL-TORRADO, E.; GONÇALVES, M. Youtube nas bibliotecas universitárias brasileiras: 

quem, como e para que é utilizado. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 

v.22, n.4, p. 928-113, out./dez. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pci/ 

a/KcqmkrwphcnnX3Ky3yH7mhd/?lang=pt. Acesso em: 28 jul. 2021. 
 

NASCIMENTO, L. dos S. Informação e Educação: as origens da Information Literacy – um 

estudo do relatório “The information Service Environment Relationships and Priorities”, de Paul 

Zurkowski. 2018. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/ 

disponiveis/27/27151/tde-03122018-153225/pt-br.php. Acesso em: 20 jun. 2021.  

 

OLIVEIRA, M. de (Org.). Ciência da informação e biblioteconomia: novos conteúdos e 

espaços de atuação. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005. 

 

OLIVEIRA, A. P. de. A dimensão técnica da competência informacional: estudo com 

bibliotecários de referência das bibliotecas universitárias da grande Florianópolis, SC. 2014. 205 

f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129176. Acesso em: 22 jun. 2021.  

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Entenda a infodemia e a 

desinformação na luta contra a COVID-19. Washington: OPAS, 2020. Acesso em: 10 mar. 

2021. Disponível em:https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/FactsheetInfo 

demic_por.pdf?sequence=14.Acesso em: 23 jul. 2021. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Folha informativa sobre 

Covid19. Washington: OPAS, 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso 

em: 23 jul. 2021. 

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Histórico da pandemia de 

Covid19. Washington: OPAS, 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19/ historico-

da-pandemia-covid-19. Acesso em: 29 jul. 2021. 

 

ORTEGA Y GASSET, J. Missão do Bibliotecário. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. 82 p. 

 



232 

 

OTTONICAR, S. L. C.; SILVA, R. C.; BELLUZZO, R. C. B. A competência em informação 

(CoInfo) como um fator fundamental para a Educação no Brasil. Revista Ibero-americana, 

Brasília, v.11, n.1, p.23-41, abr. 2018. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/ 

76479. Acesso em: 20 jun. 2021. 

 

PELLEGRINI, E. A dimensão ética da competência em informação: a experiência narrada dos 

bibliotecários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). 

2016. 301 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Centro de Ciências da 

Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/167928/ 341346.pdf?sequence=1. Acesso 

em: 28 jun. 2018. 

 

PEREIRA, L.; GODOY, D. M.; TERÇARIOL, D. Estudo de Caso como procedimento de 

pesquisa científica: reflexão a partir da clínica fonoaudiológica. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 

22, n. 3, p.422-429, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/prc/a/Rjm8b QcZJjSn4M 

XZCpNzyLj/?lang=pt. Acesso em: 26 jul.2021. 

 

PEREIRA, N. M. A; SILVA, J. L. C. Entre concepções e aplicações: a mediação da informação 

no âmbito da biblioteca universitária. In: FARIAS, G. B. de; FARIAS, M. G. Guedes (Org). 

Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e 

científicos. São Paulo: Abecin, 2019. p.70-94. 

 

PERROTTI, E; PIERUCCINI, I. A mediação cultural como categoria autônoma. A mediação 

cultural como categoria autônoma. Informação & Informação, v. 19, n. 2, p. 1-22, 2014. 

Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/download/44826. Acesso em: 16 dez. 2021.  

 

PINTO, S. L. de. A cultura e as diferentes concepções apreendidas nas determinações históricas. 

Revista de Educação do Curso de Pedagogia do Campus Avançado de Jataí da 

Universidade Federal de Goiás, Goiania, v. 1, n.3, jan./jul. 2007. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/20411. Acesso em: 18 dez. 2021. 

 

POSETTI, J.; BONTCHEVA, K. Desinfodemia: descifrando la desinformación sobre el 

COVID-19. Paris: UNESCO, 2020. Disponível em: https://en.unesco.org/sites/default/files/ 

disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation_es.pdf. Acesso em: 10 ago. 2020. Acesso em: 

01 ago. 2021. 

 

PRETI, O. Educação a distância: fundamentos e políticas. Cuiabá: UAB/UFMT, 2009. 

 

 

 



233 

 

RAMOS JUNIOR, G. M. R; MATA, M.L; GERLIN, M.N.M. Competência em informação como 

práxis: uma opção pela abordagem cartográfica. RICI, Brasília, v. 13, n. 2, p. 636-651, 

maio/agosto 2020. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/ 

view/31220/26281. Acesso em: 09 dez. 2021.  

 

RANGANATHAN, S.R. As cinco leis de Ranganathan. Tradução de Tarcísio Zandonade. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2009. Disponível em:  http://biblioteca.claretiano.edu.br/anexo/ 

000074/000074df.pdf. Acesso em: 18 jul. 2021. 

 

RATHSAM, L. Negacionismo na pandemia: a virulência da ignorância. [Reportagem online 

publicada em 14 abr. 2021]. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/ 

04/14/negacionismo-na-pandemia-virulencia-da-ignorancia. Acesso em: 06 ago. 2021. 
  

REIS, J. M. dos; TAMAGNO, V.; BACKERS, L. O Ensino de Biblioteconomia no Brasil: Lei 

12.444/2010 e a oferta de cursos na Modalidade EAD. Biblos, v. 29, n.1, 2015. Disponível em:  

http://repositorio. furg.br/handle/1/7090?show=full. Acesso em: 17 jul. 2021.  

 

RESULTADOS DIGITAIS. Ranking: as redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo em 

2021. Florinópolis: RD Station, ago. 2021. Disponível em: https://resultadosdigitais.com. 

br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. Acesso em: 28 nov. 2021. 

 
RIO DE JANEIRO (RJ). Governo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto nº 46. 973, de 16 de 

março de 2020. Revogado pelo Decreto nº47. 006, de 27 de março de 2020. Dispõe sobre as 

medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), em 

decorrência da situação de emergência em saúde, e dá outras providências. Rio de Janeiro: o 

Palácio, 2020. Disponível em:  https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391908. Disponível 

em: 28 jun. 2021. 
  

RODRIGUES, C. C. O impacto da censura da ditadura civil-militar (1964-85) em bibliotecas 

universitárias: os acervos de instituições públicas situadas no Estado do Rio de Janeiro. 2020. 

218 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-graduação em 

Ciência da Inforrmação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2020. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/15565. Acesso em: 06 jul. 2021.  

 

RODRIGUES, C. C.; SOUZA, E. G. de. Bibliotecas universitárias e o ensino superior brasileiro 

(1892-1968). In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, Florianópolis de 21 a 25 de outubro de 2019. Anais [...]. Florianópolis: 

ANCIB/UFSC, 2019. Disponível em: https://conferencias.ufsc.br/index.php/enancib/2019/ 

paper/view/753/734. Acesso: 10 jul. 2021. 
 

 



234 

 

ROCHA, M. M. Vieira; ARAÚJO, E. A. de. Competência Informacional e atuação do 

profissional da informação: Bibliotecário. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 8., Salvador, BA, 2007. Salvador, BA: ENANCIB, 2007. 

Disponível em:  http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/ 

123456789/778?show=full. Acesso em: 20 jun. 2021.   

 

ROTHKOPF, David J. When the buzz bites Back. The Washington Post, Washington, 11 maio 

2003. Disponível em: http://www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/ 

infodemic.html. Acesso em: 07 ago. 2021. 

 

RUSSO, M.  A biblioteca universitária no cenário brasileiro. [s.l : s.n.] 2003. Disponível em: 

http://repositorio.cfb.org.br/bitstream/123456789/387/ 1/A%20BIBLIOTECA%20 

UNIVERSIT%C3%81RIA%20NO%20CEN%C3%81RIO%20BRASILEIRO.pdf.  Acesso em: 

18 jul. 2021. 

 

SANCHES, G. A. R.; ALMEIDA JÚNIOR, O. F. Mediação da informação e teorias pedagógicas: 

um Estudo acerca das contribuições no fazer do Bibliotecário mediador. In: SEMINÁRIO 

NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 16, 2010, Rio de Janeiro. Anais[...]. Rio 

de Janeiro: UFRJ, 2010. 
 

SANCHES, G. A. R; RIO, S. F. Mediação da informação no fazer do bibliotecário e seu processo 

em bibliotecas universitárias no âmbito das ações culturais. Revista Ciência da Informação e 

Documentação, Ribeirão Preto, v. 1, n. 2, p. 103-121, jul./dez. 2010. Disponível 

em: http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42323/45994. Acesso em: 05 jul.2021. 

 

SANT ANNA, J. A biblioteca universitária e sua intervenção no contexto social: fomentando 

práticas informacionais. RICI, Brasília, v. 11, n. 2, p. 449-469, maio/ago. 2018. Disponível em: 

https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/8337. Acesso em: 29 nov. 2021. 

  

SANTA ANNA, J.; GREGÓRIO, E.; GERLIN, M. M. Atuação bibliotecária além da biblioteca: 

o espaço de leitura do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM). Revista 

ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 77-88, jan./jun. 2014. 

Disponível em: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/ 953/pdf_89 Acesso em: 9 dez. 2021. 

 

SANTOS, C. M dos; ASSUNÇÃO, S.S. Biblioteca Digital: uma evolução da biblioteca 

tradicional. Disponível em:  https://brapci.inf.br/index.php/res/download/98806. Acesso em: 20 

dez. 2021. 

 

 

 



235 

 

SANTOS-D’AMORIM, K; MIRANDA, M. K. de O. Misinformation, Disinformation, and 

Malinformation: clarifying the definitions and examples in disinfodemic times. Encontros 

Bibli, Florianópolis, v. 26, p. 1-23, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5007/1518-

2924.2021.e76900. Acesso em: 03 ago. 2021. 
 

SANTOS, R. do R; GOMES, H. F.; DUARTE, E. N. O papel da biblioteca universitária como 

mediadora da informação para construção de conhecimento coletivo. DataGramaZero, Rio 

de Janeiro, v.15, n.2, abr. 2014. Disponível: https://brapci.inf.br/ 

index.php/article/download/50788. Acesso em: 20 abr. 2021.  

 

SANTOS, R. do R.; GOMES, H.F. Utilização dos dispositivos de comunicação da web social 

pelas bibliotecas universitárias: um espaço para mediação da informação. TransInformação, 

Campinas, v. 26, n. 1, p. 39-50, jan./abr. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tinf/ 

a/8LYrP8ZwWnxvNjwkrthv5pr/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 15 nov. 2021.  

 

SANTOS, J. O. Competência em Informação dos egressos do curso de Biblioteconomia: uma 

análise na região Nordeste do Brasil. 2015. 142 p. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19516. Acesso em: 07 

dez. 2021. 
 

SANTOS, J. O.; BARREIRA, M. I. de J. S. Competência em informação: o bibliotecário e o 

processo de definição das necessidades informacionais. Biblios online, n.74, 2019. Disponível 

em: http://www.scielo.org.pe/pdf/biblios/n74/a04n74.pdf. Acesso em: 29 abr. 2021.  

SANTOS, J. P. O moderno profissional da informação: o bibliotecário e seu perfil face aos novos 

tempos. Informação & Informação, Londrina, v.1, n.1, p.5-13, jan./jun. 1996.  

Disponível em: https://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/34042. Acesso em: 10 jun. 2021. 

 

SANTOS NETO, J. A.; ALMEIDA JUNIOR, O. F. de. Bibliotecas universitárias das instituições 

estaduais de estaduais de ensino superior paranaenses e a mediação da informação no Facebook. 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Campinas, SP v.15, n. 2, p. 442-

468, maio/ago. 2017. Disponível em:  https://brapci.inf.br/index.php.res/v/ 40052. Acesso em: 17 

jul.2021. 

 

SANTOS NETO, J. A. O conceito de mediação implícita da informação no discurso dos 

bibliotecários da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 195 f. 

2014. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Pós-graduação em Ciência da 

Informação, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, SP, 2014. 

Disponível em: http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/12345 

6789/2650/O%20CONCEITO%20DE%20MEDIA%C3%87%C3%83O%20IMPL%C3%8DCIT

A.pdf?sequence=1. Acesso em: 28 abr. 2021.  

 



236 

 

SARACEVIC, T. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. Perspectivas em Ciência 

da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. Disponível em: 

https://brapci. inf.br/_repositorio/2010/08/pdf_fd9fd572cc_0011621.pdf. Acesso em: 20 abr. 

2021. 

 

SAYÃO, L.F. Afinal, o que é biblioteca digital?. Revista USP, São Paulo, n.80, p. 6-17, dez. 

2008/fev. 2009. Disponível em: https://www.revistas.usp.br. Acesso em 20 dez. 2021.  

 
 

SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 1., 1978, Niterói-RJ.  

Anais [...]. Niterói, UFF: Núcleo de Documentação, 1978. 406 p. Disponível em: 

http://repositorio.febab.org.br/collections/show/13. Acesso em: 13 maio 2021.  

 

SENA, P. M. B.; CHAGAS, M. T. A biblioteca universitária na educação a distância: papel, 

características e desafios. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.20, n.4, 

p.163-180, out./dez. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pci/v20n4/1413-9936-pci-

20-04-00163.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021.  

 

SILVA, A. L. da; ANASTÁCIO, L. A.; ALMEIDA, F. G. Teletrabalho e a atuação do 

profissional bibliotecário: relatos de experiências, caminhos e perspectivas com apoio das 

tecnologias de acesso livre. Informação & Universidade, São Paulo, v. 2, n. esp. (Dossiê 

COVID-19), jul./dez.2020. Disponível em: http://reviu.febab.org.br. Acesso em: 17 abr. 2021.  

 

SILVA, C. R. S.; TEIXEIRA, T. M. C.; PINTO, V. B. Metodologia da pesquisa em competência 

em informação: uma revisão sistemática. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, Campinas, v.17, p. 1-18, 2019.  

 

SILVA, G. F. da; GALLOTTI, M. M. C. O papel da Biblioteca e do Bibliotecário na Educação a 

Distância: caso na Biblioteca Sebastião Názaro do Nascimento, do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte. Revista Conhecimento em Ação, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, jul./dez. 2019. 

Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/30201/17723. Acesso em: 20 

abr. 2021.  

 

SILVA, J.L.C; FARIAS, M.G.G. Abordagens conceituais e aplicativas da mediação nos serviços 

de informação. InCID: Revista Ciência da Informação e Documentação, Ribeirão Preto, SP, 

v. 8, n. 2, p. 106-123, set. 2017/fev. 2018. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ 

incid/article/view/122628/133890. Acesso em: 09 dez. 2021.  

 

SILVA, S. Desvelando a Netnografia: um guia teórico e prático. INTERCOM, São Paulo, v.38, 

n.2, p. 339-342, jul./dez. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/interc/a/ 

bbtrxdV3v8bwyFwsMxKGvvg/?lang=pt. Acesso em: 18 nov. 2021. 

 

https://www.scielo.br/j/interc/a/bbtrxdV3v8bwyFwsMxKGvvg/?lang=pt


237 

 

SILVA, S. A; CAVALCANTE, L. de F. B. Ações relacionadas à mediação explícita em 

biblioteca universitária. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 19., Londrina (PR), 2018. Disponível em: http://enancib.marilia.unesp.br 

/index.php/XIX_ENANCIB/xixenancib/paper/viewFile/851/1503. Acesso em: 24 jun. 2021.  
 

 

SIQUEIRA, J. C. Repensando o serviço de referência: a possibilidade virtual. Ponto de 

Acesso, v. 4, n. 2, p. 116-130, 2010. Disponível em: https://brapci.inf.br/index.php/res/v/81671. 

Acesso em: 20 mar. 2022. 

 

SOARES, S. D; STENGEL, M. Netnografia e a pesquisa científica na internet. Psicologia USP, 

São Paulo, v. 32, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pusp/a/W5cDdNM 

99Bk9btBs6ffx45G/?lang=pt. Acesso em: 19 nov. 2021. 

 

SOARES, S. de J. et al. O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no 

processo de ensino-aprendizagem. Montes Claros, MG: ABED, maio 2015. Disponível em: 

http://www.abed.org.br/congresso2015/anais/pdf/BD_145.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.  

 

SOUSA, M. M. A biblioteca universitária como ambiente de aprendizagem no ensino 

superior. 90 f. 2009. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Artes) – Escola de Comunicação 

e Arte, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2009. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-20102009-153956/pt-br.php. Acesso 

em: 07 jul. 2021.  
 

SOUZA, A. R. V.; NASCIMENTO, A. B. de A. S; SILVA, P. M. da. Desafios e enfrentamentos 

em tempos de pandemia: a experiência da biblioteca central da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap). Informação & Universidade, São Paulo, v. 2, n. esp. (Dossiê COVID-

19), jul./dez.2020. Disponível em: http://reviu.febab.org.br/index.php/ reviu/article/view/39. 

Acesso em: 16 abr. 2021.  
 

SOUZA, E. G. de; SANTOS, V. R. S. dos; MAFRA, H. F. Biblioteca escolar, mediação e 

letramento informacional, RICI, Brasília, v. 14, n. 2, p. 600-616, maio /ago. 2021. Disponível 

em: https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/31670/29672. Acesso 2 jul .2021. 
  

SOUZA, U. de J. et al. O uso de redes sociais pelos periódicos brasileiros de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 

20, n. 3, p. 584-591, set./dez., 2015. Disponível em:  https://revista.acbsc.org.br/racb/ 

article/view/1101/pdf. Acesso em: 18 jul. 2021.   

 

VALENTIM, M. L. P. Formação: competências e habilidades do profissional da informação. In: 

VALENTIM, M. L. P (Org). Formação do profissional da informação. São Paulo: Polis, 2002. 

p. 117-132. 

 



238 

 

VALENTIM, M. L. P.; BELLUZZO, R. C. B. (Org.). Perspectivas em competência em 

informação. São Paulo: Abecin Editora, 2020. Disponível em: https://portal.abecin.org.br/ 

editora/issue/view/36/2. Acesso em: 08 jun. 2021. 
 

VAZ, H. C. de L. Cultura e universidade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1966. (Coleção Educar para a 

vida, v. 10). 
 

VIDOTTI, S. A. B. G.; LANZI, L. A. C.; FERNEDA, E. A mediação da informação aliada ao 

uso das tecnologias da informação e comunicação em uma biblioteca escolar. Informação & 

Informação, v.19, n.2, p.117-137, maio 2014. Disponível em:  https://repositorio.unesp.br/ 

handle/11449/114745. Acesso em: 25 jun. 2021.   
 

TAMMARO, Anna Maria; SALARELLI, Alberto. A Biblioteca Digital. Briquet de Lemos: 

Brasília – DF, 2008. 
 

TANUS, G.F.de SC.; SÁNCHEZ-TARRAGÓ. Atuação e desafios das bibliotecas universitárias 

brasileiras durante a pandemia da COVID-19. Revista Cubana de Información en Ciencias de 

la Salud, La Habana, Cuba, v. 31, n. 3, 2020. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/journal/3776/ 377665638009/html/. Acesso em: 15 nov. 2021. 
  

TARAPANOFF, K. Biblioteca Integrada e sociedade: Referencial Teórico. Ciência da 

Informação, Brasília, v. 13, n. 1, p. 3-9, jan./jun. 1984.  

 

TARAPANOFF, K. Perfil do profissional da informação no Brasil: diagnóstico de necessidade 

de treinamento e educação continuada. Brasília: Instituto Euvaldo Lodi, 1997. 

 

TARAPANOFF, K. O profissional da informação e a sociedade do conhecimento: desafios e 

oportunidades. Transinformação, Campinas, v.11, n.1, p.27-38, jan./abr.1999. 

 

TELLES, André. A revolução das mídias sociais: cases, conceitos, dicas e ferramentas. São 

Paulo: M. Books, 2010. 

TRIBUTE ARCHIVE. Paul. G. Zurkowski. Obituary, c2022. Página inicial. Disponível em: 

https://www.tributearchive.com/obituaries/24141734/paul-g-zurkowski. Acesso em: 10 abr. 

2022. 
 

 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 

(UNESCO). Media and information literacy: Global MIL Week 2016. Paris: 2016b. Disponível 

em: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-

literacy/mil-as-composite-concept/browse/4/.  Acesso em: 25 jun. 2021. 

 



239 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Bibliotecas da UFF retomam atendimento 

presencial. Niterói, RJ: UFF, 2022a. Disponível em: https://www.uff.br/?q=bibliotecas-da-uff-

retomam-atendimento-presencial&utm_source=feedburner&utm_medium=email. Acesso em: 05 

jan. 2022. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Ata dos trabalhos da primeira reunião do Grupo de Trabalho instituído pela 

portaria CEPEx nº002, de 20 de maio de 2020. Niterói, RJ: CEPEx, 2020j. Disponível em: 

https://www.uff.br/ sites/default/files/news/arquivos/informe_trabalho_gt_final_1.pdf. Acesso em 

28 jul.2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Decisão nº109/2020, de 08 de abril de 2020. Decide suspender, por tempo 

indeterminado, os Calendário Escolar e Administrativo de 2020, aprovados pela Decisão CEPEx 

nº642/2019. Niterói, RJ: CEPEx, 2020i. Disponível em: http://www.uff.br/sites/ 

default/files/decisaocepex1092020.pdf. Acesso em: 20 abr.2020. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Decisão nº111/2020, de 17 de julho de 2020. Decide aprovar a reorganização dos 

Calendários Escolar e Administrativo regulares para o ano letivo de 2020, aprovados pela 

Decisão CEPEx nº 624/2019 e suspensos pela Decisão CEPEx nº109/2020, e dá outras 

providências. Niterói, RJ: CEPEx, 2020l. Disponível em:  http://eau.uff.br/wp-

content/uploads/sites/ 416/2020/07/Decis%C3%A3o_CEPEx_111_2020-1.pdf> Acesso em: 29 

jul. 2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Resolução nº156/2020, de 12 de junho de 2020. Dispõe sobre a criação de critérios 

para o planejamento e a execução de Atividades Acadêmicas Emergenciais (ACE), define o 

“concluinte/provável formando” para o efeito do Período Letivo Especial, e dá outras 

providências. Niterói, RJ: CEPEx, 2020a. Disponível em: http://www.uff.br/sites/default/ 

files/156-2020_atividades_graduacao_gt.pdf. Acesso em: 28 jun.2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Resolução nº157/2020, de 12 de junho de 2020. Dispõe sobre critérios para o 

planejamento e execução de Atividades Acadêmicas dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

e Lato Sensu no período da pandemia, e dá outras providências. Niterói, RJ: CEPEx, 2020k. 

Disponível em: http://www.uff.br/sites/default/files/1572020_criterios_ 

para_planejamento_e_execucao_das_atividades_academicas_do_cursos_de_pos-

graduacao_no_periodo_da_pandemia.pdf. Acesso em: 28 jun. 2020.  

 

 



240 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Resolução nº160/2020, de 14 de agosto de 2020. Regulamenta o ensino remoto 

emergencial, em caráter excepcional e temporário, nos cursos de graduação presencial da 

Universidade Federal Fluminense e dá outras providências. 

Niterói, RJ: CEPEx, 2020b. Disponível em:  https://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/160-

2020_ensino_remoto_e_emergencial_assinatura_digital_1.pdf. Acesso em: 20 ago.2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Resolução CEPEx/UFF nº582, de 08 de dezembro de 2021. Niterói, RJ: CEPEx, 

2021k. Dispõe sobre os Calendários Escolar e Administrativo para o ano letivo de 2022, no 

âmbito da organização e funcionamento dos cursos de graduação presencial da Universidade 

Federal Fluminense. Disponível em: https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-

orgaos/232-21-resolucao_cepex_582-2021.pdf. Acesso em: 27 dez. 2021.  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPEx). Resolução CEPEx/UFF nº637, de 02 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre os 

critérios para a oferta de componentes curriculares dos cursos de graduação presencial da 

Universidade Federal Fluminense durante o ano letivo de 2022. Niterói, RJ: CEPEx, 2022c. 

Disponível em: https://www.uff.br/sites/default/files/sites/default/files/imagens-das-

noticias/resolucao_cepex_637_de_02_de_fevereiro_de_2022_-

_resolucao_que_estabelece_os_criterios_para_a_oferta_de_componentes_curriculares_dos_curs

os_de_graduacao_presencial_da_universida.pdf. Acesso em: 04 fev. 2022.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Conselho Universitário. Conselho Universitário 

da UFF aprova exigência do comprovante de vacina contra a COVID-19. Niterói, RJ: 

Conselho Universitário, 2021j. Disponível em: https://www.uff.br/?q=tags/ coronavirus. Acesso 

em: 7 dez. 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Escola de Governança e Gestão Pública. 

Niterói, RJ: UFF, 2020m. Disponível em: https://www.uff.br/?q=escola-de-governanca-e-gestao-

publica. Acesso em: 15 ago. 2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Estatuto e Regimento Geral da UFF. Niterói, 

RJ: UFF, [1983].  Disponível em: https://www.uff.br/sites/default/files/estatuto-regimento-

uff.pdf. Acesso em: 02 jul.2021.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Guia da Universidade Federal Fluminense 

para elaboração do plano de contingência local considerando o retorno às atividades 

presenciais no cenário da pandemia pelo SARS-CoV-2. Niterói, RJ: UFF, 2021g. Disponível 

em: https://www.uff.br/sites/default/files/guia_plano_de_contingencia_local_ alterado.pdf. 

Acesso em: 06 nov. 2021.  



241 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Guia do Estudante 2020: UFF frente aos novos 

desafios. Niterói, RJ: UFF, 2020e. Disponível em: https://www.uff.br/sites/default/ 

files/informes/guia_ do_estudante_uff_2020_-_2a_edicao_0.pdf. Acesso em: 30 set. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Novo Coronavírus (COVID-19). Niterói, RJ: 

UFF, 2020. Disponível em: http://www.uff.br/?q=coronavirus. Acesso em: 28 jun. 2020. 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Grupo de Trabalho COVID-19. Plano de 

Contingência da Universidade Federal Fluminense frente à pandemia da COVID-19 

causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2): importância do cenário epidemiológico e da 

vacinação contra a COVID-19 para o retorno das atividades administrativas e de ensino da UFF. 

Niterói, RJ: UFF, 2021f. Disponível em: https://www.uff.br/sites/default/files/ 

plano_de_contingencia_uff_-_versao_6.pdf. Acesso em: 15 nov. 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Plano de desenvolvimento institucional: PDI 

UFF 2018-2022. Niterói, RJ: UFF, 2018.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria nº66.622, de 13 de março de 2020. Criar 

Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar, planejar e executar ações integradas de 

acompanhamento, conscientização e prevenção da doença do coronavírus (COVID-19), em 

caráter emergencial. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, a. LIV, seção IV, p.98- 99, mar. 

2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria nº66. 635, de 16 de março de 2020. 

Altera o artigo 1º da portaria Nº 66.623 de 14 de março de 2020, para adiar o início do semestre 

letivo pelo prazo de 30 (trinta) dias, compreendido no período de 16/03/2020 a 14/04/2020, 

podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades. Niterói, RJ: UFF, 2020. Disponível em:  

http://www.uff.br/sites/default/files/portaria_66.635.pdf. Acesso em: 20 mar. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria nº66.870, de 18 de junho de 2020. 

Constitui Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Processos com a finalidade de subsidiar a 

administração superior desta Universidade, especialmente com a formulação e a implementação 

de medidas frente à pandemia da COVID-19. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LIV, 

n. 107, seção IV, p.25-26, 2020n.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria nº66. 871, de 18 de junho de 2020. 

Institui Comitê para gerir, de acordo com a legislação em vigor, a Política de Gestão de Riscos, o 

Programa de Integridade e monitorar a Governança e Controles Internos da Universidade Federal 

Fluminense. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LIV, n. 107, seção IV, p. 27-29, 

2020o.   



242 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Portaria UFF nº68. 310, de 31 de janeiro de 

2022. Estabelece orientações para a operacionalização da comprovação da vacinação contra a 

COVID-19. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LVI, n. 21, seção IV, p. 57-61, 2022b.   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 

Instrução de Serviço PROGEPE nº004, de 13 de março de 2020. Regulamenta as rotinas dos 

servidores e procedimentos internos da UFF para adequação às determinações referentes à 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). Boletim de Serviço da 

UFF, Niterói, RJ, ano LIV, n. 45, seção I, p. 3-6, 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 

Instrução de Serviço PROGEPE nº008, de 30 de abril de 2020. Regulamenta o trabalho remoto 

na Universidade Federal Fluminense, estabelecido pela Instrução de Serviço PROGEPE nº004, 

de 13 de março de 2020, e suas alterações, enquanto perdurar a emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19). Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LIV, n. 

74, seção I, p. 6-8, 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 

Instrução normativa PROGEPE nº011, de 15 de setembro de 2021. Regulamenta as rotinas dos 

servidores e procedimentos internos da UFF para adequação às determinações referentes à 

emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 e estabelece orientações para o retorno 

planejado, gradual e seguro ao trabalho em modo presencial. Boletim de Serviço da UFF, 

Niterói, RJ, ano LV, n. 73, seção I, p. 24-32, 2021i.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PROPPI). Instrução de Serviço da PROPPI nº002, de 19 de março de 2020. Dispõe 

sobre o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas relacionadas aos cursos de Pós-

Graduação no período da Pandemia de Coronavírus (COVID19). Niterói, RJ: PROPPI, 2020g. 

Disponível em: http://www.notícias.uff.br/bs/2020/03/49-20.pdf. Acesso em: 15 abr. 2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PROPPI). Instrução de Serviço da PROPPI nº003, de 27 de março de 2020. Dispõe 

sobre as atividades didáticas em modo remoto dos cursos presenciais de Pós-Graduação Lato 

Sensu durante o período de Pandemia do Coronavírus (COVID19). Niterói, RJ: PROPPI, 2020h. 

Disponível em: http://www.notícias.uff.br/bs/2020/03/56-20.pdf. Acesso em: 15 abr. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

Niterói, RJ: PROGRAD, 2020f. Prograd informa: sobre o ensino à distância durante a 

pandemia. Disponível em: https://www.uff.br/?q=prograd-informa-sobre-o-ensino-distancia-

durante-pandemia. Acesso em: 10 set. 2020. 



243 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

Instrução de Serviço da PROGRAD nº6, de 27 de maio de 2020. Dispõe sobre a 

operacionalização e o registro de aproveitamento nas Atividades Acadêmicas Emergenciais 

(ACE) objeto da Decisão CEPEx nº110/2020. Niterói, RJ: PROGRAD, 2020. Disponível em:  

https://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/bs_is_prograd_06.2020.pdf. Acesso 

em: 03 jun.2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Repositório Institucional da UFF. Niterói, RJ, 

2021e. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/. Acesso em: 10 set. 2021.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação (SDC). 

Canal do Youtube – Sistema de Bibliotecas da UFF. Niterói, RJ: SDC, 2021d. Disponível em: 

https://www.youtube.com/c/SistemadeBibliotecasUFF. Acesso em: 23 nov. 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. 

Determinação de Serviço SDC nº12, de 21 de maio de 2020. Constitui Grupo de Trabalho para 

criação de conteúdo, gestão, padronização e orientação para as mídias sociais e serviços online 

das Unidades subordinadas à Coordenação de Bibliotecas da Superintendência de Documentação. 

Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LIV, n. 89, seção IV, p.10-11, maio. 2020p.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. 

Determinação de Serviço SDC nº17, de 29 de maio de 2020. Retifica a Determinação de Serviço 

SDC nº12, de 21 de maio de 2020, publicada no Boletim de Serviço nº89, de 22 de maio de 2020, 

Seção IV, p.10 constitui Grupo de Trabalho para criação de conteúdo, gestão, padronização e 

orientação para as mídias sociais e serviços online das Unidades subordinadas à Coordenação de 

Bibliotecas da Superintendência de Documentação. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano 

LIV, n. 95, seção IV, p. 21-22, jun. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. 

Determinação de Serviço SDC nº18, de 29 de maio de 2020. Instituir Grupo de Trabalho para 

elaboração de Plano de Contingências para o retorno das atividades presenciais no Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de Documentação. Boletim de Serviço da UFF, 

Niterói, RJ, ano LIV, n. 95, seção IV, p.24-25, jun. 2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. 

Determinação de Serviço SDC nº01, de 15 de janeiro de 2021. Criação do Grupo de Trabalho 

para mapeamento e submissão de publicações técnico-científicas sobre COVID-19 produzidas 

pela comunidade acadêmica da UFF. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LV, seção 

IV, p. 29-30, 2021.  

 

 



244 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. 

Determinação de Serviço SDC nº03, 09 de março de 2021. Retifica a DTS SDC nº1 de janeiro de 

2021, que trata da criação do Grupo de Trabalho para mapeamento e submissão de publicações 

técnico-científicas sobre COVID-19 produzidas pela comunidade acadêmica da UFF. Boletim de 

Serviço da UFF, Niterói, RJ, ano LV, seção IV, p. 44-45, 2021.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação (SDC). 

Portal do Sistema de Bibliotecas da UFF. Niterói, RJ: SDC, 2021a. Disponível em: 

https://bibliotecas.uff.br/. Acesso em: 06 dez. 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. [Resultado 

da pesquisa ‘Fale com a Biblioteca’]. Niterói, RJ: SDC, 2020q. Instagram: @bec.sdc.uff. 

Disponível em: https://www.instagram.com/bec.sdc.uff/. Data da postagem: 10 jun. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação. [Resultado 

preliminar da pesquisa ‘Fale com a Biblioteca]. Niterói, RJ: SDC, 2021c. [Texto enviado pelo 

sistema de bibliotecas, porém não publicado].  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação (SDC). 

Regimento interno da Superintendência de Documentação. Boletim de Serviço da UFF, Niterói, 

RJ, ano LIV, n. 30, seção III, p. 28-36, fev. 2020d.  

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Superintendência de Documentação (SDC). 

Relatório Anual 2020. Niterói, RJ: SDC, 2020c. Disponível em: 

https://app.uff.br/riuff/handle/1/21747. Acesso em: 04 jul.2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Trabalho híbrido: retorno planejado, gradual e 

seguro às rotinas presenciais. Niterói, RJ: UFF, 2021h. Disponível em: https://www.uff.br/?q= 

noticias/21-09-2021/trabalho-hibrido-retorno-planejado-gradual-e-seguro-rotinas-presenciais. 

Acesso em: 10 de outubro de 2021. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. UFF libera acesso ao portal com cerca de 20 

mil e-books didáticos. Niterói, RJ: 2020r. Disponível em: https://www.uff.br/?q= noticias/21-10-

2020/uff-libera-acesso-portal-com-cerca-de-20-mil-e-books-didaticos. Acesso em: 03 nov. 2020.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. UFF renova o acesso a livros eletrônicos pela 

Plataforma Minha Biblioteca. Niterói, RJ: UFF, 2021b. Disponível em: 

https://www.uff.br/?q=uff-renova-o-acesso-de-livros-eletronicos-pela-plataforma-minha-

biblioteca. Acesso em: 19 dez. 2021.  

 



245 

 

WARDLE, C.; DERAKHSHAN, H. Information disorder: toward na interdisciplinary 

framework for research and policy making. [s. l.]: Council of Europe report, 2017. Disponível 

em: https://rm.coe.int/information-disordertoward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/ 

168076277c. Acesso em: 07 ago. 2021. 

 

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência da Informação, 

Brasília, v.29, n.2, p.71-77, maio/ago.2000. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/ 

view/889. Acesso em: 12 jun. 2021. 

 

WERNECK, G. L. Cenários epidemiológicos no Brasil: tendências e impactos. In: FREITAS, C. 

M., BARCELLOS, C.; VILLELA, D. A. M (Orgs). Parte 1: Cenários - Covid-19 no Brasil. Rio 

de Janeiro: Observatório Covid-19, 2021. p. 29-193. [online]. Disponível em: 

https://doi.org/10.7476/9786557081211. Acesso em: 02 dez. 2021.  

 

WIKIPEDIA. Instagram. c. 2022. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php? 

title=Instagram&oldid=62839360. Acesso em: 17 dez. 2021.  
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. EPI-WIN: Who information Network for Epidemics. 

Disponível em: https://www.who.int/teams/risk-communication. Acesso em: 29 jul. 2021. Acesso 

em: 30 jul. 2021. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Munich Security Conference: Munich: WHO, Feb. 

2020. Disponível em: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/munich-security-

conference. Acesso em: 28 jul. 2021. 

 
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO INFODEMIOLOGY CONFERENCE: how 

infodemics affect the world & how they can be managed, 1., Geneva, Switzerland, 2020. 

Scientific conference via Zoom from Geneva, Switzerland. 2020. Disponível em: 

https://www.who.int/ news-room/events/detail/2020/06/30/default-calendar/1st-who-

infodemiology-conference. Acesso em: 21 jul. 2021. (Closed Session). 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO-China Study Team. Who-convened Global 

Study of origins of SARS-CoV-2: China part. 2021. Disponível em:  https://www.who.int/ 

publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-sars-cov-2-china-part. Acesso em: 

02 ago. 2021. 

 

VIANNA, Maria José Gomes Monteiro; PAULO, Maria de Lourdes Mussi; QUEIROZ, Valéria 

Marques de; ROHEM, Vanda Pires. A biblioteca e sua relação com o contexto acadêmico. 

1996. Disponível em: http://repositorio.febab.libertar.org/items/show/4747. Acesso em: 13 jul. 

2021. 

 



246 

 

VITORINO, E. V; PIANTOLA, D. Competência informacional – bases históricas e conceituais: 

construindo significados. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 38, n. 3, p.130-141, set./dez. 

2009. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1236/1414. Acesso em: 01 dez. 

2021.  
 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
 

ZATTAR, M. Competência em mídia e informação no ensino em Biblioteconomia: um breve 

relato de experiência. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, 

v.13, n.esp., p.272-279, jan/jul.2017. Disponível em:  https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/ 

view/664. Acesso em: 28 jun. 2021. 

 

ZATTAR, M. Competência em informação e desinformação: critérios de avaliação do conteúdo 

das fontes de informação. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.13, n.2, p. 285-293, nov. 2017. 

Disponível em: http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4075/3385. Acesso em: 03 dez. 2021.  

 

ZATTAR, M. Competência em informação e desinfodemia no contexto da pandemia da COVID-

19. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.16, n.2, dez. 2020. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5391/5112. Acesso em: 02 dez. 2021.  

 

ZURKOWSKI, P. G. The Information Service Environment Relationships and Priorities. 

Washington, D.C.: National Commission on Libraries and Information Science, Nov. 1974. 30p. 

Related paper, n. 5. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ED100391. Acesso em: 07 abr. 2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



247 

 

   APÊNDICE A – Questionário enviado às bibliotecas universitárias da UFF.  

 

 

 

 



248 

 

 

 

 

 



249 

 

 

 

 

 



250 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

 

 

 



252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

APÊNDICE B – E-mail enviado à Superintendência de Documentação (SDC) 

 

 

           E-mail encaminhado na data de 16 de novembro de 2021.  

 

        

 

          Resposta da SDC ao e-mail na data de 16 de novembro de 2021. 

 

 

      

 



254 

 

 

        Resposta da Coordenação de Bibliotecas da SDC-UFF ao e-mail em 14 de janeiro de 2022.  

 

 

 


	1.1 TEMA E PROBLEMA
	2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL
	2.1 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO
	2.2 MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DA CULTURA
	REFERÊNCIAS

