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APRESENTAÇÃO

O Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) publica, ao
ensejo das comemorações dos seus 40
anos de existência, o índice da Ciência da
Informação.

Esta revista, iniciada em 1972, tem tido
atuação marcante no campo da Ciência da
Informação e do setor de informação em
ciência e tecnologia pela veiculação de
contribuições significativas de especialis-
tas nacionais e estrangeiros, pela abran-
gência de seu público constituído da co-
munidade acadêmica, de pesquisadores e
de profissionais não só de Ciência da In-
formação, como de áreas correlatas.

Ressalta-se, ainda, que a Ciência da In-
formação tem seus artigos resumidos ou
indexados pêlos mais expressivos servi-
ços de indexação internacionais.

O primeiro índice da revista foi editado pelo
IBICT em 1984, resultado da colaboração
do Departamento de Ciência da Informa-
ção e Documentação da Universidade de
Brasília (UnB), que desenvolveu a pesqui-
sa.

O presente índice foi gerado a partir da ba-
se de dados do IBICT - Literatura em
Ciência da Informação (Liei), que contém o
acervo da biblioteca do Instituto nas áreas
de Biblioteconomia e Ciência da Informa-
ção. A base de dados Ciente inclui docu-
mentos e publicações sobre política de de-
senvolvimento científico e tecnológico da
biblioteca do IBICT.

O acesso on-line às informações pode ser
feito através da Rede Nacional de Comu-
tação de Pacotes (Renpac) da Embratel e
da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

Para obtenção da íntegra dos trabalhos
publicados na revista Ciência da Informa-
ção), como também de outros documentos
existentes nas diversas bases de dados
do IBICT, o Instituto oferece os serviços
de busca bibliográfica, empréstimo entre
bibliotecas e o atendimento de pedidos de
cópia de artigos pelo programa de comuta-
ção bibliográfica (Comut). Todos esses
serviços podem ser solicitados ao IBICT
pessoalmente, por carta, fax ou através da
RNP.

Na elaboração deste índice, contou-se
com o empenho e a cooperação da equipe
de bibliotecários, analistas e de técnicos
de informação do Departamento de Dis-
seminação da Informação (DDI) e do De-
partamento de Tecnologia da Informação
(DTI) do IBICT, como também com a cola-
boração do professor Sebastião de Souza,
da UnB, sob a coordenação da chefe do
DDI, Maria de Fátima Diniz Lobo.

Ao publicar este índice, o IBICT recupera,
para a comunidade científica e tecnológica,
a memória e a consulta facilitada às cola-
borações disseminadas ao longo de 21
anos da revista Ciência da Informação.

Nóris Almeida Bethonico Foresti
Editora da Ciência da Informação
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NOTAS EXPLICATIVAS

O índice da Ciência da Informação é um
produto recuperado da base de dados do
IBICT - Literatura em Ciência da Infor-
mação (Liei) gerenciada pelo programa
MinilSIS.

Abrange o período de 1972 a 1993, até o
volume 22, número 1, 1993, inclusive. Fo-
ram incluídos365 registros de matéria as-
sinada (de autoria individual ou institucio-
nal) publicada em 42 números da Ciência
da Informação, excluindo-se as entrevistas
e recensões.

Inclui as seguintes seções:

- índice de autores e tradutores
- lista de assuntos indexados
- índice de assuntos

índice de autores e tradutores

Organizado em ordem alfabética por so-
brenome dos autores e tradutores e acom-
panhado das informações de título do arti-
go, volume, número, página inicial e final,
mês e ano de publicação da revista e re-
sumo informativo do texto. Os editoriais
encontram-se também referenciados por
autores, porém sem o resumo.

Para cada autor ou colaborador e tradutor
há uma entrada específica. Os trabalhos
de um mesmo autor encontram-se reuni-
dos em ordem cronológica de incidência,
do ano mais antigo para o mais recente.

Essa ordenação possibilita visualizar as li-
nhas de produção científica dos autores e
aqueles que mais colaboraram no período
coberto.

Lista de assuntos indexados

A lista de assuntos, gerada em ordem al-
fabética, apresenta os descritores autori-
zados e remissivas. Essa lista permite que
se tenha todo um panorama dos assuntos
publicados na revista, nesse período, e um
acesso mais rápido ao assunto seleciona-
do pelo pesquisador.

índice de assuntos

Para a indexação dos trabalhos, utilizou-se
o Tesauro de Ciência da Informação - pu-
blicação do IBICT, como também, quando
necessário, termos livres pré-coordenando
conceitos para facilitar a consulta em índi-
ce impresso.

Os descritores de assuntos estão ordena-
dos em ordem alfabética, e as referências
bibliográficas, dentro de cada descritor, em
ordem cronológica de publicação, a partir
do ano mais antigo para o mais recente.
Selecionados os assuntos e os artigos de
interesse, o pesquisador poderá consultar
o resumo informativo desses artigos, no
índice de autores e tradutores.

Este é mais um instrumento para o pes-
quisador que permite a seleção mais efi-
caz na recuperação do artigo na íntegra,
nos números da revista Ciência da Infor-
mação, ora indexados.
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Abath, Rachel Joffily
- Panorama do curso de mestrado em biblioteconomia da Universidade Federal da

Paraíba, v. 17, n. 1, p. 67-70, jan./jun. 1988.

O curso de mestrado em Biblioteconomia da UFPB, funcionando a partir de
1977 e com área de concentração em Biblioteca e Sociedade, evidencia um
avanço quanto a avaliação da relação sociedade/biblioteca, através da
análise da prática bibliotecária voltada ao real e efetivo desempenho das
ações sociais existentes. Como linhas de pesquisa fundamenta-se nas áreas
de planejamento e gerência de serviços informacionais, atuação da
biblioteca em comunidades carentes e informado para o desenvolvimento
regional, enquanto os trabalhos de dissertações defendidas ressaltam a
preferência do corpo discente em favor da antiga área de concentração:
Sistemas de Bibliotecas Públicas.

Abe, Naguiça
- Utilização do Micro CDS/ISIS : a experiência do SENAI. v. 20, n. 1, p.
74-77, jan./jun. 1991.

O Micro CDS/ISIS está sendo o programa de computador utilizado pelo SENAI
para automação de suas unidades de informação e documentação. Não se trata
de tarefa simples, tanto pelo que ela implica quanto pelo tipo de
organização complexa da Instituição para ajustar-se ao atendimento da
demanda de diferentes perfis ocupacionais e de desenvolvimento tecnológico
dos ambientes com os quais interage.

Abreu, Décio de
- Livros para os países em desenvolvimento, v. 1, n. 1, p. 37-39, 1972.

A política editorial de livros em países em desenvolvimento tem sido objeto
de vários estudos, especialmente dos apresentados ao Congresso
Internacional de Editores, em Washington. O fornecimento adequado de livros
aos países em desenvolvimento se defronta com problemas de: falta de moedas
firmes e/ou fraqueza da moeda local; equilíbrio de fornecimento entre os
livros produzidos localmente e os importados; demora desnecessária devido a
problemas de transporte. Análise de cada um desses problemas focalizando
livros pelo correio, fretes marítimo e aéreo. Sugestões para solucionar
alguns problemas.

Aguiar, Afrânio Carvalho
- Coordenação de uma rede nacional de informação em ciência e tecnologia: um

plano prioritário do IBICT. v. 9, n. 1/2, p. 83-88,1980.

Vantagens da operacionalização da rede nacional de informação científica e
tecnológica (ICT) do ponto de vista técnico, econômico e político.
Princípios fundamentais em que deverá ser balizado o planejamento da rede.
Série de ações que o IBICT desencadeará, objetivando o planejamento,
implantação e coordenação da rede nacional de ICT. Levando-se em conta a
relevância da informação para o desenvolvimento das atividades científicas
e tecnológicas, a importância dessas atividades para o desenvolvimento
econômico e social, as vantagens decorrentes da operacionalização de uma
rede nacional de ICT, o reconhecimento das limitações da estrutura nacional
de ICT e a missão do CNPq e do IBICT, fica patente a necessidade de o IBICT
considerar a coordenção de uma rede nacional de ICT como um plano de ação
prioritário. Os objetivos primordiais de uma rede de informação em Ciência
e Tecnologia são os de ampliar as possibilidades de satisfação das
necessidades dos usuários, através da promoção de intercâmbio entre os
sistemas de informação, centros de informação/documentação e bibliotecas
especializadas, propiciando o mútuo benefício das entidades
participantes...
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- Implementação de políticas de ressarcimento de custos de serviços de
informação em Ciência e Tecnologia, v. 13, n. 2, p. 151-157, jul./dez. 1984.

Torna-se cada vez mais necessária uma abordagem menos empírica da
problemática de custos dos serviços de informação. É essencial que as
instituições implantem sistemas de apropriação de custos que, entre outras
finalidades, sirvam para subsidiar a formulação de políticas de
ressarcimento de custos. O programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - PADCT e outros mecanismos de apoio ao desenvolvimento de
informação em Ciência e Tecnologia - ICT no Brasil não tem caráter
permanente, e é preciso que os serviços que estão sendo criados assegurem
sua continuidade ao longo do tempo; entre esses mecanismos deve-se
considerar a implementação de políticas de ressarcimentos de custos. As
instituições que hoje fomentam as atividades de ICT devem também se
preocupar com a capaciíação de pessoal das entidades executoras na área de
controle de custos e facilitar a divulgação de experiências nacionais
existentes nessa área.

- Informação e atividades de desenvolvimento científico, tecnológico e
industrial : tipologia proposta como base em análise funcional, v. 20, n.
1, p. 7-15, jan./jun. 1991.

Revisão de conceitos, definições e terminologias relacionados com a
informação que intervém nos processos de desenvolvimento científico,
tecnológico, industrial, econômico e social. É mostrado que não há
coincidências e entre os mesmos, dependendo da fonte de onde provêm.
Propõe-se uma tipologia para a informação, através do qual se definem os
diferentes papéis que a informação deve desempenhar. As várias funções da
informação são discutidas, e indicam-se alguns tipos de informação que
caracterizam as funções identificadas. Mostra a vantagem da definição
funcional da informação para as atividades de planejamento, operação e
avaliação das unidades de informação.

- Informação tecnológica na década de 90. v. 21, n. 1, p. 91-92, maio/ago.
1992.

Aires, Jorge
A-produção-científica brasileira segundo os dados do I.S.I, - 111.
C.I.E.N.C.I.A./BRASIL um catálogo multiindexado sobre a produção científica
brasileira de circulação internacional, v. 10, n. 1, p. 59-6^ 1981.

Dados sobre a produção científica brasileira de circulação internacional
catalogada pelo Institute for Scientific Information podem ser recuperados
por um perfil de busca especial do serviço de disseminação seletiva de
informação ASCA daquela instituição e enviados na forma de listagens em
fita magnética. Os autores desenvolveram programas para o processamento
direto por computador das informações contidas nas fitas e que geram
automaticamente um catálogo multiindexado sobre nossa produção científica.
Esse catalogo multiindexado, que poderá vir a ser editado anualmente na
forma de livro e na forma de fita magnética, recebeu o nome de
C.I.E.N.C.I.A./Brasil (Catálogo Indexado por Endereço e Nomes de Cientistas
e Instituições e por periódico e assunto). São discutidas as
potencialidades e características desse novo instrumento de análise,
acompanhamento e divulgação de nossa produção científica de circulação
internacional.

Almeida, Helena Moreira de
- Terceiro Mundo : tecnologia x transferência de informação, v. 14, n. 2, p.

149-161, jul./dez. 1985.

A questão da tecnologia e da transferência da informação no Terceiro Mundo.
A relação entre ciência, tecnologia e desenvolvimento discutida como
suporte à análise dos vínculos da tecnologia no Terceiro Mundo relativos a
capacidade científica e tecnológica e a informação tecnológica. O
desenvolvimento institucional da ciência e tecnologia no Brasil é,
especialmente, enfocado.

Almeida, Orlando de
- A Biblioteca depositária no Brasil : ideias e reflexões, v. 18, n. 1, p.

15-20, jan/jun. 1989.
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Comenta a existência da biblioteca depositária no Brasil enquanto
armazenadora de publicações oficiais. Sugere sua criação ou designação nos
níveis federal, estadual e municipal, e em instituições paraestatais.
Deverá servir de instrumento básico de cooperação, articulada com
programas, serviços e instituições: CCN/IBICT, FPL, COMUT, ISBN, arquivos e
museus estaduais, e, também, como agência arrecadadora do depósito legal do
estado ou município e órgão de cooperação do depósito legal da Biblioteca
Nacional.

Alves, Cecília Malizia
- Caracterização de usuários e adequação dos serviços de biblioteca : uma
abordagem preliminar das Bibliotecas da PUC/RJ, v. 7, n. 1, p. 13-24, 1978.

As respostas a um questionário sobre o "Uso de Bibliotecas da PUC/RJ" foram
analisadas através de teste "qui-quadrado", objetivando-se verificar se
existiam diferenças significativas entre os diversos grupos de usuários
quanto ao padrões de uso das bibliotecas e hábitos de utilização da
informação. Procurou-se avaliar, também, a adequação dos serviços de
bibliotecas as necessidades dos usuários. Os resultados indicaram poucas
diferenças por grupo de usuários e inadequação dos serviços de bibliotecas,
emergindo, em consequência, diretrizes importantes para o planejamento dos
serviços.

Amaral, Sueli Angélica do
-Análise ambiental do GEOCINF. v. 18, n. 2, p. 199-206, jul./dez. 1989.

O DNPM é o órgão coordenador do Sistema Nacional de Informação em
Geociências e Tecnologia Mineral (GEOCINF), implementado através de
convénio estabelecido com o PADCT/CNPq/IBICT. O GEOCINF contribui para o
efetivo uso da informação dessas áreas, exercendo a coordenação dos
subsistemas já existentes, de acordo com as necessidades de informação da
comunidade. Como todo sistema, é influenciado e influencia o meio ambiente
em que está inserido. Torna-se necessária a análise do seu macroambiente,
dos seus ambientes operacionais e interno, para que sejam conhecidas as
oportunidades a serem exploradas e as ameaças a serem enfrentadas pelo
sistema. Para tanto, serão considerados os fatores sociais, políticos,
legais, económicos, tecnológicos, democráticos, energéticos, ecológicos e
çujturajs.que.possami interferir no seu desenvolvim_ento, A partir dos
resultados encontrados com a análise ambiental, são propostas ações
gerenciais como sugestões ao aprimoramento do GEOCINF.

Andrade, Maria Eugenia Albino
- Enciclopédias publicadas no Brasil : estudo comparativo das enciclopédias
Mirador, Barsa e Delta Universal, v. 22, n. 1, p. 44-52, jan./abr. 1993.

Análise comparativa das enciclopédias Mirador, Barsa e Delta Universal nos
aspectos de acesso ao conteúdo, leiaute do verbete, tópicos abordados no
verbete, apoio visual, autoridade, confiabilidade, imparcialidade,
atualidade e bibliografia. A coleta dos dados foi feita por meio de
entrevistas com profissionais de 31 bibliotecas públicas e escolares da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e pelo estudo sistemático de 80
assuntos nas enciclopédias.

Andrade, Maria Teresinha Dias de
- Biblioteca universitária : administração por programas e projetos, v. 17,

n. 2, p. 123-130, jul./dez. 1988.

Relata a experiência da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo na administração por programas e projetos, no
período de 12 anos. Enfatiza a necessidade de se promover a utilização da
informação, cujo alicerce está no treinamento do bibliotecário e do
usuário. Conclui que a técnica de administração por programas e projetos
mostrou-se eficiente para se alcançarem as metas traçadas para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da Biblioteca da FSP.

- Uso do CD-ROM na recuperação e disseminação da informação : experiência em
biblioteca universitária, v. 19, n. 1, p. 79-85, jan./jun. 1990.

São expostos alguns aspectos da nova tecnologia do disco óptico CD-ROM e
sua utilização em países do Terceiro Mundo. É descrito seu uso em
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biblioteca universitária, especializada em Saúde Pública, e seus efeitos
nas atividades de recuperação e disseminação da informação, incluindo o
fornecimento da informação publicada em substituição a assinatura de novos
títulos de periódicos.

Andreewsky, Alexandre
- Indexação automática baseada em métodos linguísticos e estatísticos e sua
aplicabilidade a língua portuguesa, v. 12, n. 1, p. 61-73, 1983.

Considera-se neste artigo a indexação automática usando o processamento de
documentos em linguagem natural, que é obtido com o auxílio de métodos
linguísticos combinados com métodos estatísticos permitindo uma indexação
ponderada. A título ilustrativo descreve-se, em linhas gerais, um sistema
de indexação desse género denominado SPIRIT, o qual foi desenvolvido para o
idioma francês por uma equipe de pesquisadores do CNRS. Enfim, são tratados
aspectos essenciais de sua adaptação a língua portuguesa.

Aquino, Léade
- Prognósticos para a implantação de um núcleo regional de informação no

Nordeste, v. 7, n. 2, p. 93-99, 1978.

Afim de fornecer uma amostragem da problemática que envolve a criação de
um núcleo regional de informação, foram coletados dados pertinentes a todas
as regiões brasileiras e a região Nordeste em particular, relativos ao
potencial de publicações periódicas disponíveis utilizando-se para tanto os
dados do Anuário Estatístico do Brasil e Sistema Catálogo Coletivo Nacional
de Periódicos. Conclui-se que o número de bibliotecas na Região Nordeste ó
bastante representativo, ocupando o segundo lugar na distribuição de
bibliotecas integrantes da rede do CCN, mas o acervo da região é bastante
precário, incompleto e duplicado. Sugere-se agilizar o estudo das
possibilidades de aquisição planificada de publicações seriadas para as
bibliotecas e centros de documentação e informação da região. O empréstimo
entre bibliotecas poderia ser otimizado através de um projeto de
regulamentos e procedimentos padronizados que seriam utilizados na região.

Aragão, Esmeralda Maria de
Padrões de comunicaçáacientífica na Universidade Federal da Bahia. v. 21,
n. 3, p. 201-215, set./dez. 1992.

Análise das informações colhidas dos catálogos Produção científica
literária e artística da UFBA (PCLA) e Produtividade Científica da
Faculdade de Medicina (PCFM), 1979-1988, publicações que arrolam as
comunicações dos professores nas suas diversas formas. Apresentam-se os
primeiros resultados da pesquisa, constituindo-se em duas abordagens: a
produção geral da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a produção dos
professores da Faculdade de Medicina ...

Araújo, Eratóstenes E. R. de
- Revocação (Recall) e precisão (Precision) no SDI/CIN/CNEN. v. 8, n. 1, p.
47-50,1979.

Valores para a revocação e precisão no SDI/CIN/CNEN são calculados
empregando-se uma nova metodologia para se determinar a relevância das
referências não recuperadas do arquivo consultado. Estabelece-se a ideia de

- distancia entre respostas para determinar a aproximação do valor calculado
para revocação daquele que seria o valor real.

Araújo, França Maria Benedetti Galvão de
- A automação no Centro de Informação e Documentação do Instituto de

Pesquisas Espaciais (INPE). v. 15, n. 2, p. 151-154, jul./dez. 1986.

Relata a experiência de quinze anos de automação no Centro de Informação e
Documentação do INPE. O sistema desenvolvido é composto de sete módulos que
tratam o documento desde sua aquisição até sua recuperação. Toda a entrada
de dados é efetuada pela Biblioteca Central e as Bibliotecas Setoriais
acessam essas informações para consultas, pesquisas e recuperação de
informações, através do módulo ""online"" SIRIUS. Analisa e avalia o sistema
como um todo e também o grau de satisfação dos usuários com o processo
automatizado.
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Araújo, Vânia Maria Rodrigues Hermes de
- Estudo dos canais informais de comunicação técnica : seu papel na
transferência de tecnologia e na inovação tecnológica, v. 8, n. 2, p.
79-100, 1979.

Estudo dos canais informais de comunicação técnico-científica,com ênfase
nos canais de comunicação técnica em laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento, e em sua atuação sobre os processos de inovação e de
transferência de tecnologia. Visando fornecer ferramentas que
possibilitassem'aos administradores de pesquisa e desenvolvimento uma
melhor utilização dos recursos humanos envolvidos em P & D, foram
estudados, a luz de uma abordagem de processamento da informação, os vários
papéis técnicos informacionais existentes, e que constituem os verdadeiros
agentes da comunicação técnica, intra ou inter-organizacional.

- A patente como ferramenta da informação, v. 10, n. 2, p. 27-32, 1981.

A riqueza da informação técnico-econômica contida nos documentos de patente
é, ainda, em grande extensão, ignorada. O grau de detalhamento com que a
tecnologia é descrita nesses documentos, bem como os dados bibliográficos e
de classificação associados a cada patente, têm um potencial de uso dos
mais significativos, tanto por parte dos pesquisadores e dos
administradores e planejadores de ciência e tecnologia, quanto por parte
das empresas. Dentre esses usos potenciais, incluem-se: a previsão
tecnológica, a identificação de tecnologias emergentes, a identificação dos
"atores" em tecnologia, a ordenação dos fluxos tecnológicos com o exterior,
o apoio ao setor produtivo através do desenvolvimento e adaptação de
tecnologias mais adequadas às matérias-primas locais e da orientação sobre
tecnologias alternativas disponíveis, bem como a atualização do pessoal
envolvido em P&D.

- Uso da informação contida em patentes nos países em desenvolvimento, v. 13,
n. 1, p. 53-56, jan./jun. 1984.

Uso da informação técnica contida na documentação de patentes, com especial
ênfase para os países em desenvolvimento. Descrição das principais
vantagens desse uso. Funções legal, econômica e técnica das patentes.
Situação da informação de patentes no Brasil.

- A organização espacial da informação científica e tecnológica no Brasil,
v. 14, n. 1, p. 17-24, jan./jun. 1985.

Contribuição para a discussão em torno de uma política de informação
científica e tecnológica (ICT), a partir de uma abordagem da organização
espacial como processo de produção social. No contexto da formação
econômica e social capitalista, o conhecimento adquiriu valor de troca,
circulando na sociedade através dos meios de comunicação e dos mercados. No
Brasil, a história da ICT acompanha o desenvolvimento das forças
produtivas, desde a Colônia. Nesse processo, a organização espacial da ICT
segue o mesmo padrão de localização do setor produtivo, apresentando uma
estrutura polarizada. Uma política de descentralização de recursos
governamentais e uma estratégia de comunicação que articule as unidades de
ICT, podem se constituir em mecanismos para superar as desigualdades
regionais e reorganizar a ocupação do espaço brasileiro nessa área.

- Papel do profissional da informação em uma sociedade em mudança, v. 15, n.
1,p. 11-13, jan./jun. 1986.

A informação científica e tecnologia desempenha importante papel na
produção de bens e serviços na sociedade moderna. Atualmente, pode-se dizer
que a informação adquiriu "status" de mercadoria, deixando de ser um "bem
livre" para transformar-se em um "bem restrito". Nesse contexto, a
informação ó negociada em um mercado dominado pelas leis da oferta e da
procura e seu principal suporte (embalagem) cada vez mais passa a se
identificar com meios magnéticos de registro e recuperação de informações.
Considerando o processo de modernização dos países em desenvolvimento, cabe
ao profissional da informação mudar suas perspectivas diante da sociedade e
capacitar-se para atender as exigências da demanda de informação. Essa nova
formação profissional deve assumir o caráter interdisciplinar inerente às
atividades de informação, incluindo métodos e técnicas das Ciências
Sociais, de forma a desenvolver novas abordagens de tratamento e
transferência da informação.
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- O Campo do pós-moderno : o saber científico nas sociedades informatizadas,
v. 18, n. 1, p. 2V27, \anJ\un. 1989.

A sociedade contemporânea vem se caracterizando pelo vator atribuído à
informação científica e tecnológica e pelo processo de informatização dos
meios de acesso a essa informação. Nesse contexto, o quadro de referência
técnico-metodológico construído por Jean-Francois Lyotard para pensar as
relações sociais sob a forma da linguagem, pode se constituir em ferramenta
de trabalho para analisar as propostas de comunicação da informação através
de redes e sistemas. Propõe-se a discussão da proposta de sistemas de
circulação da informação a partir de um centra e de uma linguagem
homogénea, em contraposição às reais necessidades dos usuários e suas
formas de expressão. A estratégia a ser seguida nesse contexto parece
simples: o público deve ter livre acesso às informações disponíveis no
sistema de comunicação científica e tecnológica; e as formas de comunicação
devem ser estruturadas a partir das características desse público,
heterogéneo em sua expressão e necessidade de informação.

- Informação : instrumento de dominação e de submissão, v. 20, n. 1, p.
37-44, jan./jun. 1991.

No mundo atual, com a expansão do processo produtivo industrial, a
informação ou conhecimento técnico passou a ser um fator fundamental para a
própria produção do capital. Nesse contexto, a informação vem assumindo um
caráter cada vez mais político, podendo-se dividir o mundo em "países ricos
em informação" e "países pobres em informação". Apesar do potencial de
principal ferramenta para o desenvolvimento que o conhecimento técnico tem
para os países - em lace do cerceamento crescente da circulação da
informação na sociedade através de uma ampla gama de leis e regulamentos e
da emergência de uma nova divisão internacional do trabalho, onde esse
conhecimento passou a ser fator decisivo da hegemonia - os países
periféricos ou pobres da informação vêem-se ingressar nesse período de
transição para o século XXI, apresentando um quadro geral de atraso e de
condições inadequadas para lidar plenamente com esse novo fator de
produção, que é a tecnologia. O cerceamento do acesso ao conhecimento
técnico dos centros mais desenvolvidos, peta via de restrições ao comércio
de tecnologia ou peta maior rigidez das novas propostas de legislação sobre
propriedade industrial, poderá ter repercussões desastrosas, tornando-o o
mais poderoso instrumento de domifiação dos países eéntricos e,
conseqüentemente, de submissão dos países periféricos. A grande ferramenta
de desenvolvimento transformar-se-ia, então, em seu principal agente.

Associação Brasileira de Normas Técnicas
- Apresentação de íivros e folhetos : norma brasileira, v. 1, n. 2, p.

115-118, 1972.

- Indicativos de língua, de país, áe autoridade, de Estados e Territórios do
Brasil, v. 1, n. 1, p. 41-50,1972.

- Macrothesaurus da OCOE: parte referente a Documentação, v. 1, n. 2, p.
119-125, 1972.

- Numeração progressiva das seções de um documento, v. 2, n. 1, p. 65-68,
1973.

Azevedo, Aline Da Rin Paranhos de
- O produto informação científica tecnológica no contexto da Região Amazônica.
v. 18, n. 2, p. 155-162, jul./dez. 1989.

Aborda o segmento de informação em Ciência & Tecnologia na Região'
Amazônica. Relata sobre o Sistema de Informação Científica s Tecnológica da
Amazónia - Infor/nAM e analisa os dados preliminares resultantes do sistema.

- Tratamento da informação em coleções científicas de Zoologia, v. 21, n. 1,
p. 59-61, jan./abr. 1992.

O Museu Paraense Emílio Goeldi reúne algumas das mais expressivas coleções
de peças e espécimes museológicos coletados por antropólogos, arqueólogos,
zoólogos, botânicos na região amazônica. A automação da coleção de
Zoologia, permífíncfo maior rapidez e eficiência na recuperação dos dados, é
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extremamente importante para o desenvolvimento das pesquisas científicas
nessa área. Esse sistema automatizado não apenas supre as necessidades
básicas de informação dos pesquisadores, mas também estabelece um meio de
divulgação sistemática de informação. Pretende-se, a partir de um formato
padrão de intercâmbio de dados, a formação de uma rede nacional de
informações sobre coleções zoológicas.

Baranow, Ulf Gregor
- Perspectivas na contribuição da linguística e de áreas afins a Ciência da

Informação, v. 12, n. 1, p. 23-35, 1983.

Algumas das dificuldades surgidas no interrelacionamento da Ciência da
Informação com a Linguística, além do mútuo desconhecimento, se devem a
expectativas que a Linguística não pode e talvez não poderá preencher. Uma
vista d'olhos sobre as atividades recentes de pesquisa na interseção de
ambas nos leva a constatar a existência hoje de um renovado interesse no
processamento da linguagem natural, principalmente a vista da implementação
de sistemas de dialogo homem-computador e do incremento da capacidade de
memória computacional. Diante da continuada importância da Linguística para
a Ciência da Informação, tenta-se estabelecer, com vistas a realidade, um
recorte no universo da Linguística para a formação do cientista da
informação. Sugere-se ainda a inclusão optativa de subáreas especializadas
(Linguística Computacional, Pesquisa da Leitura ou outras), bem como áreas
afins (Terminologia Teórica e Aplicada e Tradutologia). Seguem
considerações acerca de cada subárea ou campo de pesquisa, com vistas a sua
respectiva aplicabilidade, especialmente nos cursos de Ciência da
Informação no Brasil.

Barbosa, Alice Príncipe
- Classificações facetadas, v. 1, n. 2, p. 73-81, 1972.

O rápido crescimento dos registros gráficos, o aparecimento de novas formas
de publicação e a super-especialização das coleções bibliográficas exigiram
o uso de novas técnicas para pronta recuperação das informações contidas
nos documentos. Dentre todas as linguagens existentes, a classificação
ainda é considerada a melhor por assegurar também uma arrumação lógica dos
assuntos dentro de uma coleção. A necessidade de se considerar um
documento, não apenas por seu aspecto físico mas também por seu conteúdo -
simples_ou_complexo_-lev_ou o_s_estudiosos a de_senvo]yer a teoria de
Ranganathan (divisão de um assunto por seus múltiplos aspectos ou facetas).
Para tal fim, foi criado na Inglaterra, em 1952, o "Classification Research
Group", cujo trabalho vem despertando o interesse geral, por sua fácil
aplicação em campos especializados...

Barcellos, Sílvia de Oliveira
- Guias de fontes de informação : metodologia para geração e automação, v.
21, n. 1, p. 75-81, jan./abr. 1992.

O artigo aborda uma metodologia para a criação, desenvolvimento e automação
de guias de fontes de informação. Foi desenvolvida com base no documento
para elaboração de guias da Confederação Nacional da Indústria/Dampi e nos
formatos de intercâmbio de informação FIIR e IBICT. A metodologia aborda as
etapas de planejamento, identificação, levantamento e coleta de dados,
automação e edição de guia. Possui uma estrutura modular em que são
detalhados oito módulos de informação: informações sobre entidades, bases
.de dados, eventos, normas técnicas, legislação, publicações seriadas e
""software"". Finalmente, são apresentadas as características do aplicativo do
Microlsis, desenvolvido para dar suporte as bases de dados dos módulos e
para gerar automaticamente os guias.

Barreto, Aldo de Albuquerque
- Análise econômica para o processo decisório em sistemas de informação, v.

10, n. 1, p. 35-46, 1981.

A utilização de análise econômica é sugerida para fornecer elementos ao
processo decisório na área de sistemas de informação. Tais sistemas são
analisados como unidades de produção, utilizando-se a teoria da produção.
Pressupõe-se a existência de uma relação técnica entre os fatores de
produção utilizados pelo sistema e o volume da produção do sistema. Essa
relação técnica entre fatores é um conceito diferente da técnica utilizada
pelo sistema. O trabalho aponta uma necessidade de incrementar pesquisas de
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relação técnica e econômica dos fatores de produção usados em sistemas de
informação. Alguns indicadores para a tomada de decisão são propostos.

- O comportamento dos custos em serviços de informação, v. 13, n. 2, p.
129-135, jul./dez. 1984.

O comportamento dos custos para serviços de informação é analisado.
Discute-se a importância das condições operacionais, os fatores de produção
responsáveis pêlos serviços e o seu relacionamento com o custo. É feita uma
análise do custo unitário ou médio e suas limitações como indicador para
tomada de decisões. O conceito de capacidade dó sistema é discutido e
algumas variáveis que influenciam o comportamento dos custos para serviços
de busca retrospectiva e de disseminação seletiva da informação são
apresentadas.

- A formação de recursos humanos para otimizar a indústria da produção de
conhecimento no Brasil, v. 19, n. 2, p. 113-116, jul./dez. 1990.

A indústria da informação no Brasil tem produzido estoques de informação
organizados e controlados para uso imediato ou futuro. Contudo, os
estoques em si são estáticos e não produzem conhecimentos. A única
indústria que torna possível produzir conhecimento é a indústria da
transferência da informação a qual propicia o acesso, o uso e a assimilação
da informação. A indústria da informação é orientada por uma racionalidade
técnica onde a quantificação, a eficácia e a produtividade constituem seu
principal paradigma. A indústria da transferência da informação é orientada
por uma racionalidade contextuai onde diversos segmentos sociais possam ter
acesso, uso e transformar a informação em conhecimento. A formação de
recursos humanos para a área de Ciência da Informação deve ser pensada e
projetada, levando-se em conta o antagonismo existente na racionalidade das
duas indústrias.

- Laboratório de Tecnologia da Informação : projeto de criação de
infra-estrutura, v. 19, n. 2, p. 179-180, jul./dez. 1990.

Visando a integração do País na competição tecnológica internacional no
presente contexto da modernização ensejado pelo Governo, o IBICT, em

-consonância-com-os objetivos da Instituição, promove a criação do
Laboratório de Tecnologia da Informação do Departamento de Ensino e
Pesquisa. O projeto, seus objetivos, mecanismos e infra-estruturas para sua
implantação são descritos e enfatizada sua função como um dos
elementos-chave de entrosamento, divulgação e geração de competência em
tecnologias de informação para sistemas de informação.

Barreto, Aldo de Albuquerque, trad.
- Educação em ciência da informação na década de 1980. v. 7, n. 1, p. 3-12,

1978.

Considerações sobre Educação em Ciência da Informação são importantes para
a qualidade e a própria existência da Ciência da Informação. Um plano '
histórico é apresentado, dando ênfase as realizações, aos problemas e
tendências. Várias perguntas sobre Educação em Ciência da Informação
necessitam profundo estudo e atenção. Estas perguntas são revistas como
fatores "externos" da Educação: o ambiente académico, a estrutura dos
diplomas, requisitos para admissão, jurisdição e financiamento, e aspectos
internos, objetivos e conteúdos. São feitas recomendações sobre as áreas
carentes de atenção e conclui-se que a Ciência da Informação não poderá
prosperar e até mesmo sobreviver na década de 1980 sem uma ação séria e
concentrada nos fatores "externos" e "internos" da Educação.

Barreto, Auta Rojas
- A informação eficaz na empresa, v. 20, n. 1, p. 78-81, jan./jun. 1991.

Faz-se uma análise da importância da atualização de procedimento necessário
ao desenvolvimento das atividades nas empresas modernas. Apresenta-se a
informação como ingrediente vital para o desenvolvimento do pessoal das
empresas e como instrumento de monitoração, prospecção tecnológica e de
inteligência, bem como gerencial. Indica-se potencialidade das empresas de
consultoria para estimular e promover o uso da informação, atividades
empresariais e conquista de melhores posições no mercado.
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Barros, Edgard de Vasconcelos
- Variáveis condicionantes do processo de produção científica dos centros de
pesquisa agropecuária da EMBRAPA. v. 19, n. 1, p. 30-39, jan./jun. 1990.

A produção científica de três centros de pesquisa da Empresa Brasileira de
Pesqgisa Agropecuária (EMBRAPA) foi aferida objetivando verificar a relação
entre produtividade científica, considerada variável dependente, e algumas
variáveis independentes de natureza estrutural e não-estrutural. Um
questionário foi enviado a 163 pesquisadores, representando 100% do
universo de pesquisadores dos: Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), e
do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), havendo um
retorno de 117 respostas (71,7%). A análise dos dados permitiu concluir que
as variáveis independentes: a faixa etária, a qualificação acadêmica, o
tempo de titularidade, o tempo efetivo na pesquisa, o grau de domínio
(total ou parcial) do idioma inglês, o número de assinaturas pessoais de
periódicos científicos e a participação em associações científicas, no
Brasil foram fatores condicionantes ao processo da produção científica.
O estilo de administração e autonomia, considerados como variáveis
independentes de natureza estrutural, interferiram na produtividade dos
pesquisadores, porém em magnitudes reduzidas.

Bauzer, Riva
- Formação de profissionais em ciência da informação, v. 8, n. 2, p. 75-78,

1979.

Preocupa com a eficácia da comunicação, a Ciência da Informação,
caracteristicamente interdisciplinar, ganha especial destaque como área de
atuação profissional "sui-generis". Engloba um núcleo substantivo - a
informação - e uma praxis - a comunicação, que frequentemente se superpõem
e as vezes se confundem. A formação de profissionais de alto nível nessa
área envolve amplo e diversificado programa de instrução acadêmica, ao lado
de indispensáveis aplicações práticas, onde o desenvolvimento das
atividades curriculares não pode fugir à obrigação de apresentar-se como
modelo de comunicação efetiva. Questiona-se se os cursos de pós-graduação
sensu stricto devem ser preponderantemente orientados no sentido de
consolidar, ampliar e utilizar o imenso acervo de conhecimentos,
cumulativamente armazenados e progressivamente entrosados. Ou, se mais
adequado seria desenvolver, nesses profissionais, a capacidade de deliberar
com presteza,; objetivictade e habilidade, adotandodBctsões apropriadas ao
presente e a criadoras perspectivas ...

Bellesi, Lia Marques
- A informação ambiental em sistema cooperativo automatizado : o Siamaz. v.
21, n. 1, p. 69-71, jan./abr. 1992.

Descreve o Siamaz, um sistema cooperativo e automatizado de informação -
com ênfase a questão ambiental - no âmbito dos oito países amazônicos.
Discorre sobre seus objetivos gerais e premissas básicas de concepção, sua
estrutura operacional em forma de rede cooperativa descentralizada. Relata
a experiência do InformAM, que atua como Centro Coordenador Nacional do
Siamaz no Brasil, e sobre os recursos para implantação e desenvolvimento do
sistema.

Bettiol, Eugenia Maranhão
- Necessidades de informação na área de biotecnologia agropecuária no Brasil,

v. 19, n. 1, p. 3-11, jan./jun. 1990.

As necessidades de informação dos técnicos da área de Biotecnologia
Agropecuária e o seu comportamento na busca de informações foram
investigadas através de um questionário enviado aos 618 técnicos
cadastrados no ponto focal agropecuário do Sistema de Informação em
Biotecnologia, com um retorno de 409 respondentes (66,18%). Os resultados
evidenciaram um grande número de empresas/instituições vinculadas aos
setores governamental e de ensino superior. A atividade principal dos
técnicos, assim como suas especialidades na área de Biotecnologia
Agropecuária foram identificadas e evidenciadas outras variáveis como a
formação acadêmica, a formação pós-graduada e as universidades responsáveis
por essa formação. Verificaram-se a existência de bibliotecas nas
empresas/instituições, os motivos de uso da biblioteca pêlos respondentes,
o grau de sucesso obtido pêlos pesquisadores na utilização da biblioteca e
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na indicação de materiais bibliográficos para compra. O nível de
conhecimento dos serviços/produtos de informação disponíveis foi averiguado
como também quais publicações deveriam ser editadas na área. A frequência
da comunicação pessoal para obter informações técnico-científicas foi
aferida bem como detectado o nível do progresso da Biotecnologia
Agropecuária no País nos últimos cinco e nos próximos cinco anos.

Bezerra, Carlos Alberto Mendes
- Perspectivas de normalização e da certificação ambiental no Brasil, v. 21,

n. 1,p. 53-56, jan./abr. 1992.

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização ambiental no
Brasil e as perspectivas de evolução da política de normalização ambiental
ora em curso na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também e
discutido um estudo preliminar para a implantação de uma política de
certificação de produtos e serviços que minimizem os impactos ambientais.

- O Mercosul e as normas técnicas, v. 22, n. 1, p. 68-70, jan./abr. 1993.

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização no Mercado Comum
do Sul (Mercosul), com especial ênfase para a normalização de âmbito
voluntário e do papel da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
nesse contexto. Traça um breve histórico das atividades da ABNT no
Mercosul, faz um balanço dos resultados alcançados até o momento e discute
os principais problemas para a harmonização de normas. Como reflexões
finais, aborda a necessidade de se definirem com maior clareza os objetivos
da harmonização de normas, a estrutura permanente para a normalização e as
fronteiras entre a normalização e a regulamentação.

Bing, Raul Frederico Waelder
- Controle ambiental: Dafid - um banco de dados disponível aos usuários, v.
21, n. 1, p. 57-58, jan./abr. 1992.

Aborda a importância e as dificuldades quando da identificação e seleção de
técnica e instrumentos adequados de medição para o controle ambiental.
Descreve o banco de dados Dafid como produto informacional que visa a
minimizar tais problemas.

Bomeny, Regina Helena Diniz
- Estudo bibliométrico aplicado ao arquivo privado de Getúlio Vargas, v. 7,
n. 1, p. 37-42, 1978.

Aplicado da lei de Lotka na análise da correspondência particular de
Getúlio Vargas no período 1930 a 1939. Dos 365 autores produzindo 2.213
cartas, 19 produziram 1.230 cartas constituindo-se no núcleo produtor,
através da aplicação da lei do Elitismo.

Bouche, Richard
- Ciência da Informação : ciência da forma. v. 17, n. 2, p. 99-104, jul./dez.

1988.

A disciplina da ciência da informação e da comunicação aparece como um novo
campo científico. O que representam as ciências da informação nesse quadro?
A ideia que se desenvolve e que ciência da informação consiste em dar forma
a mensagem em função de um canal específico e um objetivo fixo de
comunicação. Este aspecto, aparentemente de ordem técnica, na realidade diz
respeito a pesquisa fundamental. Por exemplo, no campo do documento escrito
e o problema da conservação da função da referência extralingüística que
interessa. Considerações desse mesmo tipo podem ser feitas a propósito de
outras formas de informação (imagens fixas, imagens animadas, emissão
radiofónica, impressão de um livro, etc.). O domínio da ciência da
informação aparece então como um vasto campo ainda inexplorado.

Boyce, Bert
- Literature growth and the retrieval system in scholarly communication. v.
3, n. 2, p. 147-150,1974.

Uma série de modelos indica que o crescimento da literatura e um dos
objetivos primordiais dos sistemas de comunicação da literatura. Estes são
claramente bem sucedidos nas ciências; o material não relevante e a
redundância são componentes úteis de suas operações. Considerando-se o

28 Ci. Inf., BrasHia, 23(1): 17-158, jan./abr. 199'



índice da Ciência da Informação 1972-1993

tratamento da literatura e seu comportamento como fenómenos fisicamente
observáveis, pode-se basear a seleção e a análise de assuntos em critérios
objetivos.

Braga, Gilda Maria
- Projeto de microfilmagem de jornais na Biblioteca Nacional: aspecto

bibliométrico. v. 2, n. 2, p. 233-237, 1973.

- Relações bibliométricas entn a frente de pesquisa (research front) e
revisões da literatura : estudo aplicado a ciência da informação, v. 2, n.
1, p. 9-26, 1973.

Entre as leis que contribuíram para o desenvolvimento da Ciência da
Informação estão agrupadas pelo termo Bibliometria e que indicam o
tratamento quantitativo da informação; entre as pesquisas bibliométricas
estão as relacionadas ao estudo de citações bibliográficas, que possuem
padrões de comportamento, obedecendo a determinadas leis. O desenvolvimento
dos índices de citações deu a estas novas dimensões e destaque. Solla Price
vem investigando, há mais de 10 anos, o comportamento, a distribuição e a
incidência de citações em artigos de periódicos, tendo constatado a
existência de uma ativa Frente de Pesquisa (research front), gerada por uma
pequena e seletiva parte da literatura recente, e constituída dos
documentos mais citados na literatura de determinada área...

- Informação, ciência, política científica : o pensamento de Derek de Solla
Price. v. 3, n. 2, p. 155-177, 1974.

- Semantictheories of information. v. 6, n. 2, p. 69-73, 1977.

Ao final dos anos 40, todas as teorias matemáticas da informação sugerem
conceitos antagónicos de informação, além de parecerem deixar de lado a
noção de significado. A análise de Shannon sobre a quantidade de informação
contida em um sinal declina explicitamente de qualquer interesse pelo
significado, sendo qualificada pêlos semancistas de inadequada. Bar-Hillel
& Carnap, 1952, sugerem duas possíveis medidas de conteúdo de informação
nos signos em um sistema em linguagem artificial. Schreider, 1965, declara
que, em diferentes situações, a habilidade do receptor em entender a
comunicação e a característica mais importante do processo. Goffman, na sua
Teoria Geral da Comunicação, expande a teoria de Shannon, onde existem três
"grãfld"êTle7rôTfíeTiõs~â~sërãnTãins1dãfádòs - geração, transmissão é uso da
informação. Se considerarmos o efeito da medida Relevância sobre o receptor
e analisarmos suas implicações estaremos talvez mais próximos de uma Teoria
Unificada da Informação, do que estamos com a introdução do
significado-ponto de discussão entre os semanticistas.

- Laboratório de Tecnologia da Informação : projeto de criação de
infra-estrutura, v. 19, n. 2, p. 179-180, jul./dez. 1990.

Visando a integração do País na competição tecnológica internacional no
presente contexto da modernização ensejado pelo Governo, o IBICT, em
consonância com os objetivos da Instituição, promove a criação do
Laboratório de Tecnologia da Informação do Departamento de Ensino e
Pesquisa. O projeto, seus objetivos, mecanismos e infra-estruturas para sua
implantação são descritos e enfatizada sua função como um dos
elementos-chave de entrosamento, divulgação e geração de competência em
tecnologias de informação para sistemas de informação.

Braga, Gilda Maria, trad.
- Tecnologia da informação, sistemas de informação e informação como

utilidade pública, v. 3, n. 1, p. 57-67, 1974.

Para resolver os modernos problemas da informação muitos tipos de sistemas
de informação evoluiram utilizando uma tecnologia da informação
correspondente. Entretanto, a julgar por suas reações, parece que o problema
dos usuários em obter informação relevante não foi aliviado de maneira
significativa, e, pior ainda, parece que muitas soluções baseadas na nova
tecnologia da informação resultaram em novas barreiras, impondo novos
níveis de complexidade e dificuldade para o usuário. Uma nova orientação
dos sistemas de informação para os usuários parece ser necessária. Uma
solução é considerar os sistemas de informação como um tipo de empresa de
utilidade pública. "Utilidade Pública" pode fornecer uma estrutura

Ci. Inf., Brasília, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994 29



índice da Ciência da Informação 1972-1993

conceituai em torno da qual alguns sistemas de informação podem ser
organizados, minimizando alguns problemas da informação. Este trabalho
originou-se de um estudo intitulado Projeto INFUT (Information Utility) que
procura investigar as condições em que vários sistemas e fontes de
informação podem ser encarados como utilidade pública...

- A utilização dalnformação sobre patentes em países em desenvolvimento :
estudo de caso em andamento, v. 6, n. 2, p. 55-58,1977.

O Denver Research Institute - DRI - iniciou, em fins de 1975, com o
Pakistan Council for Scientific and Industrial Research - PCSIR - uma
experiência no uso de informação, sobre patentes existentes nos arquivos
dos Estados Unidos. Foi selecionado um item específico de equipamento,
bastante difundido no Paquistão, e para o qual havia inúmeras patentes nos
arquivos americanos. O objetivo seria possibilitar ao PCSIR um plano geral
de informação que lhe permitiria planejar ou adaptar seus próprios
equipamentos. Uma firma legal especializada foi contratada a fim de
proceder a busca de patentes e o PCSIR pode, então, definir e focalizar
seus interesses, bem como desenvolver critérios que permitiriam a seus
cientistas selecionar patentes mais relevantes. Os resultados até hoje são
positivos e o DRI continuará a trabalhar com o PCSIR acompanhando a
experiência com o objetivo de saber se e como a informação sobre patentes
poderá ser utilizada pêlos países em desenvolvimento.

Braga, Helena Medeiros Pereira
- Vocabulário em Ciência da Informação, v. 6, n. 1, p. 49,1977.

Braga, Helena Medeiros Pereira, trad.
- A organização de conceitos para recuperação da informação, v. 6, n. 1, p.
17-28,1977.

Os princípios requeridos para uma classificação geral e métodos a serem
aplicados em indexação pró-coordenada foram examinados e baseados na
evidência psicológica da natureza do conhecimento. Um esquema compatível a
ambos foi delineado. Para tanto sentiu-se a necessidade de uma divisão
primária em tipos de conceitos básicos, a subdivisão destes em várias
colunas paralelas, o arranjo de termos ou conceitos em cada coluna, em
diferentes níveis-de complexidade,ra•-representação da classes genéricas em
qualquer nível, e uma apresentação em separado de tipos mais complexos de
conceitos ou termos que são heterogéneos em relação aos tipos de conceitos
básicos. Estas diferentes linhas de desenvolvimento de conceitos podem ser
representadas por diferentes direções em um diagrama multidimensional. As
diferentes dimensões apresentam as relações fundamentais entre conceitos.
Outras relações menos fundamentais, portanto não incorporadas, podem ser
introduzidas em forma de símbolos entre conceitos expressando relações
explícitas. Esse esquema que pode ser melhor denominado "organização de
conceitos", ao invés de classificação, e particularmente valioso em
recuperação da informação.

Brasil. Comissão Nacional de Energia Nuclear
- Lince : uma proposta de padronização para linguagens de acesso a base de
dados. v. 17, n. 2, p. 141-145, jul./dez. 1988.

A falta de padronização nos procedimentos de acesso a bases de dados levam
.os usuários a capacitarem-se nas características próprias de cada linguagem
de acesso existente nos diversos centros hospedeiros dessas bases. Para
superar esta dificuldade, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia(IBICT) e o Centro de Informação Nucleares da Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CIN/CNEN) vêm trabalhando no projeto da linguagem
LINCE, que deverá ser implantada em diferentes computadores. É orientada a
comandos e tem sua potencialidade voltada para o tratamento de dados
referenciais e bibliográficos, porém incorpora algumas facilidades para a
recuperação de dados numéricos. Seus principais comandos permitem realizar
buscas, exibir, ordenar ou gravar seus resultados, abrir ou fechar sessões
de trabalho, usar diferentes bases e solicitar auxílio ao sistema. Nas
expressões de busca são utilizados operadores lógicos, relacionais, de
relacionamento em tesauro, de truncamento, mascaramento e de profundidade.
Um subconjunto desta linguagem está implantado por computadores do IBICT e
encontra-se em fase de desenvolvimento no CIN/CNEN.
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Brasil. Departamento Nacional da Produção Mineral
- Estudo de demanda de informação no setor de geociências e tecnologia
mineral, v. 15, n. 1, p. 81-98, jan./jun. 1986.

Objetivando oferecer insumos para a criação do Sistema Nacional de
Informação em Geociências e Tecnologia Mineral realizou-se um estudo sobre
a demanda de informação nesse setor baseado em uma amostra representativa
de todos os segmentos a ele ligados e localizados em todos os estados
brasileiros. Questionários foram enviados a diversas instituições e a
análise das respostas permitiu avaliar e concluir sobre dados referentes às
empresas/instituições do setor; a formação acadêmica dos respondentes e
suas principais atividades, aos recursos de informação disponíveis e à
demanda e uso de informação. Obteve-se uma visão global e sistemática das
características dos usuários (individuais e institucionais) e das
necessidades de informação no setor e apontam-se também várias ações e
recomendações para estudos posteriores.

Bressan, Matheus
- Variáveis condicionantes do processo de produção científica dos centros de
pesquisa agropecuária da EMBRAPA. v. 19, n. 1, p. 30-39, jan./jun. 1990.

A produção científica de três centros de pesquisa da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi aferida objetivando verificar a relação
entre produtividade científica, considerada variável dependente, e algumas
variáveis independentes de natureza estrutural e não-estrutural. Um
questionário foi enviado a 163 pesquisadores, representando 100% do
universo de pesquisadores dos: Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), e
do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), havendo um
retorno de 117 respostas (71,7%). A análise dos dados permitiu concluir que
as variáveis independentes: a faixa etária, a qualificação acadêmica, o
tempo de titularidade, o tempo efetivo na pesquisa, o grau de domínio
(total ou parcial) do idioma inglês, o número de assinaturas pessoais de
periódicos científicos e a participação em associações científicas no
Brasil foram fatores condicionantes ao processo da produção científica.
O estilo de administração e a autonomia, considerados como variáveis
independentes de natureza estrutural, interferiram na produtividade dos
pesquisadores, porém em magnitudes reduzidas.

Brito, Cláudio J.
- Disseminação de informação ë a tecnologia do CD-ROM, v. 17, n. 1, p. 3-13,
jan./jun. 1988.

Alguns aspectos da utilização das novas tecnologias em sistemas de
informação são abordados, bem como a aplicação da tecnologia dos discos
ópticos, particularmente do CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory),
descrevendo suas características, custos e utilização. Aponta as
implicações do uso do CD-ROM em sistemas de informação e avalia as mudanças
que poderão ocorrer no processo de disseminação de informação de interesse
permanente e geral, em países menos desenvolvidos.

Brito, José Domingos de
- índice de consulta simultânea : o acesso rápido e manual, v. 21, n. 3, p.

247-248, set./dez. 1992.

Apresenta um novo local para o índice no corpo da publicação visando à
permitir simultaneidade na consulta ao índice e ao conteúdo da obra. As
últimas paginas da publicação devem ter largura um pouco maior (30 da
página) para que dobradas fique do mesmo tamanho do volume. O índice é
impresso no verso do excesso de folha, cujo desdobramento permite a
visualização simultânea.

Brito, Marcílio de
- Sistemas de informação em linguagem natural: em busca de uma indexação

automática, v. 21, n. 3, p. 223-232, set./dez. 1992.

Este artigo aborda o tratamento automático de linguagens naturais,
particularmente a descrição do conteúdo informacional de textos, para
melhorar sua indexação e preencheres requisitos dos sistemas de informação
documentária, a partir de elementos fornecidos pela estruturação dos
sintagmas nominais (SN). Uma nova ferramenta para análise morfossintática
foi criada e desenvolvida com a linguagem de programação Starlet, baseada
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na teoria de Gramáticas Afixos, gramáticas em dois níveis, resultante do
trabalho anterior de C.H.A. Koster. Usando-se gramáticas em dois níveis,
aumentou-se a capacidade descritiva desta nova linguagem e produziu-se um
simples e elegante modelo que possibilitou uma representação mais detalhada
dos procedimentos de análise. Um corpo maior constituído de textos da
Agence France Presse (AFP News Brieves) foi usado para testar o analisador
morfossintático^ Os resultados demonstraram claramente a capacidade das
gramáticas em dois níveis para alcançar formalização de fenómenos
linguísticos. As vantagens importantes deste método repousam na capacidade
de se ter controle mais específico sobre a aplicação das regras de análise.
Uma descrição mais sintática conduz a programas mais bem adaptados ao meio
computadorizado e às necessidades linguísticas.

Brito, Marcílio de, trad.
- Ciência da Informação : ciência da forma. v. 17, n. 2, p. 99-104, jul./dez.

1988.

A disciplina da ciência da informação e da comunicação aparece como um novo
campo científico. O que representam as ciências da informação nesse quadro?
A ideia que se desenvolve é que ciência da informação consiste em dar forma
à mensagem em função de um canal específico e um objetivo fixo de
comunicação. Este aspecto, aparentemente de ordem técnica, na realidade diz
respeito à pesquisa fundamental. Por exemplo, no campo do documento escrito
é o problema da conservação da função da referência extralingüística que
interessa. Considerações desse mesmo tipo podem ser feitas à propósito de
outras formas de informação (imagens fixas, imagens animadas, emissão
radiofónica, impressão de um livro, etc.). O domínio da ciência da
informação aparece então como um vasto campo ainda inexplorado.

Brittain, J. Michael
- Desenvolvimento de currículo nas escolas de Biblioteconomia para enfrentar
o desafio da tecnologia da informação, v. 14, n. 2, p. 109-125, jul./dez.
1985.

Os avanços na tecnologia da informação possibilitam a especialistas de
informação envolverem-se nos aspectos de processamento e uso da informação
para a resolução de problemas e tomadas de decisão, o que não era possível
anteriprnnente. Isto apresentajjm desafio para as escolas de Biblioteconomia
desenvolverem novos cursosTelãcTõnãdos com a tecnologia da informação. Uma
nova geração de estudantes está surgindo, a procura de instrução voltada
para as diversas carreiras nas atividades de informação. Os cursos
existentes e os planejados em ciência de computadores, psicologia e
inteligência artificial, ciência da administração e engenharia elétrica
refletem os progressos na tecnologia da informação mas não preenchem o
campo de maneira completa. Existe uma lacuna evidente a ser preenchida
pelas escolas de Biblioteconomia, do mesmo modo como a nova geração de
sistemas de informação computadorizados exige um ambiente rico em
informação. Este artigo propõe um novo currículo universitário em ciência
da informação, abrangendo aspectos de processamento e uso da informação não
incluídos em cursos de outras disciplinas.

Buchmann, Roberto C.
- CAP - Controle Automatizado do Acervo de Periódicos, v. 14, n. 2, p.

163-174, jul./dez. 1985.

O CAP - Controle Automatizado do Acervo de Periódicos foi desenvolvido a
fim de solucionar dois problemas básicos: a morosidade dos processos
técnicos convencionais usados até então, que impediam a atualização
constante do acervo e a falta de um documento que centralizasse informações
sobre todos os periódicos do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S.A. A automação pareceu a melhor alternativa, tanto do
ponto de vista de velocidade de processamento, quanto da disponibilidade de
um computador na própria instituição. Os dados relativos aos periódicos
foram armazenados no computador, basicamente através de duas planilhas:
referência bibliográfica e acervo. O principal produto obtido foi o
catalogo coletivo de periódicos do IPT, contendo 3.480 títulos nas áreas
científica e tecnológica, agora disponível em cada uma das bibliotecas
divisionais. Produtos secundários, como listagens de títulos por países,
tipo de aquisição, periodicidade etc, podem ser obtidas de acordo com as
necessidades de trabalho.
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Bullaty, Qiorgio
- Índices alfabéticos da Classificação Decimal Universal, v. 2, n. 2, p.
169-174,1973.

Discussão em torno dos índices alfabéticos da Classificação Decimal
Universal - CDU - uma vez que diferentes trabalhos apresentados, nos
últimos anos, tem abordado problemas referentes as tabelas. O estudo dos
índices é feito nas edições abreviadas, desenvolvidas e médias.

Caldeira, Paulo da Terra
- Processo de crescimento epidemiológico aplicado à literatura brasileira de
Doença de Chagas, v. 4, n, 1, p. 5-16,197S.

Teoria de Qoffman sobre o crescimento epidemiológico aplicado à produção de
trabalhos sobre doença de Chagas no período compreendido entre 1909 - data
da descoberta da doença - e 1971. Identificação da analogia entre a
transmissão de uma doença e a difusão de ideias, através da utilização de
um modelo matemático, especificamente o modelo determinístico, utilizando
um sistema de equações diferenciais. Análise do processo epidemiológico a
partir de 1933 e a projeção de um número máximo de autores em 1979,

- Análise da produção cientifica em uma Instituição de ensino superior: o
caso da Universidade Federal do Piauí. v. 17, n, 1, p. 15-25, jan./jun.
1983.

Análise da produção intelectual dos professores da Universidade Federal do
Piauí publicada durante os anos de 1984 e 1985, considerando as seguintes
variáveis: faixa etária, categoria docente, formação acadêmica, tipo de
publicação, autoria única e múltipla, produtividade dos autores, produção
de artigos por titulo de periódicos, idioma dos trabalhos e produtividade
por ano de publicação.

Campello, Bernadete Santos
- Enciclopédias publicadas no Brasil: estudo comparativo das enciclopédias
Mlrador, Barsa e Delta Universal, v. 22, n. 1, p. 44-52, jan./abr. 1993,

Análise comparativa das enciclopédias Mlrador, Barsa e Delta Universal nos
aspectos de acesso ao conteúdo, leiaute do verbete, tópicos abordados no
verbete, apoio visual, autoridade, conf iabilidade, Imparcialidade,
atualidade e bibliografia. A coleta dos dados foi feita por meio de
entrevistas com profissionais de 31 bibliotecas públicas e escolares da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e pelo estudo sistemático de 80
assuntos nas enciclopédias.

Campos, Astério Tavares, trad.
- Teoria do conceito, v. 7, n, 2, p, 101-107,1978.

Com a ajuda das linguagens naturais é possível formular enunciados a
respeito de conceitos individuais e conceitos gerais. Todo enunciado sobrt
objetos contém um elemento do respectivo conceito, que se identifica como
característica do conceito, Características idênticas evidenciam relações
entre conceitos. A intenção de um conceito é a soma total de
características e a extensão do conceito é a soma total de conceitos mais
específicos. A categortzação formal dos conceitos • objetos, fenómenos,
processos, propriedades, relações - tem importância na formação de sistemas
e na combinação dos mesmos. São da maior importância as definições corretts
dos conceitos, pois que o continuo desenvolvimento do conhecimento e da
linguagem, conduz-nos à utilização d@ sempre novos termos e conceitos cujo
domínio nem sempre é fácil manter,

Cardoso, Márcio Pereira
- Perspectivas de normalização e da certificação ambiental no Brasil, v. 21,
n, 1, p. 53-56, jan./abr. 1992,

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização ambiental no
Brasil e as perspectivas de evolução da política de normalização ambiental
ora em curso na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Também é
discutido um estudo preliminar para a Implantação de uma política de
certificação de produtos e serviços que minimizem os impactos ambientais.
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Caribe, Rita de Cássia do Vaie
- Infoterra - sistema mundial de informação ambiental, v. 21, n. 1, p. 72-73,
jan./abr. 1992.

Descreve o Infoterra, um sistema mundial de informação ambiental criado
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O sistema atua
através de urna rede mundial de instituições nacionais, sendo o lbama o
centro nacional de coordenação no Brasil.

- Subsídios para um sistema de informação ambiental no Brasil, v. 21, n. 1,
p. 40-45, jan./abr. 1992.

O artigo objetiva identificar diretrizes que poderão ser seguidas pelo
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima),
analisando-se os fatores contextuais que poderão influenciar a tomada de
decisão e a demanda informacional da população que cumpre os objetivos e
executa as atividades inerentes à área ambiental. A metodologia utilizada
foi a de levantamento (survey), e o referencial teórico utilizado, o do
enfoque sistémico. A coleta de dados consistiu de análise da literatura
disponível, análise documentária, diagnóstico da infra-estrutura existente
nas unidades de informação dos órgãos estaduais de meio ambiente e estudo
do usuário - técnicos de nível superior que atuavam na Secretaria Especial
do Meio Ambiente (SEMA). Foi possível concluir que a área de meio ambiente
possui características próprias que influenciam as necessidades de
informação dos usuários e, conseqüentemente, deverão modelar o sisiama de
informação, que as unidades de informação dos órgãos responsáveis pela
gestão ambiental no Brasil não contam com infra-estrutura adequada para
atender às necessidades de informação e que o usuário não conhece e não
utiliza os serviços de informação que lhe são oferecidos. Constata-se que
as diretrizes para o planejamento de um sistema de informação podem ser
elaboradas a partir da análise desses dados.

Carneiro, Marilia Vidigal
- Avaliação de desempenho de pessoal em bibliotecas : uma revisão de

literatura, v. 14, n. 1, p. 25-35, jan./jun. 1985.

A literatura biblioteconômica, a partir da década de 70, começou a abordar
a área de avaliação de pessoal, com a ajuda da Teoria da Administração. São
apresentadas algumas abordagens nesse campo quanto ao conceito, fatores de
avaliação, métodos e técnicas utilizadas, frequência, avaliadores e
avaliação de desempenho na administração pública brasileira. Considerações
são feitas sobre avaliação de desempenho de pessoal nas bibliotecas
brasileiras que, pelo fato de sua grande maioria estar subordinada a órgãos
públicos que, em geral, trabalham sem metas claramente definidas e sem
padrões de resultados esperados, tornam muitas vezes subjetivo e arbitrário
o processo de avaliação de desempenho.

Carneiro, Paulo
- A UNESCO e a informação, v. 6, n. 1, p. 3-8, 1977.

Carvalho, Abigail de Oliveira
- A Semântica e a Classificação Decimal Universal, v. 4, n. 2, p. 91-102,

1975.

A Semântica atingiu um estágio de desenvolvimento que exige uma
classificação bibliográfica adequada para os documentos a ela dedicados.
Diversos conceitos são apresentados para deles extrair-se termos qua
poderiam constar em tal classificação. Uma análise dos termos referentes a
Semântica na Edição Desenvolvida da Classe 8 da CDU em português mostra
diversos equívocos. Pode-se afirmar que a CDU não acompanhou o
desenvolvimento das pesquisas linguísticas.

Carvalho, José Henrique de
- Do antimarketing ao marketing político e social: uma proposta para o

Brasil, v. 15, n. 1, p. 53-58, jan./jun. 1986.

O marketing ó considerado por seus detratores como um instrumento
todo-poderoso de manipulação dos consumidores ou usuários, que o
responsabilizam pelo materialismo e permanente insatisfação desses
consumidores. Seus defensores lembram que responsabilizá-lo por todos os
males da sociedade de consumo é confundir um instrumento com o uso que dele
se faz. Antes de tudo, o marketing constituiria um meio para os produtores
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melhor conhecerem e satisfazerem as necessidades do mercado. São examinados
o objetivo, os modos de ação e a problemática das organizações de "vocação
social": as devotadas as causas sociais, os serviços públicos e os partidos
políticos. Sugere-se que o marketing poderá ser útil a tais organizações
pelo fato de elas buscarem influir sobre determinados públicos, e
procurarem conhecer as necessidades e aspirações de certos grupos de
pessoas de modo a melhor satisfazê-las.

Carvalho, Katia de
- Comunicação impressa, biblioteca, contexto social, v. 16, n. 1, p. 41-44,
jan./jun. 1987.

Aborda a comunicação impressa e sua relação com a biblioteca, bem como as
barreiras que influenciam a transmissão da informação, analisando a
biblioteca como instrumento de mudança social, enfatizando o papel de
agente da informação e a relevância do receptor em um sistema de informação.

- Comunicação e ciência da informação : um exemplo de integração, v» 19, n.
2, p. 111-112, jul./dez. 1990.

Carvalho, Maria Beatriz Pontes de
- A Semântica e a Classificação Decimal Universal, v. 4, n. 2, p. 91-102,

1975.

A Semântica atingiu um estágio de desenvolvimento que exige uma
classificação bibliográfica adequada para os documentos a ela dedicados.
Diversos conceitos são apresentados para deles extrair-se termos que
poderiam constar em tal classificação. Uma análise dos termos referentes a
Semântica na Edição Desenvolvida da Classe 8 da CDU em português mostra
diversos equívocos. Pode-se afirmar que a CDU não acompanhou o
desenvolvimento das pesquisas linguísticas.

- Políticas e programas nacionais de informação científica e tecnológica, v.
9, n. 1/2, p. 5-39, 1980.

O que se faz na área de informação científica e tecnológica em alguns
países desenvolvidos mais representativos, em países desenvolvidos que
possuem particularidades dignas de interesse, em países em desenvolvimento
da América Latina-queapresentam iniciativas^ nacionais significativas, A
revisão foi limitada, no que diz a atualidade dos dados e ao nível de
pormenorização, a bibliografia disponível, citada ao final do texto. A
intervenção crescente e em formas variadas dos governos dos países desenvolvidos nas
atividades de informação científica e tecnológica deve-se a consciência
crescente do valor político e econômico da informação e dos riscos e custos
requeridos pelas aplicações de novas tecnologias. As redes internacionais
regionais se desenvolvem para exploração conjunta dos recursos e
facilidades de informação. Os países econômica e tecnologicamente líderes
orientam-se para a produção, sem contudo, perder a condição de consumidores
de produtos e serviços de outros países. Os países em desenvolvimento
tendem a apresentar baixo desempenho científico e tecnológico, recursos de
infra-estrutura de informação precários, recursos humanos pouco
qualificados, dependência externa quase total em matéria de Ciência e
Tecnologia...

- Política de informação nos países em desenvolvimento : o caso do Brasil
visto por um americano, v. 11, n. 2, p. 37-43,1982.

Tanto os países industrializados como os países em desenvolvimento formulam
suas políticas de informação com o objetivo de proteger interesses que
consideram vitais. O caso do Brasil vem ilustrar as diversas políticas que
regulam não só a transferência da informação, mas também os equipamentos e
os programas de computação. A política brasileira é comparada com a dos
países industrializados. A análise mostra as escolhas que se impõem aos
planejadores e formuladores de política de informação num país em
desenvolvimento.

Carvalho, Maria Carmen Romcy de
-Ação planejada em informação tecnológica, v. 21, n. 2, p. 147-148,
maio/ago. 1992.

A ação planejada em informação tecnológica do Programa de Apoio a
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Capacitaçâo Tecnológica da Indústria define como linhas prioritárias de
atuação a integração da informação tecnológica a Polttica Industrial e de
Comercio Exterior, a conscientização e motivação para a informação
tecnológica; a integração e compatibilização entre redes/serviços de
informação tecnológica e sustentação das atividades de informação
tecnológica. O documenta indica também as diretrizes e estratégias a serem
seguidas pelo governo e setor privado no apoio a informação tecnológica.

Carvalho, Maria Carmen Romcy de, trad.
- O "Common Communication Format" desenvolvido pela Unesco, v. 14, n. 1, p.
51-54, jan./jun. 1985.

Descreve o "Common Communication Format-CCP, um formato de intercâmbio
desenvolvido pela UNESCOPGI (Programa Geral de Informação), para ser usado
por instituições que pretendem intercambiar registros bibliográficos. São
feitas comparações entre o CCF e outros formatos de registros
bibliográficos, sendo evidenciada a necessidade do CCF agir como ponte de
ligação entre as comunidades de informação atuando como um formato de
intercâmbio sobre o qual se basearia um formato interno para bases de dados
de sistemas de bibliotecas e de serviços secundários.

Carvalho, Maria de Lourdes Borges de
- Estudo de citações da literatura produzida pêlos professores do Instituto
de Ciências Biológicas da UFMG. v. 5, n. 1/2, p. 27-42,1976.

Uma amostra da literatura citada pêlos professores do ICB/UFMG, em artigos
de periódicos, publicados no período de 1968 a 1973, foi analisada de
acordo com o tipo de material, língua, origem geográfica, autoria única e
múltipla. A idade mediana das citações foi determinada e a frente de
pesquisa foi definida de acordo com os padrões estabelecidos por Price. Os
periódicos citados foram analisados de acordo com o assunto, país de
origem, e distribuídos de acordo, em ordem de frequência de citações e
comparados com listas internacionais no campo das ciência biológicas. A
dispersão da literatura periódica foi analisada de conformidade com a lei
de Bradford para estabelecer o núcleo de periódicos mais citados.

Carvalho, Maria Martha de
- Análises bibliométricas da literatura de química no Brasil, v. 4, n. 2, p.

119-141 1975.

Citações constituem importante fonte de informações para pesquisadores e
servem por isto mesmo como instrumento de avaliação do comportamento da
literatura científica. Análises das citações bibliográficas da literatura
de Química foram desenvolvidas, tendo como objetivo conhecer o seu
comportamento; determinar a vida média dos trabalhos citados; definir a
frente de pesquisas e o grupo de elite, estabelecer relações internas entre
os assuntos e os autores através do acoplamento bibliográfico.

Cassim, Marisa Barbar
- A Informática e a evolução dos centros de informação a serviço de mudanças
culturais, v. 11, n. 1, p. 61-67, 1982.

Num momento em que as reflexões filosóficas sobre o conhecimento têm
contribuído para configurar o advento de uma "nova cultura", coloca-se o
problema de saber qual o papel da informática no desenvolvimento dessa
cultura e seus efeitos na Ciência da Informação. O uso do computador nos
centros documentários possibilita uma maior diversidade de análises
documentárias. Essa diversidade parece ser mais adequada às estruturas
culturais do homem moderno.

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
- A Informação para o setor industrial no Brasil: a participação dos
Departamento de Tecnologia da Federação e Centro das.Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP/CIESP). v. 20, n. 1, p. 59-65, jan./jun. 1991.

Nlo é somente o setor industrial brasileiro que está sendo desafiado a
evoluir e desenvolver-se tecnologicamente, antes faz parte de um movimento
mundial de aprlmoramento tecnológico das estruturas produtivas. Cabe á
Informação tecnológica um importante papel neste processo, estimulando-o e
orientando-o. Assim, o Brasil esiá empenhado em criar suas estruturas,
sistemas e redes de Informação voltados ao atendimento industrial....
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César, Use Dumpel
- Projeto CAPESQ, v. 3, n. 2, p.183-187,1974.

Cherro de Vieira, Ana Maria
- Mercosur: Grupo Técnico de Uruguay - Sistema de informacion y oferta
global de ciência y tecnologia, v. 22, n. 1, p. 81-87, jan./abr. 1993.

O artigo relata as propostas e atividades do Grupo Técnico do Uruguai para
o setor de informação em ciência e tecnologia, no âmbito do Mercado Comum
do Sul (Mercosul). Apresenta as unidades de Informação do Uruguai que
integram o Grupo Técnico do Mercosul, o qual tem suas atividades
coordenadas pelo Sistema Nacional de Informação - órgão executor das
políticas nessa área.

Christovão, Heloísa Tardin
- A Ciei ida e o quebra-cabeças, v. 4, n. 1, p, 17-25,1975.

Tentativa de comparação do Universo da Ciência com um quebra-cabeças onde
cada peca corresponderia a cada unidade(s) do conhecimento científico.
Aplicação de testes individuais e de grupos com suas respectivas
interpretações e sugestões de um método para tentativa de comprovação da
analogia entre a forma pela qual se faz o desenvolvimento da ciência e o
que ocorre na montagem de um quebra-cabeças.

- Da comunicação informal a comunicação formal: identificação da frente de
pesquisa através de filtros de qualidade, v. 8, n. 1, p. 3-36,1979.

A literatura informal, especialmente o conjunto das comunicações
apresentadas em reuniões científicas representa uma parte significativa da
estrutura da comunicação científica, devendo uma parcela deste conjunto,
filtrar-se até a literatura super-formal (revisões da literatura). Numa
parcela do conjunto filtrado deve residir a frente de pesquisa. Tais
premissas são constatadas medindo-se a inclusão das comunicações na
literatura de revisão, utilizando-se a variável autor. Através da
manipulação dos dados referentes a área Ciência da Informação e contidos
nas fontes LISA e ARIST (1961 -1977), identifica-se um método de filtragem
(filtro de qualidade) da literatura científica. Este método é acionado pela
própriaengrenagem do sistemade^omunieaçâo científicapermitindo -assim-,--a
identificação da frente de pesquisa.

Cianconi, Regina de Barros
- Banco de dados de acesso público, v. 16, n. 1, p. 53-59, jan./jun. 1987.

A partir da década de 70, a informação passa a ser vista como um produto
comercializável, além de um bem social. Surgem as bases de dados "online"
comercializadas nos Estados Unidos e na Europa, através de sistemas e
serviços de armazenagem e recuperação de informação, dando início a
indústria da informação, que vem tendo contínuo crescimento nos últimos 17
anos. A pesquisa em Ciência da Informação leva ao desenvolvimento de
técnicas e tecnologias que permitem organizar a informação de modo a
ampliar o poder intelectual do homem. Nesse sentido, essas técnicas de
armazenagem e recuperação de informação encontram-se na fronteira entre a
informática e a Ciência da Informação; uma com o enfoque da aplicação e
desenvolvimento dos recursos de computação a todos os setores, outra com o
enfoque do uso e da disseminação da informação e do conhecimento. É

.analisada a experiência dos Estados Unidos na indústria da informação, por
ser este o país que ainda detém a hegemonia mundial no setor. São
focalizadas as iniciativas do Brasil nessa área, os principais órgãos
governamentais e privados envolvidos e serviços oferecidos. São sugeridas
algumas medidas governamentais, visando à fomentar o desenvolvimento da
indústria da informação no Brasil.

- Sistema de recuperação em linha : educação X atuação profissional, v. 19,
n. 2, p. 131-136, jul./dez. 1990.

As modernas tecnologias da informação, ao acelerar o fluxo da informação,
provocam uma distorção da qualidade, através do fornecimento de grandes
volumes de informação relevantes. Os serviços e sistemas de informações @m
linha, que constituem uma das atividades da indústria da informação, estão
sendo orientados para o controle da quantidade e não da qualidade do
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conhecimento registrado, embora já se consiga alguma medida de qualidade. O
estudo dos dois pólos cognitivos de um sistema de recuperação de
informações, isto é, o processo cognitivo que produz e armazena a
informação e o processo cognitivo que ocorre na recepção da informação
permitem melhorar e controlar o armazenamento e a recuperação de
informações de modo a atingir os objetivos desejados. Observa-se uma
tendência, na área de recuperação de informações, de migrar na busca pêlos
usuários finais, exigindo a simplificação desse processo, a revisão e
reformulação das linguagens de busca e de indexação, e o estudo das t
estruturas cognitivas pêlos indivíduos na recuperação e processamento da
informação. Portanto, será preciso investir no conhecimento reflexivo
(teórico) e normativo (derivado da prática), o que gera demandas de novos
programas educacionais. Procura-se observar o potencial de informação
oferecido pêlos cursos de pós-graduação para os sistemas de recuperação de
informação em linha através da caracterização destes sistemas e comparação
de suas funções aos programas de cursos de pós-graduação em Ciência da
Informação e Informática e observar a atuação prática nesses sistemas,
visando à identificar como foram adquiridos os conhecimentos para a
execução das funções mapeadas.

- Gerência da informação : mudanças nos perfis profissionais, v. 20, n. 2, p.
204-208, jul./dez. 1991.

Aborda a problemática provocada pela aplicação da tecnologia aos acervos de
informação, integrando áreas até então estanques nas organizações e,
simultaneamente, trazendo a tona questões como a necessidade de
racionalizar o fluxo e o ciclo da informação, estimular o uso da informação
como instrumento de apoio ao planejamento e a tomada de decisão, levantar
custos de serviços e sistemas de informação, identificar desperdícios e
inadequações dos recursos tecnológicos, adequar a coleta, o armazenamento e
a disseminação as normas e a legislação. Encarar a informação em todo o seu
complexo contexto ó a base da filosofia da Administração dos Recursos de
Informação (ARI), que consiste na visão integrada de todos os recursos
envolvidos no ciclo da informação (geração, coleta, organização,
armazenamento, disseminação e uso), sejam a informação propriamente dita
(conteúdo), os recursos tecnológicos e os recursos humanos. A identificação
de novos mercados e oportunidades de envolvimento profissional para os
bibliotecários e especialistas em informação é uma contingência da evolução
e do papel relevante da-informação-na sociedadeT que não deixa lugar para a
segregação profissional, para espaços estreitamente compartimentados dentro
da organização. O novo modelo provê objetivos e metodologias compatíveis
para todo o ambiente informacional, exigindo conhecimento da organização e
do negócio, bem como das metodologias e técnicas de organização e
tratamento da informação, aliado a uma visão genérica da tecnologia, de
modo a administrar a informação como um recurso econômico e estratégico
essencial a eficácia das empresas e do governo.

Cintra, Anna Maria Marques
- Determinação do tema de pesquisa, v. 11, n. 2, p. 13-16, 1982.

A escolha de um tema de pesquisa depende dos valores do pesquisador, de sua
relação com o universo. Em qualquer nível, a pesquisa exige independência,
criatividade e a integração do tema no dia a dia do pequisador. Os guias
para pesquisas auxiliam na parte formal. Entretanto não existe e é pouco
provável que venha a existir um método que permita a reconstrução lógica de
novas ideias.

- Elementos de linguística para estudos de indexação, v. 12, n. l, p. 5-22,
1983.

Na conversão da linguagem natural para a linguagem documentária, intervém
vários fenómenos linguísticos. Para um estudo conceituai desses fenómenos,
procedeu-se a uma seleção de tópicos: processo de leitura e problemas
relativos à semântica e à sintaxe.

Coblans, Herbert
- National Bibliographical Centre in Brazil. v. 19, n. 1, p. 91-101,
jan./jun. 1990.

Relatório final da missão de Herbert Coblans como consultor da Unesco junto
ao Governo brasileiro para a criação de um centro bibliográfico nacional. O
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relatório é precedido por uma apresentação onde são enfatizados os méritos
e a importância da missão Coblans nos primórdios da organização da
Biblioteconomia no Brasil. O documento inclui também três apêndices
contendo o decreto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação (IBBD), em 1945; a cronologia da missão e uma seleção de
memorandos e bibliografias utilizadas pelo autor.

Coelho, Beatriz Amaral de Salles
- Estudos de usuários e comunicação científica : relações implícitas e

explícitas, v. 18, n. 1, p. 62-73, jan./jun. 1989.

Analisa os conceitos de comunicação científica e estudo de usuários com o
objetivo de demonstrar as relações existentes entre as duas áreas. Alguns
estudos de usuários já realizados em dissertação de mestrado e/ou
doutorado, foram selecionados com a finalidade de dar maior visibilidade a
estas relações. Através da amostra selecionada percebe-se que é fundamental
que haja uma maior interação entre as áreas de comunicação científica e
estudos de usuários, a fim de que se possa entender melhor as necessidades
de nossos usuários - consumidores e produtores de informação - e,
conseqüentemente, aprimorar os serviços prestados a eles.

Comissão do Convénio CNPq/IBICT-UFRJ/ECO
- A pós-graduação em ciência da informação na UFRJ. v. 16, n. 2, p. 113-124,
jul./dez. 1987.

O presente artigo reúne dados sobre a pós-graduação em Ciência da
Informação atualmente integrada na estrutura administrativa e acadêmica da
Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um
histórico do desenvolvimento da área é apresentado. O ensino e a
administração acadêmica são detalhadamente analisados e a constante
preocupação com a pesquisa na área está indicada. O perfil do corpo docente
e discente é apresentado juntamente com os compromissos assumidos e fatores
necessários para a continuidade e consolidação da pós-graduação em Ciência
da Informação

- Dissertações apresentadas no Curso de Mestrado em Ciência da Informação do
IBICT/UFRJ, v. 16, n. 2, p. 193-210, jul./dez. 1987.

Relação das 104 dissertações já apresentadas no Curso de Mestrado em
Ciência-da-lnformação7-iniciado-em-1970 «ritualmente integrado Tia estfütura
administrativa e acadêmica da Escola de Comunicação (ECO) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, pelo convénio firmado entre o CNPq/IBICT e a
UFRJ/ECO. As dissertações estão em ordem cronológica e são acompanhadas de
resumos.

Cordeiro, Xenia Lacerda
- Da invenção da imprensa ao livro infantil: um enfoque editorial, v. 16, n.

1, p. 27-35, jan./jun. 1987.

Mostra a criação da comunicação impressa desde seus rudimentos, até atingir
a literatura infantil. Vê esta literatura como criada para a criança e não
pela mesma. Assim, considera-se uma atividade complexa, visto implicar em
questões psicopolítico-sociais. Reflete que para a literatura infantil
cumprir seu propósito de formar e informar, induzir e conduzir ó necessário
que haja o compromisso da indústria editorial para com a cultura,
objetivando um produto mais bem elaborado, em termos gráfico-editoriais
(arte gráfica). Bibliotecários, educadores, promotores de cultura são os
intermediários entre o autor e o universo infantil sendo, portanto,
responsáveis pela criação e não criação do leitor-criança - processo esse
irreversível.

Costa, António Felipe Corrêa da
- Ciência da Informação : o passado e a atualidade. v. 19, n. 2, p. 137-143,
jul./dez. 1990.

O artigo aborda o quadro e o desenvolvimento histórico da área
interdisciplinar Ciência da Informação. Parte do conceito de informação e
de sua importância como fator de desenvolvimento social. Apresenta os
conceitos de Ciência da Informação segundo as tendências europeia e
americana. Procura mostrar a abrangência e a interdisplinaridade da
disciplina e as relações existentes entre a Ciência da Informação/

Ci. Inf., Brasília, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994 39



1972-1993

Biblioteconomia / Documentação. Aborda os dois tipos de pesquisas
realizadas na área-pura e aplicada, evidenciando as nove categorias de
pesquisas realizadas. Apresenta a posição da Ciência da Informação no
panorama científico internacional contemporâneo e a sua colocação no
cenário nacional da atualidade.

Costa, António Felipe Corrêa da, trad.
- Desenvolvimento de currículo nas escolas de Biblioteconomia para enfrentar
o desafio da tecnologia da informação, v. 14, n. 2, p. 109-125, jul./dez.
1985.

Os avanços na tecnologia da informação possibilitam a especialistas de
informação envolverem-se nos aspectos de processamento e uso da informação
para a resolução de problemas e tomadas de decisão, o que não era possível
anteriormente. Isto apresenta um desafio para as escolas de Biblioteconomia
desenvolverem novos cursos relacionados com a tecnologia da informação. Uma
nova geração de estudantes está surgindo, a procura de instrução voltada
para as diversas carreiras nas atividades de informação. Os cursos
existentes e os planejados em ciência de computadores, psicologia e
inteligência artificial, ciência da administração e engenharia elétrlca
refletem os progressos na tecnologia da informação, mas não preenchem o
campo de maneira completa. Existe uma lacuna evidente a ser preenchida
pelas escolas de Biblioteconomia, do mesmo modo como a nova geração de
sistemas de informação computadorizados exige um ambiente rico em
informação. Este artigo propõe um novo currículo universitário em ciência
da informação, abrangendo aspectos de processamento e uso da informação não
incluídos em cursos de outras disciplinas.

- Em direção a midiateca, v. 20, n. 2, p. 229-231, jul./dez. 1991.

O artigo aborda a natureza da midiateca como a biblioteca do século XXI. A
midiatização - passagem da biblioteca para a classe das midiatecas -
compreende três níveis básicos de Infra-estrutura: mega, meta e médio. O
computador é a base da infra-estrutura criada, permitindo a qualquer
usuário (leitor, bibliotecário, administrador) o acesso a metalnformação de
qualquer biblioteca do mundo. Na URSS, para alcançar os objetivos da
midiateca, foram criados os centros informativos técnico-clentíficos, que
representam os centros geradores e os centros retransmissores de
megainformação (informação sobre a informação). São descritas as etapas
seguidas no processo de midiatização da Biblioteca Püblict Estatal
Científica e Técnica (BPECT), na URSS, uma biblioteca de grande porte,
acadêmica e regional, que alcançou alto nível de computarização no início
dos anos 90.

- Interação entre empresas com necessidades de informação (conhecimento) e a
estrutura nacional de centros com provisão de conhecimento acumulado :
referência especial a estrutura nacional de serviços de informação,
documentação e de biblioteca, v. 20, n. 1, p. 55-57, jan./jun. 1991.

Neste artigo, o autor 1) considera a comunidade formada de entidades
organizacionais que diferem umas das outras pelas tarefas. As entidades
organizacionais somente podem alcançar seus objetivos e metas com o
fornecimento de informação como base para seus desempenhos; 2) classifica
estas entidades em três categorias principais: a) entidades empenhadas em
obter um alto padrão de desenvolvimento e crescimento; b) entidades com um
limitado padrão de crescimento; c) entidades que contribuem muito pouco

.para o PNB, mas muito para a comunidade, pela oferta de empregos e de
produtos e serviços diários; 3) mostra a conveniência da organização
adequada do fluxo de informação, de acordo com as necessidades de
informação das três categorias referidas, e também para o desenvolvimento
do país; 4) determina, em nível nacional, a estrutura de serviços de
informação, documentação e de biblioteca, assim como a estrutura de
institutos de pesquisa e centros de serviços tecnológicos, para assegurar o
fluxo de informação

- O trabalho informacional na perspectiva do aprendizado tecnológico para o
desenvolvimento, v. 21, n, 2, p. 115-127, maio/ago. 1992.

O artigo examina o processo de expansão tecnológica e - particularmente - a
natureza de um pacote tecnológico e seus componentes; o processo de
transferência tecnológica (através da caracterização de cinco classes de
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tecnologia e onze tipos de transferência) e o processo de assimilação
tecnológica, com especial referência aos fatores que o inibem ou facilitam.
As noções de "gerenciamento estratégico da tecnologia" e de "aprendizagem
tecnológica" são definidas vinculando-as a um conjunto de competências
informacionais (de menor impacto teleológico e maior alcance operativo a
maior impacto teleológico e menor alcance operativo), cuja aquisição contribuirá
para a significativa modernização do trabalho informacional nos países em
desenvolvimentp.

Coutinho, Eliana
- Aplicação da lei de Bradford a literatura técnica sobre ferrovia : análise
de periódicos e avaliação da base de dados da Rede Ferroviária Federal S.A.
v. 20, n. 2, p. 169-180, jul./dez. 1991.

A lei de Bradford foi aplicada a fonte secundária, produto da base de dados
da Rede Ferroviária Federal S.A. Os periódicos integrantes da distribuição
foram analisados segundo país de origem e idioma, destacando-se os
elementos que podem interferir na aplicação da lei: periodicidade, forma de
aquisição e falhas na coleção. A base de dados foi avaliada em relação ao
grau de inclusão de artigos sobre ferrovia e através de comparação dos
títulos nela indexados com os analisados em fontes secundárias estrangeiras
especializadas na área ferroviária. Verificou-se ainda a acessibilidade em
bibliotecas brasileiras dos periódicos levantados nas fontes estrangeiras.

Coutinho, Heitor
- A FINEP e a integração regional no Mercosul, v. 22, n. 1, p. 65-67,
jan./abr. 1993.

O artigo relata os instrumentos operacionais da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) para o fomento de atividades do setor de ciência e
tecnologia. Descreve a nova linha de financiamento da Finep de cooperação
do Brasil com outros países-membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Apresenta as características principais e ressalta a importância da
parceria em projetos a serem desenvolvidos pêlos estados-membros,
estimulando a cooperação e o intercâmbio científico e tecnológico.

Coutinho, Maria Esther de Araújo, trad.
- Epistemologia social, semântica geral e biblioteconomia, v. 6, n. 1, p.
9-42-, 1-977,

A história registrada do pensamento sugere que o conhecimento humano
aumenta em volume e complexidade, tendendo a interdependência e a
fragmentação. Faz-se necessária uma forca coesiva que pode ser identificada
como uma nova disciplina - a epistemologia social - que tenha como objeto
de estudo os meios pêlos quais o conhecimento e coordenado é integrado
dentro de uma organização social complexa. Existe uma afinidade muito
grande entre esta disciplina e a biblioteconomia, já que a última é baseada
em fundamentos espitemológicos e tem por objetivo aumentar a utilidade
social dos registros gráficos, sendo fundamentalmente, a gerência do
conhecimento. A biblioteconomia é a disciplina mais interdisplinar de
todas, e sua tarefa de ordenar, relacionar e estruturar o conhecimento e os
conceitos, a torna estreitamente interrelacionada com a semântica geral,
também altamente interdisciplinar, epistemológica e envolvida na linguagem,
simbolismo, abstração, conceituação e avaliação do conhecimento.

Cruz, Angela Maria Viana da
- Controle automático de periódicos em microcomputador: a experiência do
SENAC-DN. v. 15, n. 1, p. 71-80, jan./jun. 1986.

O sistema de controle de periódicos foi desenvolvido e implantado no
Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)
com a finalidade de automatizar as rotinas de controle dos processos de
aquisição de periódicos e manutenção das coleções utilizando-se
microcomputador de oito bits. Apresenta a estrutura do sistema, os arquivos
que compõem seu banco de dados, os módulos operacionais e avaliação do seu
desempenho, bem como noticia os convénios realizados cem outras empresas
para cessão/implantação desse sistema.

- Implantação do Microlsis no SENAC. v. 17, n. 2, p. 131-139, jul./dez. 1988.

O MICROÍSIS, ""software"" desenvolvido pela Unesco, destina-se ao gerenciamento
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de informações bibliográficas através da utilização de microcomputador. O
artigo analisa a estrutura do ""software"", incluído os programas de usuário, e
as etapas necessárias à sua implantação - planejamento das bases de dados;
definição de padrões para entrada de ciados; formatação de relatórios; e
pesquisas. Analisa, ainda, seus pontos positivos e negativos.

- Controle automático de periódicos do SENAC. v. 19, n. 1, p. 86-89,
jan./jun. 1990.

Apresenta a SISPER - sistema para controle de periódicos destinado a
microcomputadores compatíveis com IBM XT, desenvolvido pela CONTEMPORY -
Consultoria Empresarial. Descreve as características operacionais do
sistema, o equipamento e os programas utilizados em seu desenvolvimento e a
sua estrutura, dividida em três módulos e seis arquivos. Avalia sua
utilização no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Cruz, Rogéria
- A informática linguística e o futuro do português : elementos para a
definição de uma política nacional em Portugal, v. 15, n. 1, p. 27-32,
jan./jun. 1986.

Aborda aspectos da informática linguística e seus riscos para a língua e
cultura portuguesas tendo em vista a tendência para se renunciar a um
esforço de adaptação e de se aceitar, sem resistência, as propostas
estrangeiras. Torna-se necessária uma ação linguística, a nível nacional,
desenvolvida prioritariamente nos campos da descrição da língua e da
terminologia, para que a língua portuguesa, falada por 172 milhões de
pessoas em quatro continentes, seja também um veiculo e instrumento do
progresso em ciência e tecnologia. Para isso, são apontados elementos para
a definição de uma política nacional em informática linguística e os
esforços que organismos como a União Latina, de caráter intergovernamental,
reunindo atualmente 22 países de língua neolatina, tem envidado em prol da
língua portuguesa. Comenta também sobre projetos ligados ao processamento
automático das línguas da Comunidade Econômica Europeia (CEE), o EUROTRA e
EUREKA, dos quais Portugal participa face sua entrada na CEE.

Cuenca, Angela Maria Belloni
- Uso do CD-ROM na recuperação e disseminação da informação : experiência em
biblioteca universitária, v. 19, n, l, p. 79-85, jan./jun. 1990.

São expostos alguns aspectos da nova tecnologia do disco óptico CD-ROM e
sua utilização em países do Terceiro Mundo. É descrito seu uso em
biblioteca universitária, especializada em Saúde Pública, e seus efeitos
nas atividades de recuperação e disseminação da informação, incluindo o
fornecimento da informação publicada em substituição a assinatura de novos
títulos de periódicos.

Cunha, Isabel Maria Ribeiro Ferin
- Informação e informações, v. 14, n. 1, p. 47-50, jan./jun. 1985.

Conceitua informação enfatizando aspectos da transferência de informação,
notícia e informação científica e tecnológica. Para essa transferência de
informação e necessário suportes que implicam em tecnologia e indústria ;
isto é, informa, quem tem o poder sobre os meios de comunicação (a nível
nacional e supra-nacional). A informação é, portanto, um bem ao alcance de
alguns (países e indivíduos) que dominam os países menos desenvolvidos ou
em desenvolvimento através de bases de dados, redes e sistemas
especializados, canais noticiosos, programas de televisão e propaganda
comercial. Aponta a necessidade de criação de políticas de informação, a
nível nacional, que exprima o que é desejável e realizável em termos de
produção, transferência e acesso à informação.

- Documentação africanista : linguagem e ideologia, v. 16, n. 1, p. 37-40,
jan./jun. 1987.

Elabora-se um histórico da produção e editoração da documentação
africanista, localizando-se geograficamente os principais acervos.
Analisam-se as questões relativas à linguagem e ideologia e às suas
implicações na transferência da informação. Coloca-se em discussão a
ideologia e a eficácia dos tradicionais instrumentos documentários no
tratamento deste tipo de documentação africanista em língua portuguesa e a
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sua problemática, apresentando-se algumas propostas para controle de
vocabulário.

Cunha, Lelia Galvão Caldas da
- Normalização de originais, v. 2, n. 1, p. 59-63, 1973.

Os problemas enfrentados na organização da informação especializada
ressaltam, sempre cada vez mais, a necessidade de disciplinar o trabalho
intelectual, através de sua apresentação normalizada. Se organismos
internacionais e nacionais de vários países têm procurado contornar tais
problemas, o Brasil também a eles tem dedicado atenção especial, propondo,
discutindo, estabelecendo e divulgando normas para preparo de originais,
sejam eles livros, folhetos ou artigos de periódicos. Todo estudioso-autor
ó um centro produtor de informações e, por isso mesmo, deve aceitar a
responsabilidade de comunicar adequadamente os resultados de seus estudos e
adotar, para tal tarefa, a mesma seriedade com que desenvolveu o trabalho
de pesquisa.

- Sistemas e redes de informação, v. 6, n. 1, p. 35-43, 1977.

Sistemas e redes como cristalização dos propósitos de cooperação.
Integração vertical e integração horizontal para transferência da
informação. Medidas de ordem prática para interconexão: estabelecimento de
uma política da informação, exigência de compatibilidade, facilidades de
telecomunicação, disponibilidade de recursos humanos adequados, obtenção da
redução de custos. Sistemas nacionais, o conceito de NATIS e seus ecos no
Brasil.

Cunha, Míriam Vieira da
- Os periódicos em Ciência da Informação : uma análise bibliométrica, v. 14,
n. 1, p. 37-45, jan./jun. 1985.

Estudo bibliométrico dos periódicos em Ciência da Informação publicados nos
Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, através da análise de três dos
principais "abstracts" do assunto no ano de 1980. Através desta análise, ó
estabelecida uma lista dos periódicos mais citados e estudado suas
características principais. Critica os métodos de análise bibliométrica
mostrando suas limitações. Me/iciona também os periódicos não especializados
citados & os classifica por .assunto.

Cunha, Miriam Vieira da, trad.
- O monitoramento informativo : da definição ao conteúdo, v. 21, n. 2, p.

132-135, maio/ago. 1992.

O monitoramento tecnológico permite a empresa obter informação necessária
para o processo de tomada de decisão, e criar estratégias convenientes para
assegurar a competitividade. A autora aborda as características entre o
sistema de informação estratégica e o sistema de informação documentária.
Descreve os tipos de processamento da informação estratégica com o objetivo
de definir o monitoramento tecnológico. Mostra como é feito o caminho que
vai desde o conceito de monitoramento tecnológico - controle da inovação
tecnológica - ao monitoramento informativo - global. Os problemas
enfrentados pela empresa na organização do monitoramento informativo são
apresentados.

Cunha, Murilo Bastos da
-"Bases de dados no Brasil: um potencial inexplorado, v. 18, n. 1, p. 45-57,
jan./jun. 1989.

Apresenta a evolução do uso de bases de dados no exterior e no Brasil.
Comenta e analisa os principais problemas que demandam soluções, tais como:
custos, acesso a base de dados, treinamento dos usuários, marketing dos
produtos e serviços, diferenças nas linguagens de busca, necessidade de
maior cobertura de assuntos pelas bases de dados e o papel da iniciativa
privada na emergente indústria de informação.

- Reflexões sobre a informática no ensino da biblioteconomia, v. 20, n. 2, p.
151-154, jul./dez. 1991.

Discute as diversas maneiras de utilização do computador no ensino da
bibliotecomia e ciência da informação. Tópicos que merecem maior atenção e

Ci. Inf.. Brasília, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994 43



índice da Ciência da Informação 1972-1993

ampla discussão da parte dos educadores, bibliotecários e especialistas são
acesso ao computador, sua integração na sala de aula e no currículo,
quantidade e qualidade de "softwares", preparação dos professores para a
utilização do computador e seus efeitos no ensino.

- Necessidade de integração das políticas de informação no Mercosul, v. 22,
n. 1, p. 7-12, jan./abr. 1993.

O fenómeno de formação de grandes blocos económicos tem suas origens nos
anos 50. Recentemente, em 1991, foi criado o Mercado Comum do Sul
(Mercosul). É necessário desenvolver estudos sobre o tamanho e as
características dos diversos componentes da indústria da informação, nos
quatro países quo compõem o Mercosul. É precária a situação das
bibliotecas, base.', e bancos de dados nessa região. Devem ser explicitados
os papéis a serem desempenhados pêlos setores público e privado numa futura
política regional que resulte na integração dos serviços de informação hoje
dispersos, na ampliação das ações cooperativas e no estabelecimento de uma
infra-estrutura informacional apropriada para a Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai.

Curvo, Plácido Flaviano
- Informação e documentação agrícola na comunicação rural. v. 8, n. 1, p.
37-46, 1979.

O desenvolvimento da agricultura, como de qualquer outro setor, é função de
quantidade e qualidade da informação acessível a todos aqueles que têm a
missão de gerar e difundir tecnologia. Hoje em dia, numa era de explosão
bibliográfica, não se concebe o desenvolvimento sem a organização de
sistemas de informação e documentação. No processo de comunicação, que deve
existir entre pesquisador, extensionista e produtor rural, surge como peca
fundamental a informação e documentação agrícola, definida como o processo
de coleta, recuperação e fornecimento de conhecimentos científicos e
tecnológicos, a serem comunicados. No processo de informação e
desenvolvimento agrícola a biblioteca moderna, como um ativo mecanismo de
armazenamento e recuperação da informação, é um elemento essencial. Existem
profundas diferenças entre concepção tradicional e moderna biblioteca. As
bibliotecas modernas se organizam em redes, em cooperação mútua, formando
sistemas de informação e documentação e valendo-se de modernas tecnologias
de processamento de dados e micrografia...

- Comunicação informal entre pesquisadores e extensionistas na área agrícola.
v. 12, n. 2, p. 25-42, jul./dez. 1983.

Estudo relacionado com a comunicação informal em um macrossistema para
desenvolvimento e fluxo de informações científicas e tecnológicas
agrícolas. Inclui pesquisadores (subsistema de geração) e especialistas
estaduais, agentes de área e agentes locais do Serviço Cooperativo de
Extensão Rural (subsistema de disseminação) da Ohio State University, uma
das universidades "Land Grant" nos EUA. Os propósitos foram: a) determinar
se as relações de comunicação informal entre os referidos profissionais
acompanham a estrutura formal da organização; b)estudar os indivíduos-chave
na estrutura de rede de comunicação interpessoal. Adotou-se uma abordagem
sociométrica e de análise de rede. Confirmando o esperado, os especialistas
estaduais e agentes de área tiveram os mais altos índices de conectividade
grupai e comunicatividade. Foram, assim chamados de comunicadores oficiais
de. alto nível.

Dahlberg, Ingetraut
- Teoria do conceito, v. 7, n. 2, p. 101-107, 1978.

Com a ajuda das linguagens naturais é possível formular enuciados a
respeito de conceitos individuais e conceitos gerais. Todo enunciado sobre
objetos contém um elemento do respectivo conceito, que se identifica como
característica do conceito. Características idênticas evidenciam relações
entre conceitos. A intensão de um conceito é a soma total de
características e a extensão do conceito é a soma total de conceitos mais
específicos. A categorização formal dos conceitos - objetos, fenómenos,
processos, propriedades, relações - tem importância na formação de sistemas
e na combinação dos mesmos. São da maior importância as definições corretas
dos conceitos, pois que o contínuo desenvolvimento do conhecimento e da
linguagem, conduz-nos a utilização de sempre novos termos e conceitos cujo
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domínio nem sempre e fácil manter.

Dantas, Marcos
- Sistemas de informação : a evolução dos enfoques, v. 21, n. 3, p. 192-196,
set./dez. 1992.

Este artigo discute a teoria de sistemas com base nos estudos de alguns de
seus principais formuladores e mostra que o sistema pode ser visto como
agente de mudança do meio circundante. Sugere uma postura de análise e ação
mais abrangente que considere os efeitos positivos dessa intervenção
desequilibradora sobre o meio, possibilitando compreender como a Ciência da
Informação, pela prática que orienta, promove essa intervenção.

Datta, Suman
- A organização de conceitos para recuperação da informação, v. 6, n. 1, p.
17-28,1977.

Os princípios requeridos para uma classificação geral e métodos a serem
aplicados em indexação pré-coordenada foram examinados e baseados na
evidencia psicológica da natureza do conhecimento. Um esquema compatível a
ambos foi delineado. Para tanto sentiu-se a necessidade de uma divisão
primária em tipos de conceitos básicos, a subdivisão destes em várias
colunas paralelas, o arranjo de termos ou conceitos em cada coluna, em
diferentes níveis de complexidade, a representação de classes genéricas em
qualquer nível, e uma apresentação em separado de tipos mais complexos de
conceitos ou termos que são heterogéneos em relação aos tipos de conceitos
básicos. Estas diferentes linhas de desenvolvimento de conceitos podem ser
representadas por diferentes direções em um diagrama multidimensional. As
diferentes dimensões apresentam as relações fundamentais entre conceitos.
Outras relações menos fundamentais, portanto não incorporadas, podem ser
introduzidas em forma de símbolos entre conceitos expressando relações
explícitas. Esse esquema que pode ser melhor denominado "organização de
conceitos", ao invés de classificação, é particularmente valioso em
recuperação da informação.

Davig, Angela Pompeu
- Serviços de informação em institutos de pesquisa industrial, v. 7, n. 2, p.
85-92, 1978.

Serviços de Informação, tais como resumos, perguntas técnicas e extensão,
podem ser usados pêlos institutos de pesquisa para identificar seus
clientes potenciais e promover sua capacidade técnica junto a esses
clientes. São descritos os serviços de informação mais comuns e a
contribuição deles para os institutos de pesquisa. A seleção de usuários é
considerada um importante fator para que os clientes e suas necessidades
técnicas sejam identificadas de acordo com a capacidade técnica do
instituto de pesquisa. Como resultado os serviços de informação estabelecem
uma continua interação entre o instituto de pesquisa e seus clientes e
proporcionam a identificação da demanda de informação, serviços técnicos e
pesquisa.

Dedding, Anita Tereza
- Informação sobre normas técnicas no IPT : uma experiência de

auto-sustentação. v. 20, n. 1, p. 69-73, jan./jun. 1991.

Descreve-se o processo de implantação, os resultados alcançados e o
funcionamento de um sistema remunerado de prestação de serviços de
documentação/informação, denominado Associação "Empresa-INTec", do setor de
informação sobre Normas Técnicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (IPT).

Dias, António Caetano
- Futurologia : Doença infantil da biblioteconomia, v. 2, n. 1, p. 55-58,

1973.

Política de formação profissional do bibliotecário brasileiro tendo em
vista a corrente existente em prol da inclusão, nos currículos mínimos das
Escolas, das disciplinas especializadas que formam os novos processos da
Ciência da Informação. Considerações em torno da Ciência da Informação que
somente deverá ser ministrada em cursos de especialização, pós-graduação ou
mestrado, ressaltando artigos de Jesse H. Shera, John Martyn e
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especialmente de Alan M. Rees.

Dias, Eduardo José Wense
- O impacto da automação nas bibliotecas - uma revisão, v. 8, n. 1, p. 51-57,

1979.

Após rever-se os problemas surgidos quando os computadores foram pela
primeira vez usados nos serviços técnicos de biblioteca, discute-se
diversos aspectos relacionados com os efeitos sobre o pessoal.
Especialmente relevante ó o aparecimento do bibliotecário de sistemas,
novas estruturas de pessoal, reciclagem, possibilidades de verificação e
monitoração, e problemas de saúde advindos do uso de determinados
equipamentos. Historia-se o desenvolvimento tecnológico, das estruturas
principais (mainframes) até os microcomputadores, e avalia-se o efeito
sobre os periféricos. Faz-se também referência ao impulso que a automação
tem dado as atividades cooperativas e de normalização. Inclui-se
referências.

Domene, Semirames Martins Alvares
- Bibliometria na avaliação da produção científica da área de nutrição
registrada no Cibran : período de 1984-1989. v. 21, n. 3, p. 239-242,
set./dez. 1992.

A base de dados do Science Citation Index (SCI) foi usada para analisar a
produção científica brasileira na área de nutrição .Artigos científicos
publicados entre 1984 e 1989 e compilados pelo Consórcio de Instituições
Brasileiras na Área de Nutrição (Cibran) foram usados como amostra no
levantamento dos fascículos de 1985 a 1990 do Science Citation Index (SCI).
Neste intervalo, a maior parte dos trabalhos publicados (72,5%) não foi
citada: 27,5% foram citados uma vez, pelo menos. Como resultado,
constatou-se que a maioria dos artigos não atingiu a comunidade científica
internacional: dos 305 artigos da amostra, somente 84 foram citados uma
vez; 13 foram autocitações. O número de citações apresentou um crescimento
contínuo no período de pesquisa.

Dorea, José Garrofe
- Bibliometria na avaliação da produção científica da área de nutrição
registrada no Cibran : período de 1984-1989. v. 21, n. 3, p. 239-242,
seLMez, 1992,

A base de dados do Science Citation índex (SCI) foi usada para analisar a
produção científica brasileira na área de nutrição .Artigos científicos
publicados entre 1984 e 1989 e compilados pelo Consórcio de Instituições
Brasileiras na Área de Nutrição (Cibran) foram usados como amostra no
levantamento dos fascículos de 1985 a 1990 do Science Citation índex (SCI).
Neste intervalo, a maior parte dos trabalhos publicados (72,5%) não foi
citada: 27,5% foram citados uma vez, pelo menos. Como resultado,
constatou-se que a maioria dos artigos não atingiu a comunidade científica
internacional: dos 305 artigos da amostra, somente 84 foram citados uma
vez; 13 foram autocitações. O número de citações apresentou um crescimento
contínuo no período de pesquisa.

Duarte, Francisco A. de Moura
- Programa de apoio as revistas científicas para a Fapesp. v. 20, n. 2, p.

137-150, jul./dez. 1991.

Estudo de avaliação de revistas correntes brasileiras, para obtenção de um
núcleo básico de títulos relevantes nas diferentes áreas de conhecimento
que possam merecer apoio de agências financiadoras. A metodologia adotada
foi basicamente: 1)levantamento dos periódicos correntes existentes no
país, independentemente de suas prigens institucionais; 2)análise de mérito
e classificação por níveis de relevância desses títulos, realizadas por
especialistas nas diferentes áreas e subáreas do conhecimento, seguindo
procedimentos previamente elaborados pêlos autores.

Dusoulier, Nathalie
- A informação científica e Técnica na França e sua importância na Europa, v.
5, n. 1/2, p. 83-93, 1976.

A partir da Segunda Guerra Mundial, foram criados na França diversos
centros de documentação, como decorrência das demandas da comunidade, os
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quais, aliados as bibliotecas e arquivos de instituições de todas as
categorias, constituem-ss nos vetores da informação. Devido a
diversificação desses serviços, logo se fez sentir a necessidade de uma
ação coordenadora que levasse ao estabelecimento de uma política em ICT a
nível nacional. Tendo em vista as limitações dos órgãos coordenadores já
existentes, foi criado o Bureau Nacional de Informação Científica e
Técnica, que têm como objetivo estabelecer uma estrutura destinada a
estimular, animar e coordenar as ações relativas a ICT.

- Exemplo de um sistema automatizado e aberto ao multilingüismo - Pascal, v.
5, n. 1/2, p. 101-109,1976.

O Centro de Documentação (CDCT) do CNRS foi automatizado a partir de I968,
e em 1971 entrou em funcionamento o Sistema PASCAL. A variedade de seus
serviços lhe permite cumprir diferentes funções: tratamento da informação e
constituição do banco de dados, exploração do banco de dados e acesso aos
documentos. São tratados 500.000 documentos por ano. Os produtos e serviços
oferecidos pelo arquivo PASCAL compreendem: as fitas magnéticas, o Bulletin
Signalétique, serviço de SDI e de busca retrospectiva e serviço de
traduções. O CDCT está aberto a cooperações nacionais (BNIST - para
atividades gerais, Centros especializados) e internacionais
(UNESCO-UNISIST, ICSU-AB, FID, ISO, Centros de documentação em vários
países do mundo).

- Orientação dos novos serviços de documentação : novas técnicas, problemas
futuros, v. 5, n. 1/2, p. 71-76, 1976.

Os sistemas de informação, atualmente, enfretam sérios problemas
relacionados com o crescimento da literatura, o tratamento da informação, o
atendimento às necessidades dos usuários e a adoção de novas técnicas de
armazenagem e recuperação da informação. Modificações deverão ser
introduzidas nesses sistemas, buscando uma maior cooperação e divisão de
tarefas entre centros de análise e indexação, o que exigira compatibilidade
nos processos de trabalho e um maior aproveitamento da tecnologia, a fim de
melhorar o atendimento aos usuários através de grandes bancos de dados com
acesso fácil e rápido, além de uma eficiente recuperação de informações.

- Síntese da informação científica no mundo. v. 5, n. 1/2, p. 77-81, 1976.

A transferência da informação científica e técnica a nível international se
resume nos seguintes aspectos: como ter acesso, administrar e aproveitar
eficientemente a informação. É preciso estudar os problemas da informação a
nível nacional, para que sejam detectados os problemas gerais que influirão
na organização de redes de cooperação internacional, as quais poderão
fornecer as diretrizes que possibilitem deter o crescimento descontrolado
da informação e assegurar sua boa utilização pêlos usuários em potencial,
originários de todos os países. Diversas organizações mundiais estão
empenhadas no estabelecimento de bases favoráveis para o desenvolvimento de
sistema de informação internacionais especializados, que refutam
fundamentalmente as necessidades reais dos usuários.

- Um exemplo de implantação de uma rede regional: a rede europeia de
informação - EURONET. v. 5, n. 1/2, p. 95-99,1976.

A EURONET é o resultado de uma decisão da Comunidade Europeia a fim de
promover a cooperação para o intercâmbio de informações científicas e
tecnológicas. Criada segundo métodos mais modernos visa atingir a todos os
que necessitam de informação. Baseia-se essencialmente na ideia prática de
que os sistemas atuais devem ser a base de uma rede em vias de realização.
Uma das principais atividades, no estudo da concepção da rede, foi um
levantamento para prever as solicitações prováveis dos serviços "on line"
para ICT, concluindo-se que se pode esperar para 1980, 960.000 solicitações
de serviços ""online"". Quanto à política de tarifação a EURONET deverá
levar em consideração a localização geográfica e a categoria dos usuários,
e, a propriedade dos bancos de dados. Uma de suas características é a de
fornecer serviços numa base multilíngüe o que implica em estudos de
problemas linguísticos.

Eleutério, Irene Lerche
- Biblioteca universitária : administração por programas e projetos, v. 17,
n. 2, p. 123-130, jul./dez. 1988.
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Relata a experiência da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo na administração por programas e projetos, no
período de 12 anos. Enfatiza a necessidade de se promover a utilização da
informação, cujo alicerce está no treinamento do bibliotecário e do
usuário. Conclui que a técnica de administração por programas e projetos
mostrou-se eficiente para se alcançarem as metas traçadas para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da Biblioteca da FSP.

Estevão, Sílvia Ninita de Moura
- Comunicação científica e usuários : elementos de discussão, v. 18, n. 1, p.

28-34, jan./jun. 1989.

A comunicação é um fenómeno natural de qualquer sociedade. A comunicação
científica vem se constituindo num vasto campo de estudo caracterizado pela
interdisciplinaridade. São discutidos alguns aspectos conceituais da
relação comunicação científica e usuários, a partir de três pontos: método
científico, modelos de comunicação e os agentes da comunicação científica.

Eyre, John J
- O impacto da automação nas bibliotecas - uma revisão, v. 8, n. 1, p. 51-57,

1979.

Após rever-se os problemas surgidos quando os computadores foram pela
primeira vez usados nos serviços técnicos de biblioteca, discute-se
diversos aspectos relacionados com os efeitos sobre o pessoal.
Especialmente relevante é o aparecimento do bibliotecário de sistemas,
novas estruturas de pessoal, reciclagem, possibilidades de verificação e
monitoração, e problemas de saúde advindos do uso de determinados
equipamentos. Historia-se o desenvolvimento tecnológico, das estruturas
principais (mainframes) até os microcomputadores, e avalia-se o efeito
sobre os periféricos. Faz-se também referência ao impulso que a automação
tem dado as atividades cooperativas e de normalização. Inclui-se
referências.

Falcão, Sérgio Dagnino
- Aspectos relevantes no projeto de linguagens para acesso a bases de dados

bibliográficas, v. 17, n. 2, p. 119-121, jul./dez. 1988.

Descrevem-se as funções que uma linguagem de recuperação de informações
bibliográficas deve abranger e discutem-se as modalidades básicas
existentes: linguagem natural por menu e linguagem orientada a comandos
(CCL), analisando-se as vantagens e desvantagens de cada uma. São sugeridas
características que tornam uma linguagem orientada a comandos própria para
o ambiente de buscas bibliográficas.

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
- A informação para o setor industrial no Brasil: a participação dos
Departamento de Tecnologia da Federação e Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (FIESP/CIESP). v. 20, n. 1, p. 59-65, jan./jun. 1991.

Não é somente o setor industrial brasileiro que está sendo desafiado a
evoluir e desenvolver-se tecnologicamente, antes faz parte de um movimento
mundial de aprimoramento tecnológico das estruturas produtivas. Cabe a
informação tecnológica um importante papel neste processo, estimulando-o e
orientando-o. Assim, o Brasil está empenhado em criar suas estruturas,
sistemas e redes de informação voltados ao atendimento industrial...

Fernandes, Lúcia Regina R. M. V.
- Informação ambiental: uma lacuna sendo preenchida no Brasil, v. 21, n. 1,
p. 46-51, jan./abr. 1992.

O artigo aborda a informação ambiental em nível internacional e nacional,
analisando alguns de seus aspectos. Identifica sistemas e serviços de
informação disponíveis para o uso na área de meio ambiente.

Fernandes, Pedro Onofre
- Economia da informação, v. 20, n. 2, p. 165-168, jul./dez. 1991.

A avaliação dos serviços de informação e bibliotecas tem despertado
crescente interesse e mesmo preocupação por parte daqueles que atuam na
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quando examinados os objetivos específicos de cada um e os instrumentos que
produzem. A biblioteconomia lida com publicações primárias e seus usuários.
A documentação produz publicações secundárias e terciárias. E a ciência da
informação estuda como, quando, porque e onde a informação aparece, quem a
produz, qual o seu fluxo e destino final. A Informática, entendida como
processamento eletrônico da informação, está a serviço das três. É pena que
os progressos da tecnologia computacional tenham transformado alguns
bibliotecários, documentalistas e cientistas da informação em utopistas que
anunciam uma sociedade sem papel, esquecidos de que os agentes de uma tal
sociedade podem quebrar, um dia, todas as máquinas por eles mesmos criadas,
como no romance Erewhon, de Samuel-ButleL

Foresti, Nóris Almeida Bethonico
- A revista Ciência da Informação no contexto de sua instituição : algumas

considerações, v. 15, n. 2, p, 143-150, jul./dez. 1986.

São descritos os fatores contextuais nos quais está inserida,
historicamente, a revista Ciência da Informação, editada pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. São analisados onze
fascículos da revista, correspondentes aos anos de 1980 a 1985, e
identificadas suas principais características quanto a forma e conteúdo.
São apontadas sugestões visando à maior colaboração interdisciplinar da
comunidade de informação em ciência e tecnologia.

- Contribuição das revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da
Informação enquanto fonte de referência para a pesquisa, v. 19, n. 1, p.
53-71, jan./jun. 1990.

Verificou-se o uso de quatro revistas brasileiras da área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, através da análise de 1870
citações a periódicos de um total de 4459 citações em 372 artigos, no
período de I983 a I987. Foram analisadas, mediante técnicas bibliométricas,
as variáveis associadas ao uso da literatura quanto ao tipo de documento
citado, idioma e local de publicação dos periódicos citados e vida média da
literatura citada e identificado também o núcleo dessa literatura e o
fator de penetração das revistas da área e das revistas brasileiras e
estrangeiras. Verificou-se que a literatura contida em artigos de
periódicos é a mais usada; que os idiomas inglês e português predominam no
coTtsumodcrliteraturarqu^ os periódicos editados nos Estados Unidos e no
Brasil são os mais procurados. As análises apontaram que a vida média é de
seis anos para o conjunto da literatura; que as quatro revistas não só
fazem parte do núcleo de periódicos rnais usados na literatura, como ocupam
também as primeiras posições, possuindo um fator de penetração
significativo já que entre cinco periódicos citados no conjunto da
literatura, 1,5 periódicos pertencem ao grupo das quatro revistas.
Conclui-se que as revistas brasileiras obtiveram uma frequência de uso
substantivo enquanto fonte de referência para a pesquisa, evidenciando a
posição destacada que ocupam como veículos geradores e produtores de
conhecimentos científicos e técnicos para a área.

Freire, Isa Maria
- Comunicação de informações tecnológicas para o meio rural. v. 13, n. 1, p.
67-71, jan./jun. 1984.

A transferência de informações tecnológicas é um processo de comunicação
social e como tal não é isenta de ideologia. Na sociedade moderna, marcada
pela oposição entre países com alto grau de desenvolvimento das forças
produtivas, e países com baixo grau de desenvolvimento tecnológico, a
transferência de informações pode se colocar seja como instrumento de
reprodução da estrutura social, seja como meio de transformação das
relações sociais. Sendo parte de um processo social, a comunicação de
informações tecnológicas faz parte da dinâmica cultural da sociedade
moderna e seu papel na implementação da mudança social pode ser colocado de
modo mais claro quando se considera a transferência de informações para o
meio rural. Cabe ao comunicador rural adotar um posicionamento crítico face
a expansão da cultura dominante no capitalismo industrial, como forma de
preservar a dinâmica cultural própria do meio produtivo rural.

- Barreiras na comunicação da informação tecnológica, v. 20, n. 1, p. 51-54,
jan./jun. 1991.
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área. A aplicação da metodologia da análise do custo-benefício oriunda da
área econômica tem sido aplicada com relativa.freqüência. Os resultados
obtidos, porém, não têm sido satisfatórios. Apresentam-se aqui algumas
características peculiares da informação vista como um bem econômico,
examina-se a economia da informação sob a ótica de quatro conceitos básicos
contidos na teoria da análise do custo-benefício e destacam-se algumas
críticas quanto a aplicação desse modelo econômico para a avaliação de
sistemas e serviços de informação.

Ferreira, Delia Valério
- Características da informação bibliográfica relevante para um grupo de
pesquisa obtidas através de sua produção científica publicada : um estudo
de caso. v. 16, n. 1, p. 45-52, jan./jun. 1987.

Estuda um grupo de pesquisa em física situado numa pequena cidade
brasileira. Examina exaustivamente a literatura publicada por esse grupo
num período de 30 anos, objetivando conhecer e caracterizar o suporte
bibliográfico indispensável no período de sua disponibilidade. Obteve-se a
distribuição dos títulos de periódicos onde os artigos foram publicados e
dos artigos citados, relacionando-os com as linhas de pesquisa
desenvolvidas e com informações sobre as próprias revistas. Entrevistas com
pesquisadores escolhidos, segundo critérios previamente definidos,
confirmaram e complementaram os resultados.

Ferreira, José Rincon
- Ações do IBICT para a integração das atividades de informação tecnológica.
v. 20, n. 1, p. 5-6, jan./jun. 1991.

- O papel da informação tecnológica : as redes de informação, v. 20, n. 2, p.
249-251, jul./dez. 1991.

Descreve a experiência de implantação da Rede de Núcleos de Informação
Tecnológica, a formação de recursos humanos através de cursos e treinamento
para atuação no setor de informação industrial e os programas de apoio às
atividades de informação para indústrias. Ênfase é dada aos programas e
atividades do IBICT com relação ao contexto do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade para adequação e qualidade dos seus produtos e
serviços oferecidos ou que venha à oferecer a demanda industrial emergente,
fruto de uma nova política industrial no país.

Ferreira, Meireluce da Silva
- Organismos internacionais para ciência e tecnologia, v. 17, n. 2, p. 93-97,
jul./dez. 1988.

O conceito de organismos internacionais é de origem antiga. Os programas
desses organismos eram caracterizados por um conjunto de atividades de
assistência técnicas, principalmente o recebimento de peritos estrangeiros,
doação de equipamentos e treinamento de brasileiros no exterior. O
desenvolvimento científico-tecnológico dos países fez com que procurassem
maior independência. Para efeito deste artigo, os organismos internacionais
foram classificados em quatro segmentos: a) os de cooperação, b) os de
financiamento, c) os normativos, e d) os foros nitidamente políticos.
Comenta-se também o papel dos organismos não-governamentais e regionais.
Salienta-se que as alterações nos organismos internacionais são bastante
lentas e suas ações são decorrentes de um equilíbrio dos mais diversos
interesses, não raramente contraditórios. As principais tendências desses
organismos são resumidas e apresenta-se uma relação dos principais
organismos que tratam de Ciência e Tecnologia.

Ferreira, Meireluce da Silva, trad.
- O "Common Communication Formal" desenvolvido pela Unesco, v. 14, n. 1, p.

51-54, jan./jun. 1985.

Descreve o "Common Communication Format-CCF", um formato de intercâmbio
desenvolvido pela UNESCO-PGI (Programa Geral de Informação), para ser usado
por instituições que pretendem intercambiar registros bibliográficos. São
feitas comparações entre o CCF e outros formatos de registros
bibliográficos, sendo evidenciada a necessidade do CCF agir como ponte de
ligação entre as comunidades de informação aluando como um formato de
intercâmbio sobre o qual se basearia um formato interno para bases de dados
de sistemas de bibliotecas e de serviços secundários.
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Figueiredo, Laura Maia de
- Distribuição da literatura geológica brasileira : estudo bibliométrico. v.
2, n. 1, p. 27-40,1973.

Bibliometria - conjunto de leis que muito contribuíram para estabelecer as
bases teóricas da Ciência da Informação - designa o tratamento quantitativo
das propriedades e do comportamento da informação registrada. Entre estas
leis, que constituem manifestações específicas e correlatas do fator
relevância, estão as que se referem ao estudo da dispersão da literatura,
tais como as de Bradford e Zipf, utilizadas no presente estudo para
demonstrar a distribuição da literatura geológica brasileira, baseado na
Bibliografia e índice da Geologia no Brasil, 1960-1965 (BIGB). Considerando
as relações entre a Ciência propriamente dita e a respectiva literatura, e
preciso ressaltar que no Brasil, apesar dos estudos pioneiros do século 18,
as bases educacionais e a regulamentação da profissão de geólogo só foram
fixadas a partir de 1957, por influência da Campanha de Formação de
Geólogos - CAGE...

- O conceito de relevância e suas implicações, v. 6, n. 2, p. 75-78,1977.

Como o conceito de significado, relevância é uma noção intuitiva e uma
medida determinada não somente pela relação entre documento e pergunta, mas
também em termos de relações entre os documentos - e uma relação
comparativa. A Ciência da Informação tem tentado entender e explicar o
fenómeno através de diversas abordagens (matemática, estatística,
filosófica) - não podendo ser estudada como um fenómeno de muitos fatores
do processo de comunicação.

- Automação com microcomputador no sistema de bibliotecas da PUC-Rio. v. 15,
n. 1, p. 59-61, jan./jun 1986.

A automação dos processos de manutenção e controle de periódicos,
utilizando microcomputador, abrange as diferentes bibliotecas da Pontifica
Universidade Católica do Rio de Janeiro, sendo utilizada nas atividades de
aquisição, circulação, incluindo registro da frequência de utilização e na
atualização de dados para o Catalogo Coletivo Nacional de Publicações
Periódicas, do IBICT.

Figueiredo, Laura Maia de, trad.
- Acessibilidade da informação na pesquisa científica em processo, v. 4, n.
2, p. 109-117,1975.

Esta é uma investigação sobre o tempo que leva a informação sobre pesquisas
em andamento a tornar-se acessível à comunidade científica através de
vários canais de comunicação. Esse tipo de informação tende a espalhar-se
muito rapidamente nos colégios invisíveis; portanto, é limitado aqueles
cientistas que estão bem integrados na comunidade científica. A existência
de um projeto de pesquisa é conhecida através das fontes primárias depois
de estar em andamento por três a seis meses. Aqueles que utilizam como
fonte os relatórios de pesquisa terão conhecimento do projeto uns seis
meses após seu início. Um trabalho sobre a pesquisa é apresentado numa
conferência doze meses depois. A primeira referência ao projeto aparece na
literatura periódica dezoito meses após seu início. Os cientistas que
recorrem aos serviços de indexação e resumo tomarão conhecimento do projeto
com dois anos de atraso...

- A utilização da informação sobre patentes em países em desenvolvimento :
estudo de caso em andamento, v. 6, n. 2, p. 55-58,1977.

O Denver Research Institute - DRI - iniciou, em fins de 1975, com o
Pakistan Council for Scientific and Industrial Research - PCSIR - uma
experiência no uso de informação, sobre patentes existentes nos arquivos
dos Estados Unidos. Foi selecionado um item específico de equipamento,
bastante difundido no Paquistão, e para o qual havia inúmeras patentes nos
arquivos americanos. O objetivo seria possibilitar ao PCSIR um plano geral
de informação que lhe permitiria planejar ou adaptar seus próprios
equipamentos. Uma firma legal especializada foi contratada a fim de
proceder a busca de patentes e o PCSIR pode, então, definir e focalizar
seus interesses, bem como desenvolver critérios que permitiriam a seus
cientistas selecionar patentes mais relevantes. Os resultados até hoje são
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positivos e o DRI continuará a trabalhar com o PCSIR acompanhando a
experiência com o objetivo de saber se e como a informação sobre patentes
poderá ser utilizada pêlos países em desenvolvimento.

Figueiredo, Nice Menezes de
- Metodologia conceituai para a prevenção de erros no serviço de referência,
v. 6, n. 2, p. 87-98, 1977.

Desenvolvimento de uma tipologia dos erros que podem ocorrer em qualquer
das faseado processo de referência, com uma metodologia paralela para a
prevenção de erros. A tipologia, bem como a metodologia foram baseadas numa
ampla revisão analítica da literatura nos campos do processo de referência,
avaliação e teste de sistemas de recuperação e armazenamento de informação,
estudo do uso de catálogos e levantamentos da literatura. É apresentada uma
revisão da literatura na área de pesquisa em referência; um estudo
comparativo, analisando as similaridades entre os diversos campos
envolvidos pela investigação é também apresentado. O desenvolvimento de uma
tipologia e da metodologia, baseado no material revisado na literatura dos
campos cobertos pela investigação, é discutido sob cada uma das fases do
processo de referência.

- O processo de transferência da informação, v. 8, n. 2, p. 119-138, 1979.

Principais aspectos, problemas e barreiras existentes no processo de
transferência da informação. Métodos utilizados para equacionar a
problemática, com vistas a soluções adequadas. O valor da informação como
fator de desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico. O
papel das bibliotecas no processo de transferência da informação.

- Avaliação das coleções de referência nas bibliotecas brasileiras : uma
proposta de metodologia, v. 11, n. 2, p. 31 -35, 1982.

Uma breve revisão da literatura mostrou a inexistência de uma metodologia
própria para avaliação de coleções de referência. Com bases nas opiniões e
sugestões de autores, em textos analisados, é elaborada e apresentada uma
proposta de metodologia considerando a situação e a utilização destas
coleções nas bibliotecas brasileiras. Prévias medidas corretivas são
sugeridas e são indicados os resultados previsíveis da avaliação.

- Aspectos especiais de estudos de usuários, v 12, n. 2, p. 43-57, jul./dez.
1983.

Breve apresentação dos conceitos, histórico e desenvolvimento dos estudos
de usuários, salientando-se as descobertas feitas, as tendências
observadas, as limitações e críticas referentes a estudos. Discussão dos
aspectos mais atuais neste campo: necessidades versus demanda, e os
não-usuários da informação.

- Seleção e aquisição : da visão clássica à moderna aplicação de técnicas
bibliométricas, v. 13, n. 2, p. 137-150, jul./dez. 1984.

Discussão de problemas relacionados com o desenvolvimento de coleções e
aspectos económicos e estruturais dos países em desenvolvimento em relação
à aquisição de materiais informacionais. Enfatizada a necessidade de
critérios afinados com as necessidades dos usuários, apresentando
princípios para seleção e para estabelecimento de política de seleção,
inclusive descartes, baseados não só em conceitos clássicos, como também em
técnicas bibliométricas. Descrição de rotinas de aquisição e de conceitos
em aquisição planificada e cooperativa. Enumeração de itens a serem
considerados na diagnose e no planejamento do setor de aquisição para o
racional desenvolvimento de coleções.

- Estudo de usuários como suporte'para planejamento e avaliação de sistemas
de informação, v. 14, n. 2, p. 127-135, jul./dez. 1985.

Discussão sobre a falta de utilização de resultados de estudos de usuários
para planejamento e avaliação de sistemas de informação. Apresentação de
textos selecionados que analisam esses resultados e apontam suas
implicações, fazem recomendações e estabelecem diretrizes para
planejamento/avaliação de sistemas de informação com base em resultados de
estudos de usuários.
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- Da necessidade de promover o uso da informação, v. 16, n. 1, p. 75-79,
jan./jun. 1987.

Apesar de o uso da informação ser reconhecido como fundamental para o
desenvolvimento, a UNESCO detectou subutilização da informação nos países
em desenvolvimento. Barreiras generalizadas foram identificadas, bem como
apontados diversos fatores inibidores do uso da informação nestes países.
No Brasil, os problemas assinalados pela UNESCO podem ser ainda exarcebados
devido às condições deficientes das estruturas e serviços de informação no
País. A UNESCO faz recomendações de curto e longo prazos para a superação
destas barreiras. Com base neste conhecimento, foi apresentado e aprovado
pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT).
em 1985, um projeto visando à promover o uso da informação em sistemas
selecionados no País.

- Inovação, produtividade e sistemas de informação, v. 18, n. 1, p. 83-95,
jan./jun. 1989.

Apresentam-se conceitos modernos sobre inovação, descrevendo-se as fases,
tipos e condições para inovação. São apresentados os fatores que têm
influência sobre a produtividade, ressaltando-se a preparação dos recursos
humanos da organização e discutindo-se o papel do administrador como agente
da motivação/produtividade. Analisa-se, detalhadamente, a importância da
informação no mundo moderno e descreve-se a informação necessária para as
diversas fases do processo de inovação. É apontada como essencial a atuação
adequada do pessoal da área de informação neste processo. Citam-se as
barreiras à inovação em instituições académicas e discute-se o valor
econômico das bibliotecas e sistemas de informação. Descrevem-se os
resultados de estudos sobre inovação nesta área e oferecem-se sugestões
para propiciar inovação no meio ambiente nacional de informação.
Apresenta-se estudo propondo diretrizes para invenção de novos produtos de
informação. Resumem-se diferentes abordagens para o estabelecimento de
sistemas de informação eficientes e eficazes, concluindo-se com uma
discussão sobre conhecimentos já aceitos e que podem contribuir para gerar
produtividade/inovação em sistemas de informação, ressaltando-se,
novamente, o papel do administrador do sistema.

- Informação como ferramenta para o desenvolvimento, v. 19, n. 2, p. 123-129,
jul./dez. 1990.

Argumentação sobre o conceito de que a informação somente pode ser a
ferramenta para o desenvolvimento se for útil para os usuários,
apresentando breve discussão na literatura sobre o valor da informação, que
leva a esse conceito. Apresentação das principais descobertas dos estudos
de usuários e avaliação de coleções, como subsídios básicos essenciais a
implantação de serviços/produtos da informação úteis aos usuários. Como
estudo de caso, explicitando a argumentação, é feita uma descrição sumária
do estabelecimento de duas redes de informação, da Bireme e da Embrapa,
salientando as diferenças conceituais entre as mesmas, as quais levaram a
resultados diferenciados no decorrer de uma década e meia após a
implantação. Relato sucinto dos primeiros passos para a criação de novas
redes de informação, nas áreas de Biotecnologia e Geologia e Tecnologia
Mineral, que seguiram a norma de realizar, previamente, um estudo dos
usuários das áreas - exemplificando o avanço da Ciência da Informação no
País.

- A modernidade das cinco leis de Ranganathan. v. 21, n. 3, p. 186-191,
set./dez. 1992.

Relata-se o desenvolvimento dos conceitos filosóficos/práticos embutidos
nas cinco leis de Ranganathan, desde a sua enunciação até os dias de hoje,
de acordo com um estudo comparativo da interpretacao.de vários autores na
literatura internacional. Comprova-se a modernidade das leis, que até hoje
ainda podem servir de fonte para o estabelecimento de uma filosofia para a
Biblioteconomia, de base para uma atuação eficiente do bibliotecário e como
elemento essencial para o processo de planejamento e avaliação de serviços
e sistemas de informação de qualquer nível.

Figueiredo, Regina Célia
- Estudos comparativo de julgamentos de relevância dos usuários e não-usuário
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de sierviços de d.s.L v. 7, n. 2, p. 69-78, 1978.

Os julgamentos de relevância, atribuídos a um grupo de documentos da área
de energia nuclear, por usuários de um serviço de disseminação seletiva da
informação foram comparados aqueles atribuídos por um não-usuário. A
avaliação de relevância foi feita pêlos títulos dos documentos sendo
observada a utilidade dos mesmos como determinantes da relevância ou não
dos documentos. Os julgamentos dos usuários e do não-usuário foram
similares, sendo aceitável a porcentagem de discordâncias. A porcentagem de
concordâncias não foi maior devido a diferença de pontos de vista entre
usuário e não-usuário: o primeiro avalia o documento para atender á sua
necessidade de informação e o segundo em função da questão proposta. A
frequência de decritores do perfil nos títulos dos documentos não
discrimina, por si só, os documentos relevantes dos não relevantes.

Fonseca, Edson Nery da
- Bibliografia Brasileira Corrente : evolução e estado atual do problema, v.

1, n. 1, p. 9-14,1972.

Definição e importância das bibliografias nacionais correntes e evolução do
problema no Brasil, através de iniciativas governamentais e particulares. O
depósito legal e sua atualização, Características das bibliografias até
agora produzidas e perspectivas para o futuro.

- O Negocio das Enciclopédias, v. 1, n. 2, p. 91-96, 1972.

As enciclopédias brasileiras e suas características. O precursor Alarico
Silveira e a aventura do Instituto Nacional do Livro. Iniciativas de
editores estrangeiros estabelecidos no Brasil. A mais recente enciclopédia:
seus erros técnicos, inexatidões e lacunas. Incompetência do jornalista
Carlos Lacerda como redator-chefe de enciclopédias.

- Bibliografia estatística e biliometria : uma reivindicação de prioridades,
v. 2, n. 1, p. 5-7,1973.

Os autores de países latinos devem estar de sobreaviso contra omissões de
trabalhos escritos em suas línguas por autores ingleses de estudos
recapitulativos, eventualmente desconhecedores de línguas latinas.
Bradford, por exemplo, deixou de citar os pioneiros brasileiros do
Instituto Internacional de Bibliografia, em capítulo histórico de seu livro
Documentação. Mais recentemente, outro autor inglês de igual categoria - o
Sr. Alan Pritchard - cometeu quatro inexatidões em seu artigo "Statístical
bibliography or bibliometrics?", ao estabelecer a cronologia da utilização
da expressão bibliografia estatística e a autoria da palavra bibliomelria.
Foi o falecido Paul Otlet quem, no Traité de Documentation (1934) usou pela
segunda vez aquela expressão, ao mesmo tempo em que cunhou a palavra
correspondente, em língua francesa, a bibliometrics, isto é,
bibliometrie...

- Tudo o que no mundo existe começa e acaba em livro. v. 10, n. 1, p. 5-11,
1981.

Antes de ser uma entidade material - pedra, barro, papiro, pergaminho ou
papel -, o livro é um dos veículos de comunicação do pensamento. Ele pode
ser, como tal, completado por outros veículos; nunca, porém, substituído,
como o teatro não o foi pelo cinema nem este pela televisão. Desse conceito
dinâmico de livro decorre o de biblioteca, também dinamicamente encarada
menos como "coleção de documentos devidamente classificados e catalogados"
do que como assembleia de usuários da informação. Se tudo o que no mundo
existe acaba em livro, como afirmou Mallarmó, parece lícito concluir que
tudo acaba, por igual, em biblioteca. A proposição do poeta deve ser aliás,
completada pela que se enuncia no título deste artigo e da qual os exemplos
mais significativos são os livros de registro de nascimentos e óbitos.

- Ciência da Informação e prática bibliotecária, v. 16, n. 2, p. 125-127,
jul./dez. 1987.

Os mesmos equívocos que surgiram em torno da Documentação em seu
relacionamento com a Biblioteconomia, começam a aparecer a respeito da
Ciência da Informação e suas conexões com os dois campos que a precederam
cronologicamente. Os três, entretanto, podem ser claramente delimitados
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quando examinados os objetivos específicos de cada um e os instrumentos que
produzem. A biblioteconomia lida com publicações primárias e seus usuários.
A documentação produz publicações secundárias e terciárias. E a ciência da
informação estuda como, quando, porque e onde a informação aparece, quem a
produz, qual o seu fluxo e destino final. A Informática, entendida como
processamento eletrônico da informação, está a serviço das três. É pena que
os progressos da tecnologia computacional tenham transformado alguns
bibliotecários, docurnentalistas e cientistas da informação em utopistas que
anunciam uma sociedade sem papel, esquecidos de que os agentes de uma tal
sociedade podem quebrar, um dia, todas as máquinas por eles mesmos criadas,
como no romance Erewhon, de Samuel Butler.

Foresti, Nóris Almeida Bethonico
- A revista Ciência da Informação no contexto de sua instituição : algumas

considerações, v. 15, n. 2, p. 143-150, jul./dez. 1986.

São descritos os fatores contextuais nos quais está inserida,
historicamente, a revista Ciência da Informação, editada pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. São analisados onze
fascículos da revista, correspondentes aos anos de 1980 a 1985, e
identificadas suas principais características quanto a forma e conteúdo.
São apontadas sugestões visando à maior colaboração interdisciplinar da
comunidade de informação em ciência e tecnologia.

- Contribuição das revistas brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da
Informação enquanto fonte de referência para a pesquisa, v. 19, n. 1, p.
53-71, jan./jun. 1990.

Verificou-se o uso de quatro revistas brasileiras da área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, através da análise de 1870
citações a periódicos de um total de 4459 citações em 372 artigos, no
período de I983 a I987. Foram analisadas, mediante técnicas bibliométricas,
as variáveis associadas ao uso da literatura quanto ao tipo de documento
citado, idioma e local de publicação dos periódicos citados e vida média da
literatura citada e identificado também o núcleo dessa literatura e o
fator de penetração das revistas da área e das revistas brasileiras e
estrangeiras. Verificou-se que a literatura contida em artigos de
periódicos é a mais usada; que os idiomas inglês e português predominam no
consumo da literatura; que os periódicos editados nos Estados Unidos e no
Brasil são os mais procurados. As análises apontaram que a vida média é de
seis anos para o conjunto da literatura; que as quatro revistas não só
fazem parte do núcleo de periódicos mais usados na literatura, como ocupam
também as primeiras posições, possuindo um fator de penetração
significativo já que entre cinco periódicos citados no conjunto da
literatura, 1,5 periódicos pertencem ao grupo das quatro revistas.
Conclui-se que as revistas brasileiras obtiveram uma frequência de uso
substantivo enquanto fonte de referência para a pesquisa, evidenciando a
posição destacada que ocupam como veículos geradores e produtores de
conhecimentos científicos e técnicos para a área.

Freire, Isa Maria
- Comunicação de informações tecnológicas para o meio rural. v. 13, n. 1, p.
67-71, jan./jun. 1984.

A transferência de informações tecnológicas é um processo de comunicação
social e como tal não é isenta de ideologia. Na sociedade moderna, marcada
pela oposição entre países com alto grau de desenvolvimento das forças
produtivas, e países com baixo grau de desenvolvimento tecnológico, a
transferência de informações pode se colocar seja como instrumento de
reprodução da estrutura social, seja como meio de transformação das
relações sociais. Sendo parte de um processo social, a comunicação de
informações tecnológicas faz parte da dinâmica cultural da sociedade
moderna e seu papel na implementação da mudança social pode ser colocado de
modo mais claro quando se considera a transferência de informações para o
meio rural. Cabe ao comunicador rural adotar um posicionamento crítico face
a expansão da cultura dominante no capitalismo industrial, como forma de
preservar a dinâmica cultural própria do meio produtivo rural.

- Barreiras na comunicação da informação tecnológica, v. 20, n. 1, p. 51-54,
jan./jun. 1991.
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Na sociedade industrial, transferência de tecnologia implica comunicação de
informação tecnológica relevante para a produção de bens e serviços. Nesse
processo comunicativo, diversos fatores se colocam como barreiras à correia
interpretação da mensagem pelo usuário final da informação. Um caso
especial é representado pêlos produtores rurais, que participam
desigualmente do sistema de comunicação e acesso a informação disponível na
sociedade.

Freund, George Eduardo
- Análise estrutural para aumentar a eficiência de pesquisas "online", v. 11,
n. 1, p. 19-26,1982.

A pesquisa "online" em bancos de dados continua a ser um desafio para a
maioria dos usuários, principalmente no tocante a identificação dos termos
mais apropriados para cada base de dados. A análise estrutural, uma técnica
baseada na análise sintática de termos com o objetivo de identificar
palavras semanticamente relacionadas, é proposta como solução para diversos
problemas, inclusive o de truncamento arbitrário, ainda não resolvido
satisfatoriamente em sistemas "online". O presente trabalho apresenta
resumidamente alguns aspectos teóricos e práticos da pesquisa realizada
pelo autor na Universidade de Sheffield, Inglaterra.

- Impactos da tecnologia da informação, v. 11, n. 2, p. 17-22,1982.

A Era Pós-lndustrial ou Sociedade Informatizada caracteriza-se pela
predominância das atividades relacionadas à informação. Neste artigo é
caracterizada a Tecnologia da Informação, que propiciou as grandes mudanças
na sociedade, e são apresentados alguns desenvolvimentos de interesses para
a indústria da informação. Os principais impactos desta tecnologia sobre o
profissional da informação e sobre os produtos de informação são analisados.

Fujita, Mariangela Spotti Lopes
- Avaliação da eficácia de recuperação do sistema de indexação PRECIS. v. 18,

n. 2, p. 120-134, jul./dez. 1989.

A importância do índice de assunto, enquanto sistema de recuperação da
informação, em uma biblioteca ou centro de informação. Influência do método
de indexação do sistema PRECIS mediante funcionamento de suas estruturas
sintática e semântica. Características principais e vantagens da utilização
do sistema PRECIS para a construção de índices de assunto. Construção
manual de um índice de assunto PRECIS mediante aplicação do,sistema de
indexação PRECIS a uma amostra de 85 livros de Biblioteconomia. Avaliação
da eficácia de recuperação do sistema PRECIS através da utilização
experimental comparativa dos índices de assunto da Biblioteca do Campus de
Marilia e do PRECIS.

Fundação de Tecnologia Industrial
- Estudo da demanda de informação dos usuários da área de biotecnologia, v.

15, n. 2, p. 163-192, jul./dez. 1986.

Detalhado estudo de demanda de informação em biotecnologia realizado com
uma amostra de 500 usuários, dimensionada pelo Método das Células de
Galtung, com "nível de confiabilidade" de 95% e "grau de precisão" de cada
variável de + ou - 4,3%. Analisou-se um conjunto de parâmetros críticos
para a constituição de acervos e a implantação de serviços de informação,
além de se ter aferido o grau de intensidade dos principais problemas
associados a operação das unidades de informação existentes, segundo a
opinião dos usuários analisados. Os participantes do levantamento efetuado
foram enquadrados em cinco categorias (saúde, agropecuária, energia,
planejamento e gestão, e usuários da área industrial) com o objetivo de se
verificar se ocorriam diferenças acentuadas entre esses grupos no que diz
respeito às suas necessidades de informação. Trata-se de um estudo feito
visando-se, essencialmente, a obtenção de elementos para subsidiar as ações
de planejamento de serviços de informação na área de biotecnologia.

Furtado, João Salvador
- Conceitos e tipologias em Ciência e Tecnologia e sua influência na

publicação de informações, v. 10, n. 1, p. 13-18, 1981.

A produção de informação em Ciência e Tecnologia origina algumas
considerações e dissonâncias. No sistema científico, a publicação é o
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principal indicador de excelência profissional e um meio para a avaliação
segundo os critérios da aristocracia vigente. No tecnológico, a avaliação e
conquista de posições não dependem tanto da informação publicada, mas dos
tipos de produtos e processos gerados, da rentabilidade econômica ou social
envolvidas e do prestigio conquistado pela organização. Dissonâncias se
apresentam pelo próprio tipo de atividade e diferentes campos de atuação de
cientistas e tecnolólogos, ocasionando conflitos conceituais e semânticos
sobre a natureza da informação. A forma e o conteúdo da publicação variam
nessas duas áreas pelo fato de serem destinadas a leitores distintos.
Entretanto, as dificuldades não estão- limitadas à linguagem. Outras são
provocadas pela própria estrutura institucional. Apesar das diferenças
topológicas entre cientistas e tecnolólogos, um elemento comum é exigido:
competência. Deve-se observar vários procedimentos, métodos, raciocínios
indispensáveis para o bem escrever e publicar bem.

- Informação e organização, v. 11, n.1, p. 27-33, 1982.

Correlação entre informação e organização para estruturação de sistemas em
ciência e tecnologia, que levem em conta: essência e conteúdo do sistema;
procedimentos básicos; tipos de informação e indicadores financeiros,
operacionais, científicos, tecnológicos, económicos, sociais e de imagem;
critérios para uso institucional, regional e para transferência. Indicação
de dados de desempenho, quantitativos e qualitativos e dos fatores que
limitam a expansão da informação tecnocientífiça. Utilização do projeto,
como unidade operacional, para fins de geração de informação para
acompanhamento, avaliação, orcamentação, promoção e política institucional,

- Informação léenico-econômica : mais importante do que nunca. v. 20, n. 1,
p. 20-22, jan./jun. 1991.

Caracterização (a) do universo de informação técnico-econômica, de
importância para as atividades de geração ou modificação de tecnologia na
empresa geradora de bens e serviços, (b) das fontes não convencionais e (c)
dos principais indicadores para as informações de natureza
eeonômico-financeira, operacional, científica, tecnológica, social e de
imagem institucional. Comentários sobre os fatores de sucesso da empresa,
das condições internas para a obtenção e utilização das informações
técnico-econômicas e o perfil comportamental, sintético, dos distintos
atores no ambiente interno da empresa.

Garcia, Mareia Japor de Oliveira
- A Ciência e o quebra-cabeças, v. 4, n. 1, p. 17-25, 1975.

Tentativa de comparação do Universo da Ciência com um quebra-cabeças onde
cada peca corresponderia a cada unidade(s) do conhecimento científico.
Aplicação de testes individuais e de grupos com suas respectivas
interpretações e sugestões de um método para tentativa de comprovação da
analogia entre a forma pela qual se faz o desenvolvimento da ciência e o
que ocorre na montagem de um quebra-cabeças.

Garcia, Maria Lúcia Andrade
- A informação científica e tecnológica no Brasil, v. 9, n. 1/2, p. 41-81,

1980.

Comunicação, transferência e contexto internacional da informação
científica e tecnológica; acesso as bases de dados e a documentação.

. Análise da infra-estrutura da informação científica e tecnológica no
Brasil: II PBDCT, IBICT, disposições legais e normativas, automação e
teleprocessamento, meios de comunicação disponíveis, formação de recursos
humanos, pesquisa. Situação dos principais sistemas, centros, serviços,
programas de informação e documentação científica e tecnológica no Brasil;
quadros informativos. Caracterização abrangente e crítica da situação da
informação científica e tecnológica no Brasil, com base em fontes
documentais disponíveis, entrevistas pessoais e telefónicas, discussão com
especialistas; concluída em julho de 1979, com algumas atualizações
posteriores. Para que a comunicação científica e tecnológica, se processe
eficazmente, torna-se necessária maior organização dessa atividade no
Brasil, o que supõe a adoção de princípios a serem estabelecidos no
contexto de uma política nacional de informação científica e tecnológica.

- Políticas e programas nacionais de informação científica e tecnológica, v.
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9, n. 1/2, p. 5-39,1980.

O íjue se faz na área de informação científica & tecnológica em alguns
países desenvolvidos mais representativos, em países desenvolvidos que
possuem particularidades dignas de interesse, em países em desenvolvimento
da América Latina que apresentam iniciativas nacionais significativas. A
revisão foi limitada, no que diz a atualidade dos dados e ao nível de
pormenorização, a bibliografia disponível, citada ao fina) do texto. A
intervenção crescente e em formas variadas dos governos dos países
desenvolvidos nas atividades de informação científica e tecnológica deve-se à
consciência crescente do valor político e econômico da informação e dos riscos
s custos requeridos pelas aplicações de novas tecnologias. As rédea
internacionais regionais se desenvolvem para exploração conjunta dos recursos e
facilidades de informação. Os países econômica e tecnologicamente l/deres
orientam-se para a produção, sem contudo, perder a condição de consumidores
de produtos e serviços de outros países. Os países em desenvolvimento
tendem a apresentar baixo desempenho científico e tecnológico, recursos de
infra-estrutura de informação precários, recursos humanos pouco
qualificados, dependência externa quase total em matéria de Ciência e
Tecnologia ...

Giacometti, Maria Marta
- Motivação e busca da informação pelo docente-professor. v. 19, n. 1, p.
12-20, jan./jun. 1990.

Sob o enfoque da psicologia da motivação são abordados alguns aspectos do
comportamento de docentes-pesquisadores quanto a leitura e busca de
informação, na tentativa de aplicar-se conceitos da referida área em
estudos de usuários, mais precisamente, em estudos de necessidades
relativas a informação.

Goffman, William
- Quasi-metric spaces and information systems. v. 4, n. 2, p. 75-79,1975.

O relacionamento entre fontes de informação é definido em termos de um
espaço quase-métrico. Esta propriedade é utilizada para quantificar certos
padrões funcionais em sistemas de informação criados pelo homem, tais como
a biblioteca. Além do mais, é sugerido que esta característica espacial das
fontes de informação pode ser útil para explicar certas propriedades
funcionais do cérebro.

Gomes, Hagar Espanha
- Da bibliografia à ciência da informação : um histórico e uma posição, v. 1,
n. 1, p. 5-7, 1972.

Novas formas de registro de informações ampliaram o âmbito da Bibliografia,
levando ao aparecimento da Documentação. Necessidades sociais exigiram
maior especificidade no tratamento de informação para cuja solução novos
tipos de especialistas e novas tecnologias passaram a ser desenvolvidas
originando a Ciência da informação. Esta, como disciplina científica, passa
a considerar Bibliografia, Biblioteconomia e Documentação como suscetíveis
de aplicar os resultados de suas investigações.

- Como vai o sistema de comunicação na Ciência da Informação?, v. 10, n. 1, p.
71-73, 1981.

Go/nes, Hagar Espanha, trad.
- Tecnologia da informação, sistemas de informação e informação como
utilidade pública, v. 3, n. 1, p. 57-67, 1974.

Para resolver os modernos problemas da informação muitos tipos de sistemas
de informação evoluíram utilizando uma tecnologia da informação
correspondente. Entretanto, a julgar por suas reações, parece que o problema
dos usuários em obter informação relevante não foi aliviado de maneira
significativa, e, pior ainda, parece que muitas soluções baseadas na nova
tecnologia da informação resultaram em novas barreiras, impondo novos
níveis de complexidade e dificuldade para o usuário. Uma nova orientação
dos sistemas de informação para os usuários parece ser necessária. Uma
solução é considerar os sistemas de informação como um tipo de empresa de
utilidade pública. "Utilidade Pública" pode fornecer uma estrutura
conceituai em torno da qual alguns sistemas de informação podem ser
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organizados, minimizando alguns problemas da informação. Este trabalho
originou-se de um estudo intitulado Projeto INFUT (Information Utility) que
procura investigar as condições em que vários sistemas e fontes de
informação podem ser encarados como utilidade pública...

- Acessibilidade da informação na pesquisa científica em processo, v. 4, ri.
2, p. 109-117,1975.

Esta é uma investigação sobre o tempo que leva a informação sobre pesquisas
em andamento a tornar-se acessível a comunidade científica através de
vários canais de comunicação. Esse tipo de informação tende a espalhar-se
muito rapidamente nos colégios invisíveis; portanto, é limitado aqueles
cientistas que estão bem integrados na comunidade científica. A existência
de um projeto de pesquisa é conhecida através das fontes primárias depois
de estar em andamento por três a seis meses. Aqueles que utilizam como
fonte os relatórios de pesquisa terão conhecimento do projeto uns seis
meses após seu início. Um trabalho sobre a pesquisa é apresentado numa
conferência doze meses depois. A primeira referência ao projeto aparece na
literatura periódica dezoito meses após seu início. Os cientistas que
recorrem aos serviços de indexação e resumo tomarão conhecimento do projeto
com dois anos de atraso...

Gomes, Maria Yeda F. Soares de Filgueiras
- Contribuição ao debate sobre política nacional de informação científica e
tecnológica, v. 11, n. 2, p. 45-50,1-982.

Análise sucinta das formas pela quais a ciência é historicamente produzida
e dos seus condicionamentos econômico-sociais, ressaltando-se alguns
aspectos da vinculação da atividade científica à produção no capitalismo e
que condicionam a definição de políticas científicas e políticas de
informação, sobretudo em um país dependente como o Brasil. Aspectos políticos
e económicos das medidas de política científica e de informação: a
industrialização da ciência e o seu controle pelo sistema produtivo;
importância da produção científica e da informação dela decorrente para a
reprodução e expansão do sistema dominante; sua transformação em mercadoria
e sua utilização como instrumento de dominação e poder. Considerações sobre
o sistema científico brasileiro e a questão de uma política nacional de
informação científica e tecnológica.

- O Estado e o processo de implantação de uma política nacional de informação
científica e tecnológica no Brasil, v. 17, n. 2, p. 105-117, jul./dez. 1988.

Breve análise do papel do Estado no processo de implantação de uma política
nacional de informação científica e tecnológica no Brasil, destacando-se
algumas questões gerais de fundo, de natureza econômica e
política-ideológica, que interferem e/ou condicionam, em grande parte, esse
processo. Sugerem-se algumas formas de participação social que podem ser
empreendidas e que conduzam a uma verdadeira democratização do
conhecimento, através de um controle de sua aplicações, da avaliação das
políticas e planos nesse setor e, inclusive, da definição de prioridades.

Gomes, Themis Ferreira
- Seleção de periódicos científicos para a área da física, v. 3, n. 2, p.
105-146,1974.

O acervo de periódicos científicas do CBPF ó analisado pelas citações em
NOTAS DE FlSICA publicadas no período 1970-1973 e pelas consultas por
cópias xerox no período agosto-dezembro de 1973 de modo a conduzir a
identificação no núcleo mínimo de periódicos requeridos para cobrir os 90%
de informação útil. A partir desse conjunto uma proposta ampliada de
cobertura bibliográfica é feita tendo em vista argumentos suplementares.

Gontow, Rejane
- Estudos de usuários e comunicação científica : relações implícitas e

explícitas, v. 18, n. 1, p. 62-73, jan./jun. 1989.

Analisa os conceitos de comunicação científica e estudo de usuários com o
objetivo de demonstrar as relações existentes entre as duas áreas. Alguns
estudos de usuários já realizados em dissertação de mestrado e/ou
doutorado, foram selecionados com a finalidade de dar maior visibilidade a
estas relações. Através da amostra selecionada percebe-se que é fundamental
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que haja uma maior interação entre as áreas de comunicação científica e
estudos de usuários, a fim de que se possa entender melhor as necessidades
de nossos usuários - consumidores e produtores de informação - e,
conseqüentemente, aprimorar os serviços prestados a eles.

Gonzalèz de Gomez, Maria Nelida
- Curso de especialização em Documentação e Informação : uma nova proposta,
v. 13, n. 2, p. 159-166, jul./dez. 1984.

Apresenta resultados de consulta aos professores dos cursos de graduação de
Biblioteconomia para determinar áreas e assuntos de interesse, quanto ao
treinamento e reciclagem, face as mudanças decorrentes do novo currículo
mínimo, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, e em implantação. O
método formal aqui descrito pode funcionar como modelo para outros
programas de pós-graduação "latu-sensu" e se insere na nova proposta de
atuação do Curso de Especialização em Documentação e Informação -CUC,
promovido pelo IBICT/CNPq em convénio com a Escola de Comunicação da UFRJ.
O CDC tem uma estrutura flexível, que permite alterações anuais em sua
programação, afim de atender a diferentes demandas. A programação para
1985 - disciplinas, ementas - é apresentada no final do trabalho.

- Informação e conhecimento, v. 13, n. 2, p. 107-114, jul./dez. 1984.

No estágio atual da Ciência da Informação, aumenta o interesse pelo ponto
de vista cognitivo acerca de processos e produtos informacionais. Teses e
tecnologias de informação teriam sempre suas correspondentes premissas
cognitivas, implícitas ou explícitas. Uma dessas premissas caracterizaria o
sujeito do conhecimento. Afirmando que essa caracterização do sujeito tem
consequências teóricas e práticas com respeito a informação, são revisados
alguns dos enfoques principais (formal-universalista, psicologista, entre
outros), e levantada a questão da importância das condições
sócio-históricas que afetam o sujeito gerador-usuário de conhecimento e
informação.

- O papel do conhecimento e da informação nas formações políticas ocidentais,
v. 16, n. 2, p. 157-167, jul./dez. 1987.

Na história das sociedades ocidentais, a cada formação política
correspondeu um modo de definição dos espaços coletivos de trocas de
conhecimento e informação, que seria expressão de um "nos" resultante das
interações e conflitos dos agentes envolvidos. A eficácia da informação
como fator de transformações dependerá hoje não só de sua distribuição no
espaço social, mas também de quais sejam os agentes coletivos possuidores
do conhecimento e das tecnologias de informação.

- O objeto de estudo da ciência da informação : paradoxos e desafios, v. 19,
n. 2, p. 117-122, jul./dez. 1990.

A ciência da Informação não se identificaria pela especificação qualitativa
de uma ordem de fenómenos de informação como sendo seu objeto, mas pela
instauração de um "ponto de vista" organizador de um domínio
transdisciplinar. Esse ponto de vista afirma a relação entre uma pragmática
social de informação (ou "meia-informação") e os "mundos" de vida, de ação,
de conhecimento, agindo na construção dos valores de Informação.

Gursey, Suha
- S.tudies in scientometrics l: transience and continuance in scientific
authorship. v. 4, n. 1, p. 27-40,1975.

Estuda o fenómeno de transciência/permanência na frente de pesquisa pela
análise do fluxo anual de autores de uma população amostrada, derivada do
banco de dados resultante de sete anos de publicação de "Science Citation
Index" e "Who is publishing in Science". Para o período total analisado
(1964-1970) foram encontrados 281 autores transientes e 19 autores
permanentes, numa população total de 506 autores. Derivou-se, a seguir, um
modelo para análise quantitativa do fluxo padrão de autores, verificando-se
que há uma taxa de natalidade ("annual recruitment") e uma taxa de
mortalidade ("annual termination") de cuja superposição resulta uma taxa de
mortalidade infantil (transciência)...

- Studies in scientometrics II: the relation between source author and cited
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author populations. v. 4, n. 2, p. 103-108,1975.

Uma sequência anual de Citatlon Indexes mantém um padrão de comportamento
em muito semelhante a uma sequência de Source Indexes. Cinco anos do Source
Index (1964-1968) foraní considerados como suficientes para distinguir,
entre os autores, as classes de transientes e permanentes, e três anos do
Citation índex (1966-1968) para identificar referências a autores iniciando
publicação no começo do período. O arquivo listou 640 autores, dos quais
381 estavam incluídos nos cinco Source Indexes e 442 nos três Citation
Indexes, sendo 183 nomes comuns a ambas categorias de índices. Dos autores
transientes que aparecem apenas em um único Source Index, 71 não são
citados, 19 são transitoriamente citados e somente 10 parecem ser
permanentes em citação...

Gusmão, Heloísa Rios
- A Ciência e o quebra-cabeças, v. 4, n. 1, p. 17-25, 1975.

Tentativa de comparação do Universo da Ciência com um quebra-cabeças onde
cada peca corresponderia a cada unidade(s) do conhecimento científico.
Aplicação de testes individuais e de grupos com suas respectivas
interpretações e sugestões de um método para tentativa de comprovação da
analogia entre a forma pela qual se faz o desenvolvimento da ciência e o
que ocorre na montagem de um quebra-cabeças.

- Análise da literatura brasileira de siderurgia, v. 7, n. 1, p. 25-35, 1978.

Análise bibliométrica da literatura de Siderurgia, utilizando-se a
publicação Siderurgia Brasileira 1960/72. Foram aplicadas as leis de
Bradford referente à dispersão de literatura analisando-se 42 periódicos
contendo 862 artigos, e a lei de Lotka relacionada a produtividade
científica utilizando-se 726 autores perfazendo uma média de 1,2
artigo/autor. Verificou-se a existência de um núcleo representativo dos
autores na área apesar do período analisado.

Henning, Patrícia Corrêa
- Internet @ RNP. BR : um novo recurso de acesso a informação, v. 22, n. 1,
p. 61-64, jan./abr. 1993.

Apresenta a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), projeto do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), coordenado pelo CNPq. Descreve sua proposta
básica de conectar a comunidade acadêmica brasileira à Internet. Traça um
breve histórico das redes académicas de computadores nos Estados Unidos e
no Brasil. Introduz o seu público à Internet, por meio de uma sucinta
descrição dos seus principais serviços: correio eletrônico, acesso remoto e
transferência de arquivos.

Hernandes, Carlos Alberto Mamede
- Aspectos relevantes no projeto de linguagens para acesso a bases de dados

bibliográficas, v. 17, n. 2, p. 119-121, jul./dez. 1988.

Descrevem-se as funções que uma linguagem de recuperação de informações
bibliográficas deve abranger e discutem-se as modalidades básicas
existentes: linguagem natural por menu e linguagem orientada a comandos
(CCL), analisando-se as vantagens e desvantagens de cada uma. São sugeridas
características que tornam uma linguagem orientada a comandos própria para
o ambiente de buscas bibliográficas.

Hopkinson, Alan
- Ò "Common Communication Formal" desenvolvido pela Unesco, v. 14, n. 1, p.
51-54, jan./jun. 1985.

Descreve o "Common Communication Format-CCF", um formato de intercâmbio
desenvolvido pela UNESCO-PGI (Programa Geral de Informação), para ser usado
por instituições que pretendem intercambiar registros bibliográficos. São
feitas comparações entre o CGF e outros formatos de registros
bibliográficos, sendo evidenciada a necessidade do CGF agir como ponte de
ligação entre as comunidades de informação aluando como um formato de
intercâmbio sobre o qual se basearia um formato interno para bases de dados
de sistemas de bibliotecas e de serviços secundários.
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lbanez, Maria das Graças Vilela
- Panorama geral da produção, difusão e uso de filmes e vídeos em ciência e
tecnologia no Brasil, v. 16, n. 1, p. 81-89, jan./jun. 1987.

Este documento se propôs: criar oportunidade de um exercício de
esclarecimento sobre filmes e vídeos em C&T, através da troca de ideias e
experiências, bem como criar subsídios para o estabelecimento de critérios
de seleção de uma mostra brasileira, a ser apresentada durante a realização
do primeiro Encontro Ibero-Americano sobre esse tema. Para isso, grupos de
pesquisadores e instituições foram contatados, e bibliografia a respeito
foi consultada, além de debates e discussões realizados com vários técnicos
com vivência no assunto, com as limitações do curto espaço de tempo com o
qual se trabalhou. Seu conteúdo aborda, fundamentalmente, os seguintes
aspectos: correntes diversas de concepção sobre o conceito de filme e vídeo
científico e tecnológico; critérios usados na organização da Mostra;
dificuldades encontradas para financiamento, produção, difusão e uso desse
tipo de material, e sua importância como instrumento não só de
popularização de C&T - portanto da democratização da informação sopre o
assunto - como da importância de seu uso como instrumento de processo de
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica. Além das dificuldades
encontradas registram-se, também, iniciativas institucionais - públicas e
privadas - com relação a questão, bem como discutiu-se o avanço que as
mesmas representam, hoje, no Brasil. Finalmente, algumas sugestões foram
colocadas, as quais embora tímidas, se concretizadas, poderiam significar
avanços sensíveis na promoção de filmes e vídeos como instrumentos efetivos
da valorização da C&T na sociedade, bem como abrir novas oportunidades para
aqueles indivíduos, grupos e instituições que, apesar de tudo, continuam
lutando para conquistar maiores espaços e melhores condições de trabalho
neste setor.

Imperatriz, Ines Maria de Morais
- Sistema integrado de bibliotecas da Universidade de São Paulo : implantação

e desenvolvimento, v. 17, n. 1, p. 59-66, jan./jun. 1988.

Relata a implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de
São Paulo e fornece informações sobre o seu objetivo, política, universo e
programas em desenvolvimento.

- A informação bibliográfica automatizada na USP : uma política para sua
implantação, v. 18, n. 1, p. 58-61, jan./jun. 1989.

Descreve a política de implantação do tratamento automatizado da informação
bibliográfica na Universidade de São Paulo. Relaciona os instrumentos
utilizados, bem como as vantagens decorrentes desse trabalho realizado em
nível sistémico.

- Adequação do ""software"" do banco de dados bibliográficos da USP ao formato de
intercâmbio bibliográfico do IBICT. v. 20, n. 2, p. 233-237, jul./dez. 1991.

Relata o desenvolvimento de ""software"" para computador de grande porte,
destinado a armazenagem e recuperação de informações bibliográficas de
acervos de bibliotecas da Universidade de São Paulo. Considera a questão do
formato bibliográfico e a necessidade de sua adequação a formato de
intercâmbio de informações em fita magnética, para atendimento a normas
internacionais de Documentação. Analisa a conveniência de trabalho conjunto
entre bibliotecários e analistas de sistemas, bem como a oportunidade de se
obter consultoria externa a instituição para decisões finais. Expõe os
procedimentos adotados e apresenta os objetivos pretendidos.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
- Recomendações da primeira Reunião sobre Catalogo Coletivo Regional de

Publicações Seriadas para a América Latina, v. 16, n. 1, p.^99-102,
jan./jun. 1987.

Contem as recomendações aprovadas na 1a. Reunião de representantes da
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela,
objetivando iniciar estudos para a criação de um catalogo coletivo regional
latino-americano de publicações seriadas e o estabelecimento de mecanismos
de intercâmbio de copias de artigos de revistas especializadas. Essa
Reunião, realizada a convite do IBICT, em sua sede, no período de 1 a 5 de
julho de 1987, contou com o apoio financeiro da Organização dos Estados
Americanos (OEA) e da Unesco, no âmbito do projeto da rede INFOLAC
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(Informacion para el Desarollo en América Latina y el Caribe).

- Lince : uma proposta de padronização para linguagens de acesso a base de
dados. v. 17, n. 2, p. 141-145, jul./dez. 1988.

A falta de padronização nos procedimentos de acesso a bases de dados levam
os usuários a capacitarem-se nas características próprias de cada linguagem
de acesso existente nos diversos centros hospedeiros dessas bases. Para
superar esta dificuldade, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia(IBICT) e o Centro de Informação Nucleares da Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CIN/CNEN) vem trabalhando no projeto da linguagem
LINCE, que deverá ser implantada em diferentes computadores. É orientada a
comandos e tem sua potencialidade voltada para o tratamento de dados
referenciais e bibliográficos, porém incorpora algumas facilidades para a
recuperação de dados numéricos. Seus principais comandos permitem realizar
buscas, exibir, ordenar ou gravar seus resultados, abrir ou fechar sessões
de trabalho, usar diferentes bases e solicitar auxílio ao sistema. Nas
expressões de busca são utilizados operadores lógicos, relacionais, de
relacionamento em tesauro, de truncamento, mascaramento e de profundidade.
Um subconjunto desta linguagem está implantado por computadores do IBICT é
encontra-se em fase de desenvolvimento no CIN/CNEN.

- Dissertações apresentadas no Curso de Mestrado em Ciência da Informação do
IBICT/UFRJ, v. 19, n. 2, p. 173-178, jul./dez. 1990.

Relação das 23 dissertações apresentadas a partir de 1987 no Curso de
Mestrado em ciência da informação, criado em 1970 e atualmente integrado na
estrutura curricular e acadêmica da Escola de Comunicação (ECO) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo convénio firmado entre
o CNPq/IBICT e a UFRJ/ECO. As dissertações, em ordem cronológica e
acompanhadas de resumos, dão continuidade as 104 dissertações já defendidas
naquele Curso e publicadas no volume 16, número 2, paginas 193-210, ano de
1987, da revista Ciência da Informação.

Jakobson, Sara Roitman
- índice em cadeia, v. 3, n. 1, p. 69-78, 1974.

Catalogo sistemático: índices auxiliares, finalidade e elaboração. Uso do
índice em Cadeia, em substituição ao índice Numérico, sua origem,
aplicação, nomenclatura e método. Tipos de entradas no Catalogo
Sistemático: únicas e múltiplas e suas estruturações específicas no índice
em Cadeia. Exemplificação aplicada a CDU.

Japiassu, Hilton
- As máscaras da ciência, v. 6, n. 1, p. 13-15, 1977.

A significação aparente da ciência encontra-se nas intenções subjetivas dos
próprios cientistas, cuja preocupação fundamental seria a busca do
conhecimento, e nas intenções dos que elaboram a política científica, tendo
em vista o aumento da produção de bens como decorrência da produção de
conhecimentos. O cientista, no mundo atual, saiu da ficção neutralista e
com ele a ciência. Por isso estamos diante de dois mitos da ciência: o mito
da ciência-que-conduz-necessáriamente-ao-progresso e o da
ciência-pura-e-imaculada. Segundo o primeiro a ciência se expõe a ser
julgada pelo valor social de seus resultados e de acordo com o segundo a
ciência e seu próprio fim, não tendo que prestar contas a nenhuma instância
exterior. Se há crise na ciência é porque os cientistas se interrogam sobre
a significação e função reais, na sociedade, de seus trabalhos.

Jorge, Arleti Maria Bottesini
- Rede de informações ambientais : um projeto que deu certo, v, 21, n. 1, p.
64-68, jan./abr. 1992.

Aborda a criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma rede de informação
latino-americana em meio ambiente, a Repidisca. Mostra sua estrutura
descentralizada, com seus centros coordenadores e centros cooperantes
nacionais com suas atividades e responsabilidades. Traz informações sobre
assuntos, tipos, aquisição e preço dos documentos disponíveis na rede.
Discorre sobre a rede no Brasil, único país a possuir dois centros
coordenadores nacionais e relata as vantagens de participar da Repidisca e
as características próprias da rede que contribuíram para sua consolidação.
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Kairalla, Arma Sylvia Silveira
- Técnica DELPHI para análise de um sistema de informação : estudo de
viabilidade, v. 13, n. 1, p. 11-23, jan./jun. 1984.

Estuda-se a viabilidade da aplicação da técnica DELPHI para se obter um
consenso de opiniões dos pesquisadores do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas -lPT sobre sistema de informação, como um todo. São seguidos
alguns passos'tais como: a seleção de participantes, a elaboração e a
aplicação de questionários bem como a análise das respostas. Os conceitos
obtidos refletem o pensamento do grupo de respondentes. O método DELPHI
amplamente adotado em diversos campos de estudo, prova ser viável também na
área da informação.

- Implantação da rede automatizada das bibliotecas do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. v. 16, n. 1, p. 97-98, jan./jun. 1987.

O objetivo do projeto de automação da rede de bibliotecas do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) é criar uma estrutura capaz de coordenar e
integrar esforços no sentido de gerar um serviço de informação tecnológica
para atender a demanda de informações das empresas que atuam no setor
industrial. O projeto, iniciado em março de 1986, integra 16 centros de
documentação e informação desse Instituto, aluando nas áreas de ciências da
engenharia, tecnologia industrial, agroindustrial e recursos minerais. O
sistema de computação utilizado é o CDC CYBER 170/750 e o ""software"" de
gerenciamento do banco de dados DMS 170 da Control Data. A rede "online"
opera através de micros interligados ao computador CYBER. No momento, o
sistema está operando com o banco de dados bibliográficos do acervo do IPT.

Kelmer, Henrique
- Controle automático de periódicos do SENAC. v. 19, n. 1, p. 86-89,
jan./jun. 1990.

Apresenta a SISPER - sistema para controle de periódicos destinado a
microcomputadores compatíveis com IBM XT, desenvolvido pela CONTEMPORY -
Consultoria Empresarial. Descreve as características operacionais do
sistema, o equipamento e os programas utilizados em seu desenvolvimento e a
sua estrutura, dividida em três módulos e seis arquivos. Avalia sua
utilização no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Klaes, Rejane Raffo
- Sistema de informação gerencial para desenvolvimento de coleções, v. 20, n.
2, p. 220-228, jul./dez. 1991.

Apresenta os principais resultados de uma pesquisa sobre o uso da
informação para a tomada de decisão na atividade de desenvolvimento de
coleções em bibliotecas universitárias brasileiras. Propõe um referencial
teórico sobre o assunto, enfatizando a importância do estabelecimento de um
sistema de informação gerencial para apoiar o processo decisório nessa
atividade.

Klintoe, Kjeld
- Interação entre empresas com necessidades de informação (conhecimento) e a
estrutura nacional de centros com provisão de conhecimento acumulado :.
referência especial a estrutura nacional de serviços de informação,
documentação e de biblioteca, v. 20, n. 1, p. 55-57, jan./jun. 1991.

Neste artigo, o autor 1) considera a comunidade formada de entidades
organizacionais que diferem umas das outras pelas tarefas. As entidades
organizacionais somente podem alcançar seus objetivos e metas com o
fornecimento de informação como base para seus desempenhos; 2) classifica
estas entidades em três categorias principais: a) entidades empenhadas em
obter um alto padrão de desenvolvimento e crescimento; b) entidades com um
limitado padrão de crescimento; c) entidades que contribuem muito pouco
para o PNB, mas muito para a comunidade, pela oferta de empregos e de
produtos e serviços diários; 3) mostra a conveniência da organização
adequada do fluxo de informação, de acordo com as necessidades de
informação das três categorias referidas, e também para o desenvolvimento
do país; 4) determina, em nível nacional, a estrutura de serviços de
informação, documentação e de biblioteca, assim como a estrutura de
institutos de pesquisa e centros de serviços tecnológicos, para assegurar o
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fluxo de informação.

Kobashi, Nair Yumiko
- Contribuição da terminologia para a elaboração de tesauros. v. 21, n. 3, p.

197-200, set./dez. 1992.

O tesauro é visto tradicionalmente como instrumento de representação e de
controle terminológico, no qual, as unidades de entrada são organizadas
segundo princípios lógico-semânticos. Contudo, a ausência de uma definição
precisa das propriedades dessas unidades compromete o tesauro na sua função
de representação e de controle. Sugere-se estabelecer a interface entre
terminologia e análise documentária para subsidiar a formulação de
metodologias de elaboração de linguagens documentárias mais eficazes.

Kofnovec, L.
- Funções das linguagens de indexação e recuperação da informação nos

sistemas nacionais e internacionais de informação científica e técnica, v.
7, n. 1, p. 43-50,1978.

Discute-se a possibilidade de estabelecer interrelações entre linguagens
de recuperação em sistemas nacionais e internacionais de informação
científica e técnica (ICT). Mútua convertibilidade é possível e somente
útil quando há uma interseção dos assuntos processados por diferentes
linguagens de recuperação. Diversos tipos básicos de linguagem de
recuperação, os quais esïão em uso ou podem ser usados em sistemas
nacionais e internacionais de informação são discutidos, junto com as
funções que eles deveriam desempenhar.

Kremer, Jeannette Mãrguerite
- Os GATEKEEPERS na engenharia, v. 10, n. 1, p. 19-33,1981.

Define o que são gatekeepers e apresenta a técnica sociométrica que
permitiu a sua identificação entre os engenheiros de uma companhia de
projetos .Depois de identificados, foi possível descrever as suas
características.

- Uso de periódicos por professores e estudantes universitários, v. 18, n. 1,
p. 74-82, jan./jun. 1989.

Analisou-se o uso de periódicos por professores e estudantes na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Embora pareça ser indiscutível sua
importância para as atividades académicas, constatou-se que muitos não
utilizam periódicos, e que não há consenso a respeito de que títulos seriam
os mais importantes para o ensino e a pesquisa. Também se verificou que o
número de periódicos citados como relevantes e utilizados é muito baixo em
relação ao total na coleção das bibliotecas da universidade. Estes
resultados são semelhantes a outros descritos na literatura de
biblioteconomia.

Krieger, Eduardo Moacyr
- Programa de apoio às revistas científicas para a Fapesp. v. 20, n. 2, p.

137-150, jul./dez. 1991.

Estudo de avaliação de revistas correntes brasileiras, para obtenção de um
núcleo básico de títulos relevantes nas diferentes áreas de conhecimento
que possam merecer apoio de agências financiadoras. A metodologia adotada
foi basicamente: 1)levantamento dos periódicos correntes existentes no
país, independentemente de suas origens institucionais; 2)análise de mérito
e classificação por níveis de relevância desses títulos, realizadas por
especialistas nas diferentes áreas e subáreas do conhecimento, seguindo
procedimentos previamente elaborados pêlos autores.

Krzyzanowski, Rosaly Favero
- Sistema integrado de bibliotecas da Universidade de São Paulo : implantação

e desenvolvimento, v. 17, n. 1, p. 59-66, jan./jun. 1988.

Relata a implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de
São Paulo e fornece informações sobre o seu objetivo, política, universo e
programas em desenvolvimento.

- A informação bibliográfica automatizada na USP : uma política para sua
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implantação, v. 18, n. 1, p. 58-61, jan./jun. 1989.

Descreve a política de implantação do tratamento automatizado da informação
bibliográfica na Universidade de São Paulo. Relaciona os instrumentos
utilizados, bem como as vantagens decorrentes desse trabalho realizado em
nível sistémico.

- Programa de apoio as revistas científicas para a Fapesp. v. 20, n. 2, p.
137-150, jul./dez. 1991.

Estudo de avaliação de revistas correntes brasileiras, para obtenção de um
núcleo básico de títulos relevantes nas diferentes áreas de conhecimento
que possam merecer apoio de agências financiadoras. A metodologia adotada
foi basicamente: 1)levantamento dos periódicos correntes existentes no
país, independentemente de suas origens institucionais; 2)análise de mérito
e classificação por níveis de relevância desses títulos, realizadas por
especialistas nas diferentes áreas e subáreas do conhecimento, seguindo
procedimentos previamente elaborados pêlos autores.

Kuramoto, Hélio
- Laboratório de Tecnologia da Informação : projeto de criação de

infra-estrutura, v. 19, n. 2, p. 179-180, jul./dez. 1990.

Visandaá integração do País na competição tecnológica internacional no
presente contexto da modernização ensejado pelo Governo, o IBICT, em
consonância com os objetivos da Instituição, promove a criação do
Laboratório de Tecnologia da Informação do Departamento de Ensino e
Pesquisa. O projeto, seus objetivos, mecanismos e infra-estruturas para sua
implantação são descritos e enfatizada sua função como um dos
elementos-chave de entrosamento, divulgação e geração de competência em
tecnologias de informação para sistemas de informação.

Lancaster, Frederick Wilfrid
- Acessibilidade da informação na pesquisa científica em processo, v. 4, n.
2, p. 109-117,1975.

Esta é uma investigação sobre o tempo que leva a informação sobre pesquisas
em andamento a tornar-se acessível a comunidade científica através de
vários canais de comunicação. Esselipo de informação tende a espalhar-se
muito rapidamente nos colégios invisíveis; portanto, é limitado aqueles
cientistas que estão bem integrados na comunidade científica. A existência
de um projeto de pesquisa é conhecida através das fontes primárias depois
de estar em andamento por três a seis meses. Aqueles que utilizam como
fonte os relatórios de pesquisa terão conhecimento do projeto uns seis
meses após seu início. Um trabalho sobre a pesquisa é apresentado numa
conferência doze meses depois. A primeira referência ao projeto aparece na
literatura periódica dezoito meses após seu início. Os cientistas que
recorrem aos serviços de indexação e resumo tomarão conhecimento do projeto
com dois anos de atraso...

- The Information services librarian. v. 5, n. 1/2, p. 7-15, 1976.

As bibliotecas estão atravessando um período de grandes mudanças devido a
crescente disponibilidade de bases de dados, legíveis por máquina, e
sistemas de recuperação da informação. Alguns produtores de bases de dados
estabeleceram redes nacional e internacional a fim de torná-las
disponíveis. O fato de que poucas instituições tenham um nível de demanda
que justifique operações deste tipo levou ao desenvolvimento de centros de
disseminação de informação científica e ao desenvolvimento de buscas
"online". Em relação a estas mudanças, o bibliotecário está assumindo o
papel de intermediário entre os usuários e a massa de dados bibliográficos
existentes em forma legível por máquina.

Lara, Marilda Lopes Ginez de
- Contribuição da terminologia para a elaboração de tesauros. v. 21, n. 3, p.

197-200, set./dez. 1992.

O tesauro é visto tradicionalmente como instrumento de representação e de
controle terminológico, no qual, as unidades de entrada são organizadas
segundo princípios lógico-semânticos. Contudo, a ausência de uma definição
precisa das propriedades dessas unidades compromete o tesauro na sua função
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de representação e de controle. Sugere-se estabelecer a interface entre
terminologia e análise documentária para subsidiar a formulação de
metodologias de elaboração de linguagens documentárias mais eficazes.

Lautre, Evelyne
- O monitoramento informativo : da definição ao conteúdo, v. 21, n. 2, p.

132-135, maio/ago. 1992.

O monitoramento tecnológico permite a empresa obter informação necessária
para o processo de tomada de decisão, e criar estratégias convenientes para
assegurar a competitividade. A autora aborda as características entre o
sistema de informação estratégica e o sistema de informação documentária.
Descreve os tipos de processamento da informação estratégica com o objetivo
de definir o monitoramento tecnológico. Mostra como é feito o caminho que
vai desde o conceito de monitoramento tecnológico - controle da inovação
tecnológica - ao monitoramento informativo - global. Os problemas
enfrentados pela empresa na organização do monitoramento informativo são
apresentados.

Leitão, Dorodame Moura
- O conhecimento tecnológico e sua importância : possibilidades de sua
transferência internacional, v. 10, n. 2, p. 33-44, 1981.

O conhecimento tecnológico - sua geração, transferência, absorção e
utilização - é um dos fatores para o desenvolvimento. No mundo moderno, as
relações entre conhecimento e poder, conhecimento e desenvolvimento,
conhecimento e tecnologia marcam as diferenças económicas, as posições
comerciais e até mesmo o poderio militar, provocando uma divisão entre
países desenvolvidos e subdesenvolvidos . Estes últimos, embora tenham
alcançado certo crescimento econômico com a industrialização, criaram um
vinculo de dependência tecnológica do qual só recentemente tomaram
consciência. Países em desenvolvimento como o Brasil, que aspiram a menor
dependência, devem buscar sua autonomia tecnológica, o que não significa
independência tecnológica e sim maior capacidade de absorver e regular o
fluxo de conhecimentos existentes e desenvolver tecnologias próprias para
problemas específicos, principalmente aqueles ligados aos setores-chave da
economia, tendo por base uma estrutura de pesquisa que possibilite a
concretização desses objetivos.

- A informação : insumo e produto do desenvolvimento tecnológico, v. 14, n.
2, p. 93-107, jul./dez. 1985.

Analisa o papel da informação no desenvolvimento tecnológico, visto como um
processo de aprendizado. Com o objetivo de melhor compreender o fenómeno a
nível macro, de país, e avaliado, inicialmente, o relacionamento entre o
fluxo da informação e o aprendizado tecnológico a nível micro, que ocorre
com o indivíduo. Essa análise inicial realça os aspectos psicológicos e
sociológicos envolvidos nesse relacionamento. A avaliação a nível de
empresa e de país, feita por analogia, permite ressaltar os ângulos
políticos, culturais e económicos. Nesses níveis de agregação maior, os
elementos básicos do fluxo da informação, como as barreiras e os códigos,
assumem características políticas de grande importância para o entendimento
da questão tecnológica a nível mundial. Discussão das diferenças existentes
no papel da informação em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O
entendimento de tais diferenças permitira, aos países em desenvolvimento, a
adoção de políticas adequadas ao seu estágio tecnológico no sentido de
conseguir uma autonomia tecnológica que permita dominar e controlar o fluxo
de informação tecnológica que circula no país.

Leme, Neli Meneses Paes
- Implantação do Microlsis no SENAC. v. 17, n. 2, p. 131-139, jul./dez. 1988.

O MICROÍSIS, ""software"" desenvolvido pela Unesco, destina-se ao gerenciamento
de informações bibliográficas através da utilização de microcomputador. O
artigo analisa a estrutura do ""software"", incluído os programas de usuário, e
as etapas necessárias a sua implantação - planejamento das bases de dados;
definição de padrões para entrada de dados; formatação de relatórios; e
pesquisas. Analisa, ainda, seus pontos positivos e negativos.

Lemos, António Agenor Briquet de
- A nova fase de Ciência da Informação, v. 10, n. 1, p. 69-70, 1981.
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- Planejamento e coordenação da informação científica e tecnológica no Brasil
.v. 15, n. 2, p. 107-115, jul./dez. 1986.

Através de um relato histórico sobre fatos, instituições e documentos
governamentais, esboça um estudo da situação do desenvolvimento da
informação científica e tecnológica no Brasil. Analisa o histórico do IBBD,
criado em 1954, sua transformação em IBICT, em 1976, e a evolução de seus
objetivos diante das mudanças em nível de governo e de adaptação a
realidade brasileira na área de informação científica e tecnológica.
Destaca o surgimento, em 1968, do Sistema de Informação Tecnológica, no
MIC, bem como o amplo trabalho que chegou a definir a forma que teria o
proposto Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica (SNICT).
Trata da elaboração, em 1984, da Ação Programada em Informação em Ciência e
Tecnologia, que conseguiu reunir de forma sintética e objetiva as
características de um diagnóstico e de um conjunto articulado de diretrizes
e atividades prioritárias. São também citadas duas outras atividades de
planejamento consideradas importantes: o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), do qual faz parte um
Subprograma de Informação Científica e Tecnológica, e o Plano Nacional de
Bibliotecas Universitárias. Esboça os subprogramas das partes integrantes
do Plano Trienal do IBICT, para 1987-1989, os quais deverão ser desdobrados
em projetos específicos.

Lemos, Maria Ignez Azambuja de
- Sistema de informações para uma empresa de fundações (SIEF). v. 4, n. 2, p.
81-89,1975.

O SIEF (Sistema de Informações para uma Empresa de Fundações) permite
recuperar todas as informações técnicas referentes as obras estudadas e/ou
executadas por uma empresa especializada no ramo. A recuperação é feita a
partir de "cartões pedidos" e de um arquivo principal de onde as
informações são relacionadas, reclassificadas e re-organizadas conforme
parâmetros de recuperação. Formatos únicos são emitidos através de
relatórios de múltiplas formas de apresentação, segundo os tipos de
informações. As vantagens do sistema residem na possibilidade de
recuperação dos detalhes técnicos de obras, o que não seria possível por
meios convencionais, e na sistematização e racionalização dos trabalhos de
documentação da empresa.

Lemos, Maria Lúcia Vilar de
- Desenvolvimento de um vocabulário controlado na Biblioteca do Senado

Federal, v. 15, n. 2, p. 155-158, jul./dez. 1986.

O Vocabulário controlado Básico (VCB), utilizado para a indexação dos
registros bibliográficos da rede de bibliotecas coordenada pela Biblioteca
do Senado Federal, foi desenvolvido para compatibilizar as duas linguagens
de indexação existentes na biblioteca até 1983. São descritos a abrangência
conceituai, a metodologia de trabalho, a atualização e o futuro
gerenciamento ""online"" do vocabulário.

Lima, Ademir Benedito Alves de
- Estudos de usuários de bibliotecas : aproximação crítica, v. 21, n. 3, p.

173-185, set./dez. 1992.

Baseado em sete dissertações de mestrado apresentadas aos diferentes cursos
de pós-graduação de universidades brasileiras, este estudo analisa a
abordagem epistemológica desses trabalhos académicos. Evidencia também o
caráter funcionalist%que tem norteado os estudos de usuários de
biblioteca. O autor aplica o método do materialismo dialético e mostra as
contradições subjacentes que existem nessa área, as quais são ignoradas
pela abordagem funcionalista.

- Paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 21, n.
3, p. 216-222, set./dez. 1992.

Analisa os paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação
com ênfase para o funcionalismo e o behaviorismo. Discute os limites e
possibilidades dessas correntes em temas específicos como conceituação,
satisfação no trabalho, hábitos de leitura, definição de alvos e
auto-imagem.
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Lima, Clovis Ricardo Montenegro de
- Estudos de usuários de sistemas de informação : contribuição metodológica
da epidemiologia. v. 18, n. 2, p. 165-173, jul./dez. 1989.

Os sistemas de informação têm por finalidade a satisfação dos usuários. A
efetividade dos serviços depende da sua organização e gerência,
particularmente de sua adequação as necessidades detectadas em seu
ambiente. Definidob objetivo do sistema, inclusive o seu público-alvo, o
serviço deve estudar quem são os usuários reais e potenciais para lhes
fornecer a informação relevante e pertinente. A epidemiologia estuda o
processo saúde-doenca em uma população, no sentido de identificar seus
fatores determinantes e orientar a organização de serviços assistênciais.
Ela desenvolveu uma metodologia descritiva e analítica que pode ser usada
pela Ciência da Informação nos estudos de usuários de sistemas, pela
característica de ambas procurarem adequar as ofertas as necessidades.

Lima, Maria Lecticia de Andrade
- Usuários de uma biblioteca universitária : estudo realizado no Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, v. 3,
n. 1, p. 51-56, 1974.

Mediante a aplicação de um questionário, usuários de uma biblioteca
universitária são estudados quanto aos seus hábitos de frequência a
biblioteca e uso da informação. As respostas são analisadas em relação aos
Departamentos a que pertencem os leitores e de acordo com sua qualificação
na Universidade: professores, estudantes de pós-graduação e de graduação.
Aplicado o método de Goffman são estabelecidas as probabilidades
condicionais de intercomunicação entre os Departamentos, sendo usados, para
os cálculos, os assuntos de interesse dos informantes, escolhidos numa
relação previamente preparada e incluída no questionário.

Lima, Regina Célia Montenegro de
- Curso de especialização em Documentação e Informação : uma nova proposta.
v. 13, n. 2, p. 159-166, jul./dez. 1984.

Apresenta resultados de consulta aos professores dos cursos de graduação de
Biblioteconomia para determinar áreas e assuntos de interesse, quanto ao
treinamento e reciclagem, face as mudanças decorrentes do novo currículo
mínimo, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, e em implantação. O
método formal aqui descrito pode funcionar como modelo para outros
programas de pós-graduação "latu-sensu" e se insere na nova proposta de
atuação do Curso de Especialização em Documentação e Informação -CDC,
promovido pelo IBICT/CNPq em convénio com a Escola de Comunicação da UFRJ.
O CDC tem uma estrutura flexível, que permite alterações anuais em sua
programação, a fim de atender a diferentes demandas. A programação para
1985 - disciplinas, ementas - é apresentada no final do trabalho.

- Estudo bibliométrico : análise de citações no periódico "Scientometrics".
v. 13, n. 1, p. 57-66, jan./jun. 1984.

Análise de citações, de 1978 a 1982, no periódico Scientometrics publicado
em Amsterdam e especializado em cientometria. Nos 22 fascículos dos 4
primeiros volumes da coleção registra-se a ocorrência de 294 periódicos com
1 1 64 citações. A origem identificada no Ulrich's aponta 1 02 periódicos
norte-americanos, 35 periódicos ingleses e 23 periódicos soviéticos. O
periódico mais produtivo e o Social Studies of Science, com 137 citações. A
base de dados foi analisada conforme a lei de Bradford, mas inferências
podem ser feitas, com o emprego da lei de Lotka e do elitismo de Price e
também com o emprego de outros princípios, leis e instrumentos da
bibliometria.

- Seleção e aquisição : da visão clássica a moderna aplicação de técnicas
bibliométricas, v. 13, n. 2, p. 137-150, jul./dez. 1984.

Discussão de problemas relacionados com o desenvolvimento de coleções e
aspectos económicos e estruturais dos países em desenvolvimento em relação
a aquisição de materiais informacionais. Enfatizada a necessidade de
critérios afinados com as necessidades dos usuários, apresentando
princípios para seleção e para estabelecimento de política de seleção,
inclusive descartes, baseados não só em conceitos clássicos, como também em
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técnicas bibliométricas. Descrição de rotinas de aquisição e de conceitos
em aquisição planificada e cooperativa. Enumeração de itens a serem
considerados na diagnose e no planejamento do setor de aquisição para o
racional desenvolvimento de coleções.

- Bibliometria : análise quantitativa da literatura como instrumento de
administração em sistemas de informação, v. 15, n. 2, p. 127-133, jul./dez.
1986.

Discute a análise quantitativa das propriedades e do comportamento da
informação registrada, destacando autores, métodos e a aplicação de métodos
quantitativos como suporte para a tomada de decisão em sistemas de
informação. Aborda a evolução do conceito de bibliometria, inclusive a
interpretação soviética sobre o assunto e as limitações das aplicações
bibliométricas.

Litto, Fredric Michael
- A relação setorial pública e privada no fluxo da informação, v. 12, n. 2,
p. 89-95, jul./dez. 1983.

Constitucionalmente, o Brasil optou por uma ordem econômica que seguisse as
regras do mercado e não as do Estado, mas na prática não a segue. O
ambiente da informação em Ciência e Tecnologia demonstra concorrência em
vez de complementação entre o governo e o setor privado. Embora a hora seja
descentralização, desburocratização e desestatização, na indústria de
conhecimento brasileiro isto não é o caso. Além da burocratização, o
governo como fornecedor da informação caracteriza-se pela falta de .
continuidade em projetos e a falta de credibilidade. Recomenda-se maior
número de estudos (quantitativos e qualitativos) sobre a situação no
Brasil; maior entrosamento entre governo e a iniciativa privada; e a
criação de uma associação unindo os fornecedores brasileiros da informação.

Liu Zhaodong
- Estudo preliminar sobre a política nacional de informação científica e
tecnológica da China : uma opinião pessoal, v. 16, n. 1, p. 61-65,
jan./jun. 1987.

Aborda o histórico da política de informação em ciência e tecnologia na
Republica Popular da China, nos últimos 30 anos, englobando três fases, a
partir de 1956, com ênfase no atual sistema de informação científica e
tecnológica. Relata a política de informação em ciência e tecnologia e
enumera dados estatísticos nessa área relativos a 1985, abordando também as
perspectivas e recomendações do governo chinês para esse importante setor,
em consonância com a política geral do país.

Lobo, Maria de Fátima Diniz
- Guias de fontes de informação : metodologia para geração e automação, v.
21, n. 1, p. 75-81, jan./abr. 1992.

O artigo aborda uma metodologia para a criação, desenvolvimento e automação
de guias de fontes de informação. Foi desenvolvida com base no documento
para elaboração de guias da Confederação Nacional da Indústria/Dampi e nos
formatos de intercâmbio de informação FIIR e IBICT. A metodologia aborda as
etapas de planejamento, identificação, levantamento e coleta de dados,
automação e edição de guia. Possui uma estrutura modular em que são
detalhados oito módulos de informação: informações sobre entidades, bases
de dados, eventos, normas técnicas, legislação, publicações seriadas e
""software"". Finalmente, são apresentadas as características do aplicativo do
Microlsis, desenvolvido para dar suporte as bases de dados dos módulos e
para gerar automaticamente os guias.

Lopes, llza Leite
- Prognósticos para a implantação de um núcleo regional de informação no

Nordeste, v. 7, n. 2, p. 93-99, 1978.

A fim de fornecer uma amostragem da problemática que envolve a criação de
um núcleo regional de informação, foram coletados dados pertinentes a todas
as regiões brasileiras e a região Nordeste em particular, relativos ao
potencial de publicações periódicas disponíveis utilizando-se para tanto os
dados do Anuário Estatístico do Brasil e Sistema Catalogo Coletivo Nacional
de Periódicos. Conclui-se que o número de bibliotecas na Região Nordeste é
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bastante representativo, ocupando o segundo lugar na distribuição de
bibliotecas integrantes da rede do CCN, mas o acervo da região é bastante
precário, incompleto e duplicado. Sugere-se agilizar o estudo das
possibilidades de aquisição planificada de publicações seriadas para as
bibliotecas e centros de documentação e informação da região. Ó empréstimo
entre bibliotecas poderia ser otimizado através de um projeto de
regulamentos e procedimentos padronizados que seriam utilizados na região.

- Sistemas ""online"" de recuperação da informação, v. 14, n. 1, p. 55-60,
jan./jun. 1985.

Nas últimas décadas, a tecnologia de computadores aliada ao desenvolvimento
de redes de telecomunicações tem influenciado o registro, controle e acesso
à informação em ciência e tecnologia - ICT, propiciando o surgimento das
bases de dados bibliográficos e não bibliográficos. Essas bases - arquivos
em fita e/ou discos magnéticos, registram a produção científica e
tecnológica a nível internacional, em todas as áreas de ICT, cobrindo em
média um período retrospectivo de quinze anos. Assim o processo de registro
de grandes volumes de informações tornou-se mais ágil e obteve um
considerável impulso com o aparecimento dos sistemas ""online"" de
recuperação da informação, os quais vieram interligar os outros segmentos
da indústria da informação : produtores das bases de dados e redes de
telecomunicações. O potencial de informações contidas nas bases de dados
dos Sistemas ORBIT, DIALOG e QUESTEL é analisado, procurando-se enfatizar
as áreas de maior demanda por parte dos pesquisadores brasileiros que,
desde 1977, vem sendo atendido pelo Serviço de Busca Bibliográfica ""online""
do IBICT - Posto de Serviço/RJ.

Lopes, Luiz Carlos
- Arquivópolis : uma utopia pós-moderna. v. 22, n. 1, p. 41-43, jan./abr.

1993.

Um dos maiores problemas brasileiros na área do gerenciamento da informação
arquivística é a existência de massas documentais acumuladas - os arquivos
mortos - em, praticamente, todas organizações públicas e privadas. Este
artigo procura discutir os óbices para a solução do mesmo e propõe uma
metodologia de trabalho.

Lopesr-Roseana Regina^ Velhc
- Acesso a base de dados em linha e em CD-ROM : algumas considerações sobre a
sua implantação em países em desenvolvimento, v. 20, n. 2, p. 217-219,
jul./dez. 1991.

Apresenta-se um estudo comparativo do acesso a bases de dados em linha e em
CD-ROM, a fim de auxiliar os profissionais da informação de países em
desenvolvimento em seus processos de tomada de decisão para incorporação
destas tecnologias aos seus ambientes de trabalho. Os seguintes critérios
devem ser levados em consideração: a) em nível interno de organização:
objetivos e perfil do sistema de informações considerado; adequação da
tecnologia e dos sistemas de informação e treinamento de recursos humanos;
b) a nível externo da organização: o estabelecimento de uma política
nacional para maximizar o acesso, recuperação e disseminação de
informações, a fim de se fazer uso integral dos recursos financeiros,
humanos e informacionais envolvidos.

Lucas, Clarinda Rodrigues
- O Papel do sistema de informação no processo de transferência de tecnologia
.v. 16, n. 2, p. 181-191 1987.

O papel da biblioteca no processo de transferência de tecnologia é estudado
a partir da análise de depoimentos de pesquisadores de instituição de
pesquisa da área de informática. Foram analisadas as implicações da
transferência de tecnologia em país em desenvolvimento e a atuação do
sistema de informação, visando constatar o seu papel enquanto subsistema de
uma rede internacional de informação. O estudo conclui que a biblioteca tem
um papel a desempenhar, mas que devido a especificidade da informação
tecnológica e do processo de transferência de tecnologia, ela deve ser
considerada dentro de um sistema maior de comunicação, em que o acesso a
informação está vinculado aos interesses inerentes ao modelo econômico
brasileiro.
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Macedo, Neusa Dias de
- Pesquisa em Ciência da Informação e Biblioteconomia : questões de base;

implicações na pós-graduação; análise temática, v. 16, n. 2, p. 129-144,
jul./dez. 1987.

Crónica acadêmico-profissional com reflexões sobre o espírito de pesquisa e
a existência do espírito crítico do bibliotecário brasileiro. Analisa a
proveniência dos estudos avançados e pesquisas em Ciência da Informação e
Biblioteconomia; sob três aspectos: pós-graduação stricto sensu;
pós-graduação lato sensu; ambiência profissional/setor de trabalho.
Refexões sobre os problemas que têm implicações no bom andamento das
pesquisas na área enfocam quatro pontos: formação e embasamento dos
bibliotecários, sobrecarga dos docentes-orientadores; comportamento de
orientados; canais de comunicação de pesquisas (congressos/anais, revistas
especializadas)...

Maia, Elza Lima e Silva
- Comportamento bibliométrico da língua portuguesa, como veiculo de

representação da informação, v. 2, n. 2, p. 99-138, 1973.

As pesquisas em Ciência da Informação, orientadas para a Linguística,
apresentam interesse particular para a Bibliometria, que indica o
tratamento quantitativo da comunicação escrita; entre as múltiplas
aplicações da Bibliometria, encontram-se as pesquisas referentes a
frequência de palavras em determinado texto..

- Programas internacionais para troca de informações bibliográficas, v. 4, n.
2. p. 147-148,1975.

Mamfrim, Flávia Pereira Braga
- Estudos de usuários e comunicação científica : relações implícitas e

explícitas, v. 18, n. 1, p. 62-73, jan./jun. 1989.

•\nalisa os conceitos de comunicação científica e estudo de usuários com o
objetivo de demonstrar as relações existentes entre as duas áreas. Alguns
estudos de usuários já realizados em dissertação de mestrado e/ou
doutorado, foram selecionados com a finalidade de dar maior visibilidade a
estas relações. Através da amostra selecionada percebe-se que é fundamental
que haja uma maior interação entre as áreas de comunicação científica e
estudos de usuários, a fim de que se possa entender melhor as necessidades
de nossos usuários - consumidores e produtores de informação - e,
conseqüentemente, aprimorar os serviços prestados a eles.

- Representação de conteúdo via indexação automática em textos integrais em
língua portuguesa, v. 20, n. 2, p. 191-203, jul./dez. 1991.

Verifica-se a possibilidade da indexação automática derivativa de textos em
língua portuguesa, a partir de seu texto integral. É aplicada a Fórmula de
Transição de Goffman a 10 artigos na área de Bibliometria e formulado um
algoritmo probabilístico de indexação. A Fórmula de Transição de Goffman é
perfeitamente aplicável a língua portuguesa, apontando para uma região de
frequência de palavras onde estão concentradas as palavras indicativas do
conteúdo dos artigos analisados.

Maranon, Eduardo Ismael Murguia
- Paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 21, n.
3. p. 216-222, set./dez. 1992.

Analisa os paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação
com ênfase para o funcionalismo e o behaviorismo. Discute os limites e
possibilidades dessas correntes em temas específicos como conceituação,
satisfação no trabalho, hábitos de leitura, definição de alvos e
auto-imagem.

- Os intelectuais e sua produtividade, v. 22, n. 1, p. 22-29, jan./abr. 1993.

Analisa o papel dos intelectuais na perspectiva de uma sociologia da ciência.
O crescimento exponencial e a saturação são recolocados como fenómenos
burocráticos da pós-modernidade. A pós-modernidade é enfocada
principalmente nos seus aspectos infra-estruturais de produção, circulação
e consumo.
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Marchesi, Ivano Humbert
- Georges Anderla e a informação em 1985. v. 6, n. 1, p. 45-48, 1977.

O trabalho a seguir deve ser considerado exatamente dentro das
características que originaram o relatório-tema do mesmo. Este relatório
refere-se a 1970/71 com dados obtidos na época. Expressões tais como "hoje,
atualmente", e outras referem-se portanto a esse período e não ao atual.
Por outro lado o período prospectivo analisado vai de 1970 a 1985 sendo
provável que atualmente, 1977, haja desvios sensíveis nas previsões
quantitativas. Tais desvios poderiam estar ligados, por exemplo, a
desaceleração de certos programas científicos importantes (NASA para citar
um) e a influência da crise econômica mundial consequente à questão do
petróleo. O desconhecimento, ou inexistência, de um estudo similar
analisando, por exemplo, o período 75/90 não permite avaliar o impacto de
tais fatores sobre as quantidades previstas. Um aspecto permanece, no
entanto, notável e atual no relatório: é o tratamento qualitativo repleto
de conceitos e sugestões que situa a informação no contexto amplo de
recursos a disposição da humanidade em desenvolvimento e que permite aos
planejadores e cientistas do campo alongarem um pouco mais a vista em
direção a um futuro que se aproxima rapidamente.

Marchionini, Gary
-Computadores e o currículo de biblioteconomia, v. 15, n. 2, p. 159-162,
jul./dez. 1986.

Descreve-se o papel dos computadores no currículo de biblioteconomia do
College of Library and Information Services (CLIS), da Universidade de
Maryland. Detalha-se cinco cursos especificamente relacionados com
computadores e aborda-se o uso de computadores, como ferramentas, em outros
cursos. Menciona-se o apoio de laboratório oferecido aos estudantes e ao
corpo docente. Apresenta-se, também, uma rápida ideia dos planos futuros.
No CLIS, experiências práticas com computadores, são parte importante do
currículo de biblioteconomia, tais como a produção de índices impressos e
outras ferramentas de informação.

Mariotto, Fábio Luiz
- Competitividade e informação tecnológica : estudo de dois casos. v. 21, n.
2, p. 102-109, maio/ago. 1992.

O artigo relata dois estudos setoriais realizados pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT) para levantar as necessidades de informação
tecnológica e de outras formas de apoio técnico das empresas de cada setor.
Os estudos procuram relacionar essas necessidades com o ambiente
competitivo em que as empresas operam. Os setores estudados foram o de
eletrodomésticos e o de confecções. Os estudos permitem concluir que a
estrutura do mercado em que as empresas atuam condiciona não só suas
necessidades de informação técnica, como também sua capacidade de buscar e
de acumular essa informação na forma de competência tecnológica.

Marques, Alfredo
- Seleção de periódicos científicos para a área da física, v. 3, n. 2, p.

105-146,1974.

O acervo de periódicos científicas do CBPF é analisado pelas citações em
NOTAS DE FÍSICA publicadas no periódico 1970-1973 e pelas consultas por
cópias xerox no período agosto-dezembro de 1973 de modo a conduzir a
identificação no núcleo mínimo de periódicos requeridos para cobrir os 90%
de informação útil. A partir desse conjunto uma proposta ampliada de
cobertura bibliográfica é feita tendo em vista argumentos suplementares.

Marteleto, Regina Maria
- Curso de especialização em Documentação e Informação : uma nova proposta,
v. 13, n. 2, p. 159-166, jul./dez. 1984.

Apresenta resultados de consulta aos professores dos cursos de graduação de
Biblioteconomia para determinar áreas e assuntos de interesse, quanto ao
treinamento e reciclagem, face as mudanças decorrentes do novo currículo
mínimo, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, e em implantação. O
método formal aqui descrito pode funcionar como modelo para outros
programas de pós-graduação "latu-sensu" e se insere na nova proposta de
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atuação do Curso de Especialização em Documentação e Informação -CDC,
promovido pelo IBICT/CNPq am convénio com a Escola de Comunicação da UFRJ.
O CDC tem uma estrutura flexível, que permite alterações anuais em sua
programação, a fim de atender a diferentes demandas. A programação para
1985 - disciplinas, ementas - e apresentada no final do trabalho.

- Informação : elemento regulador dos sistemas, fator de mudança social ou
fenómeno pós-moderno?. v. 16, n. 2, p. 169-180, jul./dez. 1987.

Apresenta um quadro conceituai sobre a questão informacional nas sociedades
modernas, através da revisão de algumas noções de informação. Em Ciência da
Informação costuma-se tomar o fenómeno informacional como um elemento
regulador dos sistemas, enquanto nas Ciências Sociais ele é considerado
como elemento que altera as estruturas, logo, como um fator de mudança. As
novas abordagens da informação deveriam considerar tanto os seus aspectos
técnicos (reguladores) quanto os seus aspectos culturais deste fenómeno
multidimensional.

- Práticas de informação no ambiente escolar, v. 18, n. 2, p. 207-214,
jul./dez. 1989.

Neste artigo é apresentada parte dos resultados de uma pesquisa realizada
junto a alunos do 2.grau do Colégio Pedro II - Unidade de São Cristóvão,
RJ, durante o período de 1986/88. Partiu-se de pressupostos teóricos que
contextualizam a instituição educacional como uma organização mediadora dos
processos informacionais vivenciados na sociedade. Buscando trabalhar novas
dimensões do fenómeno informacional, empregou-se uma metodologia
qualitativa, a fim de apreender as práticas de informação dos sujeitos no
seu cotidiano, assim como as representações que eles elaboram a partir
delas, e que, por sua vez, alimentam essas e outras práticas. A observação
e a interpretação das ações e das falas dos sujeitos pelo pesquisador
levaram a algumas considerações conclusivas a respeito das noções de
informação e de usuário de sistemas de informação.

Martha, Maria Olivia Bandeira
- Atualizações da CDU : edição média em língua portuguesa, v. 18, n. 2, p.

135-150, jul/dez. 1989.

Quadro comparativo entre a primeira e a segunda edições da Edição média em
língua portuguesa, incluindo índices transferidos, cancelados e
introduzidos, com o objetivo de facilitar o trabalho de usuários da
Classificação Decimal Universal (CDU) na localização de assuntos que
sofreram alterações da primeira para a segunda edição. Estudo crítico sobre
as alterações ocorridas e a situação atual da CDU no contexto das
linguagens indexadoras.

Martins, Mariza
- Planejamento e desenvolvimento da base de dados Legi usando o Microlsis, v.
21, n. 2, p. 142-145, maio/ago. 1992.

Relata a utilização do ""software"" Microlsis na automação da base de dados em
legislação de meio ambiente (LEGI), existente atualmente no Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN), da Secretaria do Meio
Ambiente de São Paulo. Apresenta as quatro etapas previstas pelo Microlsis
para a definição de bases de dados, discutindo os principais aspectos que
nortearam seu desenvolvimento. Descreve o Cadastro de Legislação de Meio
Ambiente, principal produto gerado pela Legi, versão impressa do seu
conteúdo.

Matos, Francisca Jeruza Feitosa de
- A experiência do Núcleo Regional de Informação do Ceará na realização de

estudos de usuários industriais : uma contribuição para a metodologia, v.
20, n. 2, p. 241-244, jul./dez. 1991.

O Núcleo Regional de Informação do Ceará concluiu estudos de usuários dos
setores industriais de frutos tropicais, saneantes e cosméticos do estado.
Na coleta de dados foi utilizada e adaptada a metodologia desenvolvida pela
CNI/Dampi/Dinfor, Redes de Núcleos de Informação em Tecnologia Industrial
Básica (TIB/PADCT), Sebrae e IBICT. Os principais problemas enfrentados nas
pesquisas, na aplicação dos questionários, na tabulação dos dados e análise
dos resultados são descritos. Recomendações e sugestões para metodologias
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de estudos de usuários são propostas.

Matos, Mareia Maria de
- Produtos e serviços de informação no SEBRAE : as experiências no

desenvolvimento de aplicativos em Microlsis, v. 20, n. 1, p. 82-84,
jan./jun. 1991.

A experiência do Sebrae no uso do Microlsis para armazenamento, controle e
disseminação de infofmação permite confirmar as possibilidades do programa,
não somente para o trabalho com referências bibliográficas, mas também com
outros tipos de informação, atuais ferramentas de trabalho em unidades
informacionais.

McCarthy, Cavan Michae!
- Iniciando a automação de uma biblioteca brasileira : uma comparação de

estratégias alternativas, v. 17, n. 1, p. 27-32, jan./jun. 1988.

O primeiro passo na automação de uma biblioteca é sempre o mais difícil.
Examina a seleção do primeiro serviço a ser automatizado, avaliando cada'
setor da biblioteca em relação aos problemas e vantagens da implantação de
sistemas computadorizados.

- PRO-CITE : um ""software"" para gerenciamento de bases de dados bibliográficos,
v. 18. n. 2, p. 191-198, jul./dez. 1989.

Descreve o ""software"" PRO-CITE para a definição de dados bibliográficos. Este
pacote destaca-se por oferecer formatos prontos para materiais
bibliográficos e audiovisuais e por ser extremamente fácil de utilizar,
sendo baseado em cardápios e se aplica a bases de dados pequenas. Exemplos
de arquivos montados utilizando o sistema são apresentados.

Medeiros, Josete Soares
- Leg - uma base de dados de legislação ambiental, v. 21, n. 1, p. 62-63,
jan./abr. 1992.

A base de dados de legislação ambiental (LEG) reúne a legislação em níveis
federal, estadual e municipal. Utiliza o ""software"" Microlsis versão 2.3 e
pode ser acessada na Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
(Feema) e na Secretaria Especial de Meio Ambiente e Projetos Especiais
(Semam).

Medeiros, Marisa Brascher Basilio
- Terminologia brasileira em ciência da informação : uma análise, v. 15, n.
2, p. 135-142, jul./dez. 1986.

Aplica metodologia e princípios da terminologia no levantamento e análise
da terminologia brasileira em ciência da informação. Identifica, a partir
da coleta de termos realizada na revista Ciência da Informação e no
Catalogo de Teses e Dissertações em Ciência da Informação e
Biblioteconomia, alguns problemas terminológicos, tais como: ambiguidade,
polissemia, uso de termos provenientes de línguas estrangeiras e criação de
neologismos sem levar em conta a estrutura morfosintática da língua
portuguesa. Ressalta a necessidade de estudos terminológicos para a
implantação e fortalecimento de uma terminologia brasileira em Ciência da
Informação.

Medeiros, Nilceia Lage de
- Enciclopédias publicadas no Brasil: estudo comparativo das enciclopédias
Mirador, Barsa e Delta Universal, v. 22, n. 1, p. 44-52, jan./abr. 1993.

Análise comparativa das enciclopédias Mirador, Barsa e Delta Universal rios
aspectos de acesso ao conteúdo, leiaute do verbete, tópicos abordados no
verbete, apoio visual, autoridade, confiabilidade, imparcialidade,
atualidade e bibliografia. A coleta dos dados foi feita por meio de
entrevistas com profissionais de 31 bibliotecas públicas e escolares da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e pelo estudo sistemático de 80
assuntos nas enciclopédias.

Melo, José Marques de
- Informação científica na imprensa brasileira : origem, fonte e autoria, v.

16, n. 1, p. 13-19, jan./jun. 1987.
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O espaço ocupado pela informação científica vem crescendo na imprensa
brasileira, nos últimos anos. Este artigo apresenta os resultados de uma
análise de conteúdo feita nos jornais diários de São Paulo e Rio de
Janeiro, durante uma semana. Predominam ali as informações de origem
nacional, procedentes de fontes variadas, como as sociedades científicas e
as instituições governamentais. São matérias produzidas majoritariamente
por jornalistas, assumindo portanto o caráter de difusão científica.

Melo, Maria das Graças de Lima
- O "status quo" do serviço de referência em bibliotecas brasileiras, v. 15,
n. 1, p. 39-44, jan./jun. 1986.

Ao se estudar a aplicabilidade dos conhecimentos ministrados nas escolas de
Biblioteconomia, o nível de importância dada aos serviços de informação e a
existência de uma política de seu desenvolvimento, verificou-se que há uma
separação entre a prática e a teoria. A situação precária da maioria desses
serviços nas bibliotecas pesquisadas deve-se a ausência de processos de
avaliação que proporcionem parâmetros para um melhor atendimento as
necessidades de informação dos usuários.

Melo, Maria de Lourdes de Arruda
- Panorama do curso de mestrado em-biblioteconomia da Universidade Federal da
Paraíba, v. 17, n. 1, p. 67-70, jan./jun. 1988.

O curso de mestrado em Biblioteconomia da UFPB, funcionando a partir de
1977 e com área de concentração em Biblioteca e Sociedade, evidencia um
avanço quanto a avaliação da relação sociedade/biblioteca, através da
análise da prática bibliotecária voltada ao real e efetivo desempenho das
ações sociais existentes. Como linhas de pesquisa fundamenta-se nas áreas
de planejamento e gerência de serviços informacionais, atuação da
biblioteca em comunidades carentes e informação para o desenvolvimento
regional, enquanto os trabalhos de dissertações defendidas ressaltam a
preferência do corpo discente em favor da antiga área de concentração:
Sistemas de Bibliotecas Públicas.

Mendonça, Ana Maria de
- índice de assuntos : a experiência do Centro de Informações Técnicas da
Usiminas na implantação do sistema em microcomputador, v. 20, n. 2, p.
238-240, jul./dez. 1991.

Desenvolvimento e implantação em microcomputador do índice de assuntos
utilizado para tratamento e recuperação da informação através da
Classificação Decimal Universal (CDU) no Centro de Informações Técnicas da
Usiminas. O índice é composto por descritores e suas respectivas
classificações, informações adicionais (notas explicativas, informações
sobre processos/produtos etc.) e remissivas, num total de 9530 registros.
Foi utilizado o d-Base III programado, em microcomputador Nexus 2600, da
Scopus. O acesso ao sistema, através de menus, permite pesquisas por
descritor e por classificação; alterações (inclusão, alteração ou deleção
de dados); listagens e pesquisa pelo número do registro. Apresenta
sistemática do desenvolvimento do trabalho e benefícios decorrentes da
automatização.

Mendonça, Lúcia Maria Enout
- Produtos e serviços de informação no SEBRAE : as experiências no

desenvolvimento de aplicativos em Microlsis, v. 20, n. 1, p. 82-84,
jan./jun. 1991.

A experiência do Sebrae no uso do Microlsis para armazenamento, controle e
disseminação de informação permite confirmar as possibilidades do programa,
não somente para o trabalho com referências bibliográficas, mas também com
outros tipos de informação, atuais ferramentas de trabalho em unidades
informacionais.

- O comportamento gerência! em serviços de informação industrial no Brasil,
v. 21, n. 2, p. 93-101, maio/ago. 1992.

Três fatores de influência do contexto mundial foram selecionados para o
estudo de mudanças no comportamento gerencial de empresas brasileiras: a
globalização da economia - através da abertura de mercados; a utilização de
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novas tecnologias de base microeletrônica em processos produtivos e
administrativos; a valorização do uso da informação fortalecido pela
explosão da informação através dos meios de processamento. Esses fatores
têm possibilitado o surgimento de uma nova onda gerencial, cujos princípios
básicos são a renovação, a visão estratégica e a competitividade. Assim como
as empresas estão sendo influenciadas por esses fatores, colocando suas
gerências no centro das influências e possibilitando que, segundo uma visão
sistémica, estas sofram e ajam no processo de mudança, assim, também, os
serviços de informação que apoiam as micro, pequenas e médias empresas
brasileiras devem sofrer as mesmas influências por que passam seus
usuários, devendo suas gerências se adequarem a um comportamento inovador,
empreendedor e competitivo...

Miki, Hiroyuki
- Microlsis : uma ferramenta para o gerenciamento de bases de dados
bibliográficas, v. 18, n. 1, p. 3-14, jan./jun. 1989.

O Microlsis é uma ferramenta de apoio bastante acessível e flexível para
gerir bases de dados bibliográficas. Este trabalho tem por objetivo,
apresentar algumas sugestões para a criação e manutenção de sistemas de
informações padronizados e cooperativos no Microlsis, observadas suas
características funcionais e recursos disponíveis, bem como suas principais
limitações.

Milidiu, Ruy Luiz
- Indexação e recuperação da informação com função de crença, v. 20, n. 2, p.

155-164, jul./dez. 1991.

Um modelo usando funções de crença para indexar e recuperar documentos é
proposto. Tal modelo é baseado em um vocabulário controlado, semelhante a
um tesauro, e na frequência dos termos em cada documento. Cada descritor
nesse vocabulário é um termo escolhido entre seus sinónimos. Um descritor
pode ter um subconjunto de descritores mais gerais, um subconjunto de
descritores mais específicos e um subconjunto de descritores relacionados.
Assim, descritores não são mutuamente exclusivos e modelos probabilísticos
convencionais não são adequados. Contudo, uma função de crença pode ser
definida sobre um subconjunto dos descritores atómicos. Tais descritores
são aqueles sem termos mais específicos (denotados por ohm). Subconjuntos
de ohm podem ser vistos como termos mais gerais, ou como termos
relacionados. Deste modo, uma função de crença sobre ohm pode estimar o
conteúdo semântico de um documento. Uma consulta ponderada (a base de
documentos) pode ser vista como outra função de crença. Desde que ambas as
funções são definidas sobre ohm, é possível computar o grau de concordância
entre elas. Equivalentemente, é possível determinar o grau de concordância
entre a consulta e os documentos e ordená-los segundo esse valor.

Mindlin, José E.
- Universidade/Empresa, v. 20, n. 2, p. 107-110, jul./dez. 1991.

Miranda, António Lisboa Carvalho de
- A pós-graduação em Ciência da Informação : uma visão pessoal, v. 19, n. 2,
p. 109-110, jul./dez. 1990.

- Acervos de livros das bibliotecas das instituições de ensino superior no
Brasil: situação problemática e discussão de metodologia para seu
diagnóstico permanente, v. 22, n. 1, p. 30-40, jan./abr. 1993.

O artigo apresenta: 1) a evolução dos estudos sobre acervos de bibliotecas
universitárias no Brasil: a situação problemática, a inconsistência de
dados e enfatiza a questão de livros por aluno; 2) a metodologia proposta
pelo autor, seguindo o estudo pioneiro sobre bibliotecas universitárias de
educação, em 1977; 3) a avaliação da coleção bibliográfica da UFRN (1980);
4) a caracterização da coleção bibliográfica da Fundação Universidade do
Amazonas (1987); 5)e, com mais detalhes, o estudo de caso da metodologia
empregada na analise da coleção bibliográfica da Universidade de
Brasília.

Miranda, Lígia Maria Café de
- Terminologia de informática em língua portuguesa : uma análise linguística

e terminológica, v. 18, n. 2, p. 183-190, jul./dez 1989.

Ci. Inf., Brasília, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994 77



índice da Ciência da Informação 1972-1993

A terminologia especializada na área de informática, embora recente, tem-se
revelado bastante produtiva nos países que desenvolveram esra tecnologia. A
chamada transferência da tecnologia vem sendo acompanhada,
concomitantemente, por uma transferência terminológica. A exemplo de outros
países, Brasil e Portugal vêm assimilando a terminologia de procedência
principalmente inglesa. No'presente trabalho, caracterizam-se alguns
aspectos linguísticos e terminológicos em Ciência e Tecnologia,
comparando-se as situações específicas da terminologia de informática no
Brasil e em Portugal, diante da influência da língua inglesa. Ressalta-se a
importância política, econômica e cultural de uma normalização
terminológica luso-brasileira na área de informática.

Monge, Fernando
- Los usuários de Ia informacion agrícola, v. 6, n. 2, p. 79-85, 1977.

O estudo de usuários da informação científica na área das ciências
agrícolas leva a inferências sobre as características fundamentais que um
moderno sistema de informação deve ter a fim de contribuir para que a
pesquisa agrícola se torne um instrumento eficaz na tarefa básica de
aumentar a produção de alimentos. A análise da situação mundial no que se
refere a produção agropecuária e de alimentos e crescimento populacional,
os tipos de pesquisa e o fluxo da informação técnico-científica, constituem
um sistema no qual são identificados três tipos de usuários: os técnicos
que realizam a pesquisa, os técnicos que se dedicam a transferência da
informação gerada e os trabalhadores rurais, que aplicam estes
conhecimentos.

Montalli, Katia Maria Lemos
- Informação na indústria de bens de capital no Brasil, v. 20, n. 1, p.
45-50, jan./jun. 1991.

Sintetiza uma discussão sobre a pesquisa elaborada pela autora e
apresentada a Loughborough University of Technology. Discute a
conscientização sobre o valor da informação para a melhoria de
competitividade das empresas, as fontes de informação utilizadas, os tipos
de informações usadas no processo de inovação tecnológica, a importância
das normas técnicas e patentes como fontes de informações, o sistema de
informação disponível no Brasil e os programas de qualificação e
treinamento necessários aos profissionais de informação no Brasil. Na
conclusão, as recomendações são sugeridas para o melhoramento da situação
da informação para indústria, no Brasil.

Monte-Mor, Jannice
- Reforma da Biblioteca Nacional, v. 1, n. 1, p. 15-23, 1972.

Evolução do conceito de biblioteca nacional, enfatizando os aspectos de
cooperação e de integração de biblioteca nacional nos sistemas de
informação. Histórico da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e plano da
reforma que está sendo levado a efeito a partir de 1971.

- Documentação em ciências sociais, v. 16, n. 1, p. 3-12, jan./jun. 1987.

Analisam-se a complexidade das Ciências Sociais, seu conceito de bem
supérfluo, que leva a sua discriminação em programas prioritários de
governos, as peculiaridades dos usuários desse campo, bem como as
conclusões das pesquisas inglesas: INFROSS (Investigation into Information
Reqúirements of the Social Sciences) e DISSIS (Design of Information
Systems in the Social Sciences). Apontam-se as dificuldades e os esforços
empreendidos para as cooperações entre serviços bibliográficos no campo das
Ciências Sociais, em nível regional e internacional. Faz-se um histórico
das atividades de documentação em Ciências Sociais no Brasil, com ênfase na
Bibliografia Brasileira de Ciências Sociais (BBCS) publicada pelo
IBBD/IBICT e interrompida em 1979. Discute-se a possibilidade de
instituição do Sociodata (Sistema de Documentação em Ciências Sociais) e de
retomada da compilação e publicação da BBCS como subproduto do
Bibliodata/Calco (Sistema de Catalogação Cooperativa automatizada),
coordenado pela Fundação Getúlio Vargas e do qual já participam 27
bibliotecas brasileiras, inclusive a Biblioteca Nacional.

Moreira, Cláudio Augusto Joaquim
- Perspectivas de normalização e da certificação ambiental no Brasil, v. 21-,
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n. 1, p. 53-56, jan./abr. 1992.

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização ambiental no
Brasil e as perspectivas de evolução da política de normalização ambiental
ora em curso na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também é
discutido um estudo preliminar para a implantação de uma política de
certificação de produtos e serviços que minimizem os impactos ambientais.

Morei, Carlos Medíeis
- Um estudo sobre a produção científica brasileira, segundo os dados do

Institute for Scientific Information (ISI). v. 6, n. 2, p. 99-109, 1977.

Neste trabalho a produção científica brasileira é analisada
quantitativamente em termos de autores de trabalhos científicos publicados
em revistas indexadas pelo ISI. Estuda-se a evolução desta produção e a
relação produção versus população comparativamente a diversos países. Para
o ano de 1974, analisa-se a distribuição dos autores por região geográfica,
por estado e por instituição, e também a produtividade/professor das
diversas instituições de ensino superior. Os autores concluem discutindo a
importância da organização de um Banco de Dados sobre a produção científica
brasileira, montado a partir do arquivo do ISI, e propõe um modo eficiente
de organização deste Banco.

- Estudo sobre a produção científica Brasileira, segundo os dados do ISI. -
II. O Banco de dados ISI-ASCA-Brasil, um novo instrumento para a análise da
ciência brasileira, v. 7, n. 2, p. 79-83,1978.

O serviço automatizado de recuperação e disseminação seletiva da informação
ASCA (Automatic Subject Citation Alert), do Institute for Scientific
Information, foi instruído por um perfil de busca proposto pêlos autores e
que recupera qualquer artigo originário de instituições brasileiras e
publicado nas revistas indexadas pelo ISI. Isto permitiu iniciar a
organização de um banco de dados único, acessível, multidisciplinar e
sempre atualizado sobre nossa produção científica. As características deste
banco, denominado Banco de Dados ISI - ASCA - Brasil, e as perspectivas que
abre para a análise da produção científica brasileira são discutidas.

- A produção científica brasileira segundo os dados do l.S.l. - III.
C.I.E.N.C.I.A./BRASIL um catalogo multiindexado sobre a produção científica
brasileira de circulação internacional, v. 10, n. 1, p. 59-67, 1981.

Dados sobre a produção científica brasileira de circulação internacional
catalogada pelo Institute for Scientific Information podem ser recuperados
por um perfil de busca especial do serviço de disseminação seletiva de
informação ASCA daquela instituição e enviados na forma de listagens em
fita magnética. Os autores desenvolveram programas para o processamento
direto por computador das informações contidas nas fitas e que geram
automaticamente um catalogo multiindexado sobre nossa produção científica.
Esse catalogo multiindexado, que poderá vir a ser editado anualmente na
forma de livro e na forma de fita magnética, recebeu o nome de
C.I.E.N.C.I.A./Brasil (Catalogo Indexado por Endereço e Nomes de Cientistas
e Instituições e por periódico e assunto). São discutidas as
potencialidades e características desse novo instrumento de análise,
acompanhamento e divulgação de nossa produção científica de circulação
internacional.

Morel,'Regina Lúcia de Moraes
- Um estudo sobre a produção científica brasileira, segundo os dados do

Institute for Scientific Information (ISI). v. 6, n. 2, p. 99-109, 1977.

Neste trabalho a produção científica brasileira é analisada
quantitativamente em termos de autores de trabalhos científicos publicados
em revistas indexadas pelo ISI. Estuda-se a evolução desta produção e a
relação produção versus população comparativamente a diversos países. Para
o ano de 1974, analisa-se a distribuição dos autores por região geográfica,
por estado e por instituição, e também a produtividade/professor das
diversas instituições de ensino superior. Os autores concluem discutindo a
importância da organização de um Banco de Dados sobre a produção científica
brasileira, montado a partir do arquivo do ISI, e propõe um modo eficiente
de organização deste Banco.
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- Estudo sobre a produção científica Brasileira, segundo os dados do ISI. -
II. O Banco de dados ISI-ASCA-Brasil, um novo instrumento para a análise da
ciência brasileira, v. 7, n. 2, p. 79-83, 1978.

O serviço automatizado de recuperação e disseminação seletiva da informação
ASCA (Automatic Subject Citation Alert), do Institute for Scientific
Information, foi instruído por um perfil de busca proposto pêlos autores e
que recupera qualquer artigo originário de instituições brasileiras e
publicado nas revistas indexadas pelo ISI. Isto permitiu iniciar a
organização de um banco de dados único, acessível, multidisciplinar e
sempre atualizado sobre nossa produção científica. As características deste
banco, denominado Banco de Dados ISI - ASCA - Brasil, e as perspectivas que
abre para a análise da produção científica brasileira são discutidas.

Morin, Marie-France
- Gestion de sistemas de informacion. v. 6, n. 1, p. 29-34,1977.

No mundo atual a informação científica e Técnica e estudada com base em
três aspectos que a caracterizam - ritmo de crescimento, Técnicas de
tratamento e técnicas de telecomunicação - e em função dos vários tipos de
usuários e suas necessidades. Frente a este quadro, faz-se necessário um
esforço de racionalização, que pode ser feito a dois níveis de organização:
estabelecimento de redes e estabelecimento de uma política nacional de
informação científica e Técnica. As redes podem ser concebidas a níveis
nacional, regional e internacional, devendo ser consideradas em seus
aspectos lógico e físico. A política de informação deve ser estabelecida
considerando-se o objetivo geral, as necessidades do usuário e a integração
das estruturas de informação e meios financeiros a serem concedidos.

Morris Jr., Thomas G.
- Quasi-metric spaces and information systems. v. 4, n. 2, p. 75-79, 1975.

O relacionamento entre fontes de informação e definido em termos de um
espaço quase-métrico. Esta propriedade e utilizada para quantificar certos
padrões funcionais em sistemas de informação criados pelo homem, tais como
a biblioteca. Além do mais, e sugerido que esta característica espacial das
fontes de informação pode ser útil para explicar certas propriedades
funcionais^dotférebro.

Mostafa, Solange Puntel
- Paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 21, n.

3, p. 216-222, set./dez. 1992.

Analisa os paradigmas teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação
com ênfase para o funcionalismo e o behaviorismo. Discute os limites e
possibilidades dessas correntes em temas específicos como conceituação,
satisfação no trabalho, hábitos de leitura, definição de alvos e
auto-imagem.

- Os intelectuais e sua produtividade, v. 22, n. 1, p. 22-29, jan./abr. 1993.

Analisa o papel dos intelectuais na perspectiva de uma sociologia da ciência.
O crescimento exponencial e a saturação são recolocados como fenómenos
burocráticos da pós-modernidade. A pós-modernidade é enfocada
principalmente nos seus aspectos infra-estruturais de produção, circulação
e consumo.

Motta, Dilza Fonseca da
- Validade da análise de citação como indicador de qualidade da produção
científica : uma revisão, v. 12, n. 1, p. 53:59, 1983.

O método de análise de citações como indicador do trabalho científico vem
sendo amplamente usado nos últimos tempos. Tal metodologia, quando aplicada
ao julgamento de qualidade do trabalho de indivíduos, isolados ou em
grupos, tem gerado problemas e críticas. Uma revisão de artigos
selecionados escritos na década de 70 é feita, reunindo opiniões de autores
sobre diversos fatores que envolvem o assunto. Conclui-se que o método tem
sutilezas e limitações e que sua aplicação requer grande cuidado na
interpretação dos dados sobre citação.
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Motta, Mary Teixeira da
- Perspectivas interdiseiplinares e internacionais no estudo da documentação
diplomática : uma pesquisa exploratória, v. 15, n. 2, p. 117-125, jul./dez.
1986.

Síntese dos resultados de pesquisa bibliográfica e de campo, sobre
documentação diplomática, entendida como o produto gráfico das comunicações
entre embaixadas e seus respectivos ministérios do exterior. A natureza
exploratória desta pesquisa - conduzida em três países e junto ao Corpo
Diplomático de Brasília - enfatiza-se em virtude do tema interdisciplinar
constituir uma nova'abordagem no contexto da Ciência da Informação/Ciência
Política. Na ausência de literatura relevante, a pesquisa bibliográfica une
e estrutura fontes e conceitos relacionados com a produção da informação,
análise quantitativa, e arquivologia; a pesquisa de campo (com uma
amostragem de embaixadas) apresenta dados quantitativos sobre a produção da
documentação durante um período de três anos. Pesquisa exploratória, embora
difícil, mostra-se capaz de gerar pesquisa posterior e novos conceitos,
como o campo documentário e o perfil quantitativo.

Moura, Washington
- Programa educacional da Biblioteca Regional de Medicina da Organização Pan
Americana da Saúde. v. 1, n. 1, p. 25-35, 1972.

Programa educacional da BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), visando o
treinamento de bibliotecários da área biomédica na América Latina.
Desenvolvimento de suas atividades, enfatizando os diferentes serviços
prestados a comunidade latino-americano, tais como: enriquecimento do
acervo, reproduções de artigos, cursos, seminários, assistência técnica
etc. Projetos para instalação do sistema MEDLINE (Medlars-"online") e para o
desenvolvimento dos recursos audiovisuais. Aspectos dos problemas de
recursos humanos. Inclui lista de publicações da BIREME bem como das
instituições cooperantes.

Mueller, Charles Curt
- Situação atual da produção de informações sistemáticas sobre o meio
ambiente, v. 21, n. 1, p. 14-22, jan./abr. 1992.

Avaliação do estado-da-arte no campo da produção de informações
sistemáticas sobre o meio ambiente. Discute a importância de moldura
conceituai para servir de base para a produção de estatísticas consistentes
e de valia para os usuários e indica as dificuldades que vem sendo
enfrentadas para se chegar a um consenso sobre essa questão no campo das
informações ambientais. Comenta esforços, ainda emergentes, visando à
oferecer ao público, aos tomadores de decisão e a comunidade científica, de
forma sistemática, um fluxo de informações para o tratamento adequado de
questões relacionadas ao impacto ambiental das atividades antrópicas e a
sustentabilidade do desenvolvimento.

Mueller, Suzana Pinheiro Machado
- O ensino de Biblioteconomia no Brasil, v. 14, n. 1, p. 3-15, jan./jun. 1985.

Analisa acontecimentos que marcaram a evolução do ensino de Biblioteconomia
no Brasil desde seu início até hoje. A época anterior ao estabelecimento do
primeiro currículo mínimo, em 1962, é dominada inicialmente pelo curso
mantido pela Biblioteca Nacional, de inspiração europeia e dedicado a
formar pessoal para suas próprias seções, e posteriormente por cursos de
inspiração americana, iniciados em São Paulo. As duas correntes fundem-se
no currículo mínimo, aprovado em 1962, ano em que a profissão foi
reconhecida como de "nível superior". A década de 60 é caracterizada pela
consolidação dos cursos nas universidades e sua expansão, e pela ênfase dos
programas a organização das coleções. O descontentamento com o currículo
mínimo marca a década seguinte, assim como a inclusão de novas técnicas e
assuntos nos currículos plenos. O esforço para mudança culmina com a
aprovação de novo currículo mínimo em 1982. Paralelamente, a década de 70
vê o surgimento dos cursos de pós-graduação que se vem firmando nestes
primeiros anos de 1980. Os problemas atuais decorrem da diversidade de
responsabilidade atribuídas a profissão e a impossibilidade de exigir-se
dos cursos de graduação a responsabilidade única pela formação profissional
para todos os níveis.

- Avaliação do estado da arte da formação em Biblioteconomia e Ciência da
Informação, v. 17, n. 1, p. 71-81, jan./jun. 1988.
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Descrição e comentários sobre a estrutura da formação em Biblioteconomia no
Brasil, focalizando sobretudo o nfvel de graduação, que é o único canal
legalmente aceito para ingresso na profissão. Identifica as principais
mudanças ocorridas no currículo mínimo em 1982, determinadas pelo Conselho
Federal de Educação, e implantadas nos cursos a partir de 1985, mediante os
novos currículos plenos. Tece considerações sobre as causas determinantes
dessas mudanças e fatores que influenciaram a escolha das novas matérias
dos currículos mínimos, e identifica algumas dificuldades na implementação
dos novos currículos plenos....

- Metodologia para avaliação de lista básica de periódicos, v. 20, n. 2, p.
111-118, jul./dez. 1991.

Listas básicas de periódicos são instrumentos imperfeitos, mas úteis para
orientar formação e avaliação de coleções. Usadas com cautela, oferecem
parâmetros para comparação, que serão tanto mais confiáveis, quanto
adequados os critérios utilizados na sua formação. Avaliações periódicas
das listas são, portanto, necessárias. A metodologia proposta, fruto do
estudo feito com a finalidade de avaliar listas básicas financiadas pelo
Programa de Aquisição Planificada de Periódicos do Programa Nacional de
Bibliotecas Universitárias, oferece vantagens, tais como uso de vários
critérios, ponderação dos critérios e integração das listas obtidas por
meio de normalização. O resultado final apresenta periódicos dispostos em
escala dividida em quartis, identificando grupo de periódicos de interesse
decrescente segundo critérios e ponderação utilizados.

- Periódicos estrangeiros prioritários para o ensino e a pesquisa da Ecologia
no Brasil, v. 21, n. 1, p. 32-39, jan./abr. 1992.

Resultado de estudo de avaliação de lista básica de periódicos não
brasileiros na área de Ecologia, feita com base em três critérios: volume
de uso informado por 1.1 universidades, fator de impacto extraído do Journal
of Citation Reports (JCR) e opinião dos professores dos cursos de
pós-graduação da área. Resultados mostram predominância de títulos
norte-arnericanos e ingleses, também na língua inglesa mesmo em periódicos
publicados em países não anglofones, presença significativa de sociedades e
associações científicas como editoras, além da diferença de idade do título
mais antigo e mais recente de cerca de um século e meio. Classificação dos
títulos no Ulrich's confirma interdisciplinaridade da área, mas aponta
predominância da Biologia como área de maior interesse.

Muniz, José Norberto
- Variáveis condicionantes do processo de produção científica dos centros de
pesquisa agropecuária da EMBRAPA. v. 19, n. 1, p. 30-39, jan./jun. 1990.

A produção científica de três centros de pesquisa da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi aferida objetivando verificar a relação
entre produtividade científica, considerada variável dependente, e algumas
variáveis independentes de natureza estrutural e não-estrutural. Um
questionário foi enviado a 163 pesquisadores, representando 100% do
universo de pesquisadores dos: Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), e
do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), havendo um
retorno de 117 respostas (71,7%). A análise dos dados permitiu concluir que
as variáveis independentes: a faixa etária, a qualificação acadêmica, o
tempo de titularidade, o tempo efetivo na pesquisa, o grau de domínio
(total ou parcial) do idioma inglês, o número de assinaturas pessoais de
periódicos científicos e a participação em associações científicas no
Brasil foram fatores condicionantes ao processo da produção científica.
O estilo de administração e a autonomia, considerados como variáveis
independentes de natureza estrutural, interferiram na

produtividade dos pesquisadores, porém em magnitudes reduzidas.

Mussi, Raimundo Nonato Fialho
- Organismos internacionais para ciência e tecnologia, v. 17, n. 2, p. 93-97,
jul./dez. 1988.

O conceito de organismos internacionais é de origem antiga. Os programas
desses organismos eram caracterizados por um conjunto de atividades de
assistência técnicas, principalmente o recebimento de peritos estrangeiros,
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doação de equipamentos e treinamento de brasileiros no exterior. O
desenvolvimento científico-tecnológico dos países fez com que procurassem
maior independência. Para efeito deste artigo, os organismos internacionais
foram classificados em quatro segmentos: a) os de cooperação, b) os de
financiamento, c) os normativos, e d) os foros nitidamente políticos.
Comenta-se também o papel dos organismos não-governamentais e regionais.
Salienta-se que as alterações nos organismos internacionais são bastante
lentas e suas ações scão decorrentes de um equilíbrio dos mais diversos
interesses, não raramente contraditórios. As principais tendências desses
organismos são resumidas e apresenta-se uma relação dos principais
organismos que tratam de Ciência e Tecnologia.

Nakayama, Haruka
- Tradução e adaptação de tesauros. v. 15, n. 1, p. 15-25, jan./jun. 1986.

Estudo sobre aspectos teóricos e práticos da tradução e adaptação de
tesauros, com o auxílio da ciência da informação, linguística e
tradutologia. Analisa a tradução dos descritores e não-descritores como
estabelecimento do termo equivalente da língua-fonte para a língua-alvo. Os
princípios linguísticos são aplicados na transferência da língua-fonte para
a língua-alvo. São abordados alguns aspectos relacionados aos problemas de
tradução de tesauros, tais como normas gramaticais, equivalência
linguística, sinonímia; homónima; polissemia; cognatos e falsos cognatos;
empréstimos e neologismos. Os exemplos dos termos citados no trabalho são
baseados no Tesauro Spines.

Nesterov, Anatoly V.
- Em direção a midiateca, v. 20, n. 2, p. 229-231, jul./dez. 1991.

O artigo aborda a natureza da midiateca como a biblioteca do século XXI. A
midiatização - passagem da biblioteca para a classe das midiatecas -
compreende três níveis básicos de infra-estrutura: mega, meta e médio. O
computador é a base da infra-estrutura criada, permitindo a qualquer
usuário (leitor, bibliotecário, administrador) o acesso a metainformação de
qualquer biblioteca do mundo. Na URSS, para alcançar os objetivos da
midiateca, foram criados os centros informativos técnico-científicos, que
representam os centros geradores e os centros retransmissores de
megainformação (informação sobre a informação). São descritas as etapas
seguidas no processo de midiatização da Biblioteca Pública Estatal
Científica e Técnica (BPECT), na URSS, uma biblioteca de grande porte,
acadêmica e regional, que alcançou alto nível de computarização no início
dos anos 90.

Neves, Fernanda Ivo
- O "status quo" do serviço de referência em bibliotecas brasileiras, v. 15,
n. 1, p. 39-44, jan./jun. 1986.

Ao se estudar a aplicabilidade dos conhecimentos ministrados nas escolas de
Biblioteconomia, o nível de importância dada aos serviços de informação e a
existência de uma política de seu desenvolvimento, verificou-se que há uma
separação entre a prática e a teoria. A situação precária da maioria desses
serviços nas bibliotecas pesquisadas deve-se a ausência de processos de
avaliação que proporcionem parâmetros para um melhor atendimento as
necessidades de informação dos usuários.

Nocetti,-Milton A.
- O serviço automatizado de disseminação seletiva da informação da EMBRAPA.
v. 7, n. 1,p. 63-64, 1978.

Noronha, Daisy Pires
- Biblioteca universitária : administração por programas e projetos, v. 17,

n. 2, p. 123-130, jul./dez. 1988.

Relata a experiência da Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo na administração por programas e projetos, no
período de 12 anos. Enfatiza a necessidade de se promover a utilização da
informação, cujo alicerce está no treihamento do bibliotecário e do
usuário. Conclui que a técnica de administração por programas e projetos
mostrou-se eficiente para se alcançarem as metas traçadas para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da Biblioteca da FSP.
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- Uso do CD-ROM na recuperação e disseminação da informação : experiência em
biblioteca universitária, v. 19, n. 1, p. 79-85, jan./jun. 1990.

São expostos alguns aspectos da nova tecnologia do disco óptico CD-ROM e
sua utilização em países do Terceiro Mundo. É descrito seu uso em
biblioteca universitária, especializada em Saúde Pública, e seus efeitos
nas atividades de recuperação e disseminação da informação, incluindo o
fornecimento da informação publicada em substituição a assinatura de novos
títulos de periódicos.

Oberhof er, Cecília Alves
- Disponibilidade de documentos : um modelo de avaliação da satisfação da
demanda em bibliotecas universitárias, v. 10, n. 1, p. 47-58,1981.

O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de três bibliotecas
universitárias da PUC/RJ, na satisfação da demanda expressa por seus
usuários, mais especificamente, procurou-se medir a disponibilidade
imediata de documentos. Foi utilizado o modelo Nível de Satisfação. Os
resultados indicaram que as bibliotecas estudadas são capazes de satisfazer
apenas cerca de 50% da demanda. Esse nível de desempenho é semelhante aos
encontrados em bibliotecas universitárias de outros países. Concluiu-se
que, embora o modelo Nível de Satisfação seja uma medida parcial de
avaliação, seu valor emerge de suas características gerais de
aplicabilidade.

- Conceitos e princípios para avaliação de sistemas de informação, v. 12, n.
1, p. 45-51, 1983.

Define, conceitua e descreve o processo e os tipos de avaliação aplicáveis
a serviços de informação. Categoriza os estudos de avaliação em função de 4
critérios básicos: esforço, efetividade, eficiência e benefício. Examina
brevemente medidas de efetividade aplicáveis a avaliação de bibliotecas.

•

- Valor da informação : percepção versus quantificação, v. 20, n. 2, p.
119-129, jul./dez. 1991.

Enfoca o uso da informação científica veiculada na literatura primária de
uma especialidade sob o prisma da obsolescência. A síndrome
objeto-conteúdo-uso, como a condição sine qua non de todas as unidades de
literatura, foi o ponto de partida para a distinção conceituai entre a
obsolescência do conteúdo (informação) e a do objeto (documento).
Argumenta-se que a utilização de indicadores quantitativos baseados apenas
no objeto é inadequada a mensuração da validade e utilidade da informação.
Este argumento embasa a hipótese de que a obsolescência do objeto é
disjunta da obsolescência do conteúdo. O principal objeto da pesquisa foi
desenvolver um método para teste da hipótese que é composto de três etapas:
mensuração da obsolescência do objeto via análise de citação, mensuração da
obsolescência do conteúdo via opinião de especialistas e comparação dos
resultados. A hipótese foi testada, em caracter exploratório, na área de
bibliometria. Os principais resultados do teste são os seguintes: a
hipótese foi confirmada em nível de percepção teórica do fenómeno e em
nível estatístico; foi demonstrado que a validade e utilidade da informação
independem da idade do documento onde foi publicado. Em conclusão, foram
indicadas áreas para futuras pesquisas metodológicas e conceituais.
Enfatiza-se a necessidade premente de enfocar a informação como objeto de
estudo na área de Ciência da Informação e, ao fazê-lo incorporar a natureza
cognitiva da informação.

Ohira, Maria Lourdes Blatt
- Automação de bibliotecas : utilização do Microlsis, v. 21, n. 3, p.

233-237, set./dez. 1992.

Apresenta com base no levantamento da literatura, um panorama do uso do
Microlsis em instituições brasileiras, com ênfase nas organizações situadas
no Estado de Santa Catarina. Salienta os fatores que mais contribuíram para
o desenvolvimento do processo de automação em serviços bibliotecários
concernentes ao uso do Microlsis. Enfatiza ainda a importância de se
adotarem formatos de intercâmbio bibliográfico para o desenvolvimento de
base de dados, com o objetivo de integrá-las em sistemas de informação.
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Ohman, Eimar
- índices alfabéticos da Classificação Decimal Universal, v. 2, n. 2, p.
169-174,1973.

Discussão em torno dos índices alfabéticos da Classificação Decimal
Universal - CDU - uma vez que diferentes trabalhos apresentados, nos
últimos anos, têm abordado problemas referentes as tabelas. O estudo dos
índices e feito nas edições abreviadas, desenvolvidas e médias.

Oliveira, Admar Costa de
- Bibliometria na avaliação da produção científica da área de nutrição

registrada no Cibran : período de 1984-1989. v. 21, n. 3, p. 239-242,
set./dez. 1992.

A base de dados do Science Citation Index (SCI) foi usada para analisar a
produção científica brasileira na área de nutrição .Artigos científicos
publicados entre 1984 e 1989 e compilados pelo Consórcio de Instituições
Brasileiras na Área de Nutrição (Cibran) foram usados como amostra no
levantamento dos fascículos de 1985 a 1990 do Science Citation Index (SCI).
Neste intervalo, a maior parte dos trabalhos publicados (72,5%) não foi
citada: 27,5% foram citados uma vez, pelo menos. Como resultado,
constatou-se que a maioria dos artigos não atingiu a comunidade científica
internacional: dos 305 artigos da amostra, somente 84 foram citados uma
vez; 13 foram autocitações. O número de citações apresentou um crescimento
contínuo no período de pesquisa.

Oliveira, Benedito Ferreira de
- Serviço ARUANDA : uma introdução ao sistema, v. 13, n. 1, p, 73-79,
jan./jun. 1984.

O ARUANDA é um serviço de disseminação em linha de informações
econômico-financeiras destinadas ao público em geral, mantido pelo Serviço
Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Muito mais que um sistema, o
ARUANDA presta serviços de atendimento de usuários e estimula o
fornecimento de informações por parte de agentes e órgãos externos ao
SERPRO. Visto como um sistema de processamento de dados, o ARUANDA utiliza
recursos e técnicas de banco de dados, teleprocessamento e comunicação de
dados. O objetivo deste trabalho é dar uma visão introdutória do ARUANDA,
através de uma descrição geral da arquitetura do sistema.

Oliveira, Elvia de Andrade
- Unidek : o sistema e seu preparo para a automação de bibliografias, v. 1,
n. 2, p. 97-111,1972.

Sistema UNIDEK na automação de bibliografias classificadas pela CDU;
formato e etapas para o processamento de bibliografias, tendo em vista o
Sistema; equipamento e material, bem como rotina de trabalho e programas
necessários. Inclui fluxogramas, modelos etc.

- Automação dos índices das Tabelas de Classificação Decimal Universal, v. 2,
n. 2, p. 139-168, 1973.

Apresentação de três sistemas - ELVCDU1, ELVCDU2 e ELVCDU3 - para
elaboração e atualização, por processos automáticos, dos índices das
tabelas da Classificação Decimal Universal - CDU - a partir do texto, em
linguagem natural, utilizando as classes 3, 53 e 64. O sistema ELVÒDU1,
embora tenha apresentado resultados satisfatórios, não foi aprovado tendo
em vista a morosidade na preparação dos dados. O ELVCDU2, com bom nível de
recuperação, apresenta dificuldades para a pesquisa por problemas de
visualização do índice. O ELVCDU3, que resultou das experiências realizadas
com os dois sistemas acima referidos, é automático, com alto nível de
recuperação. O índice é gerado a partir dó texto possibilitando a criação
de frases que são roladas, com as palavras significativas apresentadas em
destaque.

Oliveira, José Almir Martins
- Variáveis condicionantes do processo de produção científica dos centros de
pesquisa agropecuária da EMBRAPA. v. 19, n. 1, p. 30-39, jan./jun. 1990.

A produção científica de três centros de pesquisa da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi aferida objetivando verificar a relação
entre produtividade científica, considerada variável dependente, e algumas
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variáveis independentes de natureza estrutural e não-estrutural. Um
questionário foi enviado a 163 pesquisadores, representando 100% do
universo de pesquisadores dos: Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
(CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (CPATSA), e
do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), havendo um
retorno de 117 respostas (71,7%). A análise dos dados permitiu concluir que
as variáveis independentes: a faixa etária, a qualificação acadêmica, o
tempo de titularidade, o tempo efetivo na pesquisa, o grau de domínio
(total ou parcial) do idioma inglês, o número de assinaturas pessoais de
periódicos científicos e a participação em associações científicas no
Brasil foram fatores condicionantes ao processo da produção científica.
O estilo de administração e a autonomia, considerados como variáveis
independentes de natureza estrutural, interferiram na produtividade dos

pesquisadores, porém em magnitudes reduzidas.

Oliveira, Margarida Pinto
- Padrões de comunicação científica na Universidade Federal da Bahia. v. 21,
n. 3, p. 201-215, set./dez. 1992.

Análise das informações colhidas dos catálogos Produção científica
literária e artística da UFBA (PCLA) e Produtividade Científica da
Faculdade de Medicina (PCFM), 1979-1988, publicações que arrolam as
comunicações dos professores nas suas diversas formas. Apresentam-se os
primeiros resultados da pesquisa, constituindo-se em duas abordagens: a
produção geral da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a produção dos
professores da Faculdade de Medicina ...

Oliveira, Regina Maria Soares de Oliveira, trad.
- Funções das linguagens de indexação e recuperação da informação nos
sistemas nacionais e internacionais de informação científica e Técnica, v.
7, n. 1, p. 43-50, 1978.

Discute-se a possibilidade de estabelecer interrelações entre linguagens
de recuperação em sistemas nacionais e internacionais de informação
científica e Técnica (ICT). Mútua convertibilidade é possível e somente
útil quando há uma interseçãc dos assuntos processados por diferentes
linguagens de recuperação. Diversos tipos básicos de linguagem de
recuperação, os quais estão em uso ou podem ser usados em sistemas
nacionais e internacionais de inforrrraçãorâo discutidos, junto-eonr as
funções que eles deveriam desempenhar.

Oliveira, Silas Marques de
- Estudo do comportamento da literatura brasileira de Teologia Adventista :

análise de crescimento epidêmico. v. 13, n. 1, p. 25-52, jan./jun. 1984.

Estuda a natureza do comportamento e desenvolvimento da literatura
brasileira de Teologia Adventista de 1900 a 1978 aplicando a lei de
crescimento epidêmico de Goffman. Através de formulas matemáticas compara o
processo biológico de uma epidemia ao processo de comunicação de
ideia/informação. Oferece paralelos entre o processo de divulgação de
conhecimento e o processo de transmissão de doenças. Analisa a produção
científica dos autores brasileiros em relação à produção dos autores
estrangeiros nos periódicos brasileiros da área. Verifica-se através da
representação determinística um crescimento epidêmico da literatura a
partir de 1931, atingindo o pico em 1961. Analisa a tendência da produção
científica dos autores brasileiros em relação à Teologia Adventista.

- Marketing e sua aplicação em bibliotecas : uma abordagem preliminar, v. 14,
n. 2, p. 137-147, jul./dez. 1985.

Analisa os vários aspectos da técnica de marketing e sua aplicabilidade ao
contexto das bibliotecas. Apresenta o conceito clássico de marketing e sua
definição atual. Discute a diferença entre a organização que é orientada
para o produto, daquela que é orientada para o marketing bem como as
diferenças entre o marketing de serviços e o de produtos. Enfatiza o
marketing como uma "atitude" e a necessidade das bibliotecas serem
responsivas aos reclamos da comunidade, através de uma pesquisa de mercado,
segmentação e da utilização do "marketing mix", discutindo seus vários
elementos. Alerta contra a "miopia" no marketing e apresenta os tópicos que
um plano de marketing deve abranger.
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Overmyer, LaVahn Marie
- Libraries, technology, and the need to know. v. 1, n. 2, p. 67-71,1972..

A biblioteca, como uma instituição social, evoluiu do conceito de servir
apenas a uma elite para atingir usuários de todas as idades, todos os
níveis económicos e todos os meios sociais. As pesquisas biblioteconômicas
atualmente são orientadas para o papel das bibliotecas nos sistemas
nacionais de informação. Computadores e equipamentos correlates são
utilizados em dois grupos principais de atividades de informação:
processamento de "documentos" e processamento de "conteúdo". A partir da
década de 60 as bibliotecas americanas, dispondo de acesso ao computador,
começaram a planejar em termos de desenvolvimento de sistemas integrados e
redes de informação. Um dois mais modernos e bem sucedidos projetos nos
Estados Unidos e o OCLC (Ohio College Library Center) que incorpora o uso
das fitas magnéticas do Projeto MARC...

Pacheco, Fernando Flávio
- Diretrizes a determinação de perfis tecnológicos industriais como subsidio
ao planejamento de centros de informação, v. 20, n. 1, p. 23-33, jan./jun
1991.

Descreve os principais aspectos do projeto intitulado "Serviços de
Informação em Tecnologia Industrial", integrante do Subprograma Tecnologia
Industrial Básica do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PADCT), que justificam e subsidiam as proposições teóricas
feitas no trabalho. Analisa as principais características das empresas dos
setores industriais nacionais, como também os fatores envolvidos na
formulação de identificação e avaliação dos mesmos. Relaciona alguns
critérios a serem considerados no processo de seleção e cadastramento das
fontes de informações sobre a indústria, objetivando o levantamento das
características industriais necessárias a apuração dos indicadores de
desempenho tecnológico. Finalmente, descreve as diretrizes e procedimentos
complementares, necessários a formulação de uma metodologia para determinar
perfis tecnológicos de setores industriais, a ser elaborada com o objetivo
específico de subsidiar o planejamento de acervos, produtos e serviços de
centros de informação tecnológica.

Paez Urdaneta, Iraset
- O trabalho informacional na perspectiva do aprendizado tecnológico para o
desenvolvimento, v. 21, n. 2, p. 115-127, maio/ago. 1992.

O artigo examina o processo de expansão tecnológica e - particularmente - a
natureza de um pacote tecnológico e seus componentes; o processo de
transferência tecnológica (através da caracterização de cinco classes de
tecnologia e onze tipos de transferência) e o processo de assimilação
tecnológica, com especial referência aos fatores que o inibem ou facilitam.
As noções de "gerenciamento estratégico da tecnologia" e de "aprendizagem
tecnológica'' são definidas vinculando-as a um conjunto de competências
informacionais (de menor impacto teleológico e maior alcance operativo a
maior impacto teleológico e menor alcance operativo), cuja aquisição contribuíra
para a significativa modernização do trabalho informacional nos países em
desenvolvimento.

Paiva, Denise Werneck de
- Perspectivas do agente da informação no contexto brasileiro, v. 19, n. 1,
p. 48-52, jan./jun. 1990.

Faz-se um histórico da evolução da profissão do bibliotecário,
considerando-se alguns fatores que levaram a uma modernização na profissão.
Apresentam-se as novas carreiras que foram surgindo em consequência desta
modernização, discutindo-se particularmente as atividades do agente de
informação e seu papel no âmbito da Ciência da Informação, assim como suas
perspectivas de atuação no contexto brasileiro.

Paranhos, Wanda Maria Maia da Rocha
- Análise do Banco de Dados do IBBD : atividades de pesquisa em química no

Brasil, relativas a 1973. v. 5, n. 1/2, p. 17-26, 1976.

Análise descritiva de informações disponíveis no Banco de Dados do
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, a respeito de 264
pesquisadores principais envolvidos em pesquisas químicas no país, em 1973.
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Características de sexo, data de nascimento, cursos e dedicação ao ensino
superior, campos e sub-campos da Química em que demonstram mais interesse,
instituições onde desenvolvem as pesquisas e número de projetos em
andamento. Análise de parte da literatura que produziram, com relação ao
tipo, local e data de publicação, periódicos em que publicaram, autoria
única ou múltipla.

Pasquarelli, Maria Luiza Rigo
- Sistema integrado de bibliotecas da Universidade de São Paulo : implantação
e-desenvolvimento. v. 17, n. 1, p. 59-66, jan./jun. 1988.

Relata a implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de
São Paulo e fornece informações sobre o seu objetivo, política, universo e
programas em desenvolvimento.

- A informação bibliográfica automatizada na USP : uma política para sua
implantação, v. 18, n. 1, p. 58-61, jan./jun. 1989.

Descreve a política de implantação do tratamento automatizado da informação
bibliográfica na Universidade de São Paulo. Relaciona os instrumentos
utilizados, bem como as vantagens decorrentes desse trabalho realizado em
nível sistémico.

- Adequação do ""software"" do banco de dados bibliográficos da USP ao formato de
intercâmbio bibliográfico do IBICT. v. 20, n. 2, p. 233-237, jul./dez. 1991.

Relata o desenvolvimento de ""software"" para computador de grande porte,
destinado a armazenagem e recuperação de informações bibliográficas de
acervos de bibliotecas da Universidade de São Paulo. Considera a questão do
formato bibliográfico e a necessidade de sua adequação a formato de
intercâmbio de informações em fita magnética, para atendimento a normas
internacionais de Documentação. Analisa a conveniência de trabalho conjunto
entre bibliotecários e analistas de sistemas, bem como a oportunidade de se
obter consultoria externa a instituição para decisões finais. Expõe os
procedimentos adotados e apresenta os objetivos pretendidos.

Paula, Affonso Celso Mendonça de
- Aspectos da estruturação de serviços de informação, v. 12, n. 1, p. 37-44,

1983.

A estrutura de um serviço de informação deve constituir um fator que
auxilie na busca da eficácia. As organizações tendem a formar um sistema
social dotado de cultura própria, com valores e idiossincrasias inerentes.
Assim, nem sempre a unidade de informação pode adotar o modelo de estrutura
interna e assumir posição na hierarquia da organização que melhor convenham
a realização de seus objetivos. Sem embargo da estrutura formal, a unidade
de informação bem sucedida seria aquela que conseguisse importar o máximo
de energia do ambiente social, processá-la e exportar energia transformada
para o ambiente da organização. A tendência nos serviços de informação
seria, por conseguinte, desdobrá-los em pequenas unidades táticas que se
infiltrariam entre os usuários, de modo a detectar mais rapidamente a
mudança de interesses e introduzir constantes ajustes nos serviços e
produtos oferecidos. Essas unidades táticas estariam apoiadas numa
estrutura central que lhes proveria serviços de biblioteca, reprografia,
comutação, etc.

Pereira, Carlos Alberto Messeder
- Comunicação e ciência da informação : um exemplo de integração, v. 19, n.
2, p. 111-112, jul./dez. 1990.

Pereira, Jairo Q.
- Transferência da informação : fator de desenvolvimento, v. 7, n. 1, p.
61-62,1978.

Pereira, Maria de Nazaré Freitas
- Geração, comunicação e absorção de conhecimento científico-tecnológico em
sociedade dependente ; um estudo de caso : o programa de engenharia química
-COPPE/UFRJ -1963-1979. v. 10, n. 2, p. 9-25, 1981.

Os planos e programas governamentais para o desenvolvimento
científico-tecnológico, nas duas últimas décadas, refletiam a ideologia
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segundo a qual o binômio Ciência/Educação poderia ser colocado a serviço do
desenvolvimento econômico. A análise, através do método da observação
participante, do conhecimento científico-tecnológico produzido durante 17
anos pelo Programa de Engenharia Química, mostrou fraca interação do
conhecimento gerado com as demandas dos setores produtivos, contatos
informais irregulares e pouco representativos, alto índice de comunicação
em congressos, mas registro assistemático em periódicos. Essa situação é
analisada dentro de um quadro de dependência que, na maioria das vezes,
frustra tanto as tentativas de ligação com setores produtivos quanto o
desenvolvimento da atividade científico-tecnológica, até mesmo em seu
processo de comunicação.

Peres, Waldir Rugero
- Perspectivas de normalização e da certificação ambiental no Brasil, v. 21,
n. 1. p. 53-56, jan./abr. 1992.

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização ambiental no
Brasil e as perspectivas de evolução da política de normalização ambiental
ora em curso na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Também é
discutido um estudo preliminar para a implantação de uma política de
certificação de produtos e serviços que minimizem os impactos ambientais.

Petrobrás/Setinf/Diproc-BA
- Sistema para gerenciamento de empréstimos usando microcomputador, v. 20, n.
2, p. 245-248, jul./dez. 1991.

É apresentado um sistema para gerenciamento de empréstimos, mostrando as
suas potencialidades, sua aplicação em micros da linha PC da IBM, voltado
para o sistema operacional MS-DOS ou compatíveis. Tem capacidade para
permitir a organização de vários relatórios de saída em ordens diferentes
para cada finalidade e com diferentes formas de consulta, através de
terminal de vídeo. O sistema é desenvolvido para atender as necessidades
das bibliotecas, centros de documentação e informação de pequeno e médio
portes, arbitrando-se por considerar de pequeno porte acervos até 15000
documentos, médio porte até 30000 e grande porte acima disto.

Pierotti, Maria de Lourdes Carvalho, trad.
- A organização de conceitos para recuperação da informação, v. 6, n. 1, p.
17-28,1977.

Os princípios requeridos para uma classificação geral e métodos a serem
aplicados em indexação pré-coordenada foram examinados e baseados na
evidencia psicológica da natureza do conhecimento. Um esquema compatível a
ambos foi delineado. Para tanto sentiu-se a necessidade de uma divisão
primária em tipos de conceitos básicos, a subdivisão destes em várias
colunas paralelas, o arranjo de termos ou conceitos em cada coluna, em
diferentes níveis de complexidade, a representação de classes genéricas em
qualquer nível, e uma apresentação em separado de tipos mais complexos de
conceitos ou termos que são heterogéneos em relação aos tipos de conceitos
básicos. Estas diferentes linhas de desenvolvimento de conceitos podem ser
representadas por diferentes direções em um diagrama multidimensional. As
diferentes dimensões apresentam as relações fundamentais entre conceitos.
Outras relações menos fundamentais, portanto não incorporadas, podem ser
introduzidas em forma de símbolos entre conceitos expressando relações
explícitas. Esse esquema que pode ser melhor denominado "organização de
conceitos", ao invés de classificação, é particularmente valioso em
recuperação da informação.

Pinheiro, Ana Virgínia Teixeira da Paz
- Modelagem organizacional das oficinas tipográficas dos séculos XV a XVIII.
v. 19, n. 1, p. 40-47, jan./jun. 1990.

De Moguncia, no século XV, a arte da tipografia e da impressão tipográfica
difundiu-se pela Europa - quando esta passava por um franco processo de
cristianização. O segredo da técnica, mantido pêlos artífices - em sua
maioria judeus, "cristãos novos" -, as licenças, a censura, os
"privilégios", a contrafação, a Inquisição e o Satanismo delineavam o
ambiente em que se expandiu essa arte. Nesse contexto, o mestre - impressor
e livreiro - gerenciava, nos séculos XV a XVIII, a empresa de produzir
livros, por conta própria ou em associação organizando-se em guildas e
confrarias, controlando e avaliando o trabalho dos operários, confrades e

Ci. Inf., BrasHia, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994 39



índice da Ciência da Informação 1972-1993

aprendizes, sob sua supervisão, passando, de pai para filho, a sua arte.

Pinheiro, Lena Vânia Ribeiro
- Medidas de consistência da indexação : interconsistência. v. 7, n. 2, p.
109-1H 1978.

- Lei de Bradford : uma reformulação conceituai, v. 12, n. 2, p. 59-80,
jul./dez. 1983.

A Lei de Bradford, mesmo com reformulações de outros autores, não
corresponde, ainda, a realidade do comportamento da literatura científica.
Pretende-se alterar a parte conceituai, independentemente de sua
representação matemática e gráfica, para modificar um dos aspectos da
formulação teórica. Introduz-se o conceito de produtividade relativa e
compara-se com o de produtividade absoluta, mostrando-se as alterações
ocorridas. Confirma-se a hipótese de que o núcleo de periódicos não é
formado pêlos mais devotados, e sim pêlos mais produtivos num determinado
tempo. Ressalta-se as consequências das distorções da lei, sobretudo para a
política de aquisição.

- Curso de Especialização para Bibliotecários de Instituições de Ensino
Superior: da concepção a concretização de uma experiência singular, v. 19,
n. 2, p. 157-161, jul./dez. 1990.

Descreve a criação, implantação e desenvolvimento do Curso de
Especialização para Bibliotecários de Instituições de Ensino Superior, que,
iniciado em I987, tem sido ministrado em várias universidades do País.
Analisa a atuação de dois cursos realizados pela UFRJ/IBICT em diferentes
épocas (1987 e 1989) enfatizando mais o seu alcance ou influência nos
alunos, sob alguns aspectos políticos, sociais, culturais e humanos.

Pinheiro, Marisa Gurjão
- Informação para a indústria, v. 20, n. 1, p. 16-19, jan./jun. 1991.

Com base na caracterização das pequenas e médias indústrias, acredita-se
que os serviços e produtos tradicionais fornecidos por bibliotecas,
baseados na comunicação formal, com baixo valor agregado, não correspondem
as necessidades de informação das pequenas e médias indústrias. Propõe,
então, que a informação, entendida em um contexto mais amplo, constitua-se
em um dos principais elos entre as instituições de apoio as indústrias e o
parque produtivo.

Poblacion, Dinah Aguiar
- Formação de recursos humanos para a área de informação na Espanha, v. 17,

n. 1, p. 33-42, jan./jun. 1988.

A tipologia dos profissionais que atuam na área de informação e
documentação está relacionada diretamente com as exigências que
caracterizam as linhas do empregador: Estado ou instituições particulares e
empresas. A não exigência de titulação específica na área de
Biblioteconomia e Documentação tem gerado inquietudes que se refletem nas
proposições apresentadas por profissionais que analisam a atual situação e
as perspectivas oferecidas pela Lei da Reforma Universitária.
Senzibilizados pelas transformações sócio-políticas e pelas implicações
decorrentes da incorporação da Espanha no Mercado Comum Europeu, os ,
bibliotecários, documentalistas e arquivistas preocupam-se com a
modernização da formação profissional..

- Literatura cinzenta ou não convencional: um desafio a ser enfrentado, v.
21, n 3, p. 243-246, set./dez 1992.

Um histórico da literatura cinzenta e apresentado visando compreensão das
diferentes conotações dadas ao conteúdo dos documentos e localiza a
literatura não convencional, conhecida como literatura fugitiva, informal
ou invisível. A importância da literatura cinzenta, ç mostrada como um meio
de acompanhar a velocidade do avanço da ciênciaxnas sociedades modernas,
bem como para que sejam criadas bases de dados específicas de tal
literatura na América Latina, Francamente representadas em base de dados
especializadas existentes.
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Polke, Ana Maria Athayde
- Subdesenvolvimento, dependência tecnológica e informação, v. 12, n. 2, p.
3-19, jul./dez. 1983.

Examina-se a dependência tecnológica como parte integrante do processo mais
geral da dependência do Brasil aos países centrais do bloco capitalista.
Consideram-se os obstáculos ao desenvolvimento de tecnologia no país,
contrapondo-se alguns exemplos de criação tecnológica nacional. Tenta-se
uma análise do papel da biblioteca na provisão de informação científica e
tecnológica, no processo de geração de tecnologia.

Pommer, Celso V.
- Editoração da revista BRAGANTIA : histórico, evolução e organização atual,
v. 16, n. 1, p. 67-73, jan./jun. 1987.

São apresentados alguns aspectos concernentes a editoração de Bragantia,
revista científica do Instituto Agronómico de Campinas, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Relatam-se dados
históricos de sua criação e evolução, mediante análise do conteúdo de seus
44 volumes anuais editados. Sua penetração e divulgação são abordados,
destacando-se a organização atual de sua editoração, desde a recepção dos
originais até a entrega do volume impresso, passando pelo tratamento
científico e técnico dos textos.

Poni, Mariangela Macedo Cunha
- índice de assuntos : a experiência do Centro de Informações Técnicas da
Usiminas na implantação do sistema em microcomputador, v. 20, n. 2, p.
238-240, jul./dez. 1991.

Desenvolvimento e implantação em microcomputador do índice de assuntos
utilizado para tratamento e recuperação da informação através da
Classificação Decimal Universal (CDU) no Centro de Informações Técnicas da
Usiminas. O índice e composto por descritores e suas respectivas
classificações, informações adicionais (notas explicativas, informações
sobre processos/produtos etc.) e remissivas, num total de 9530 registros.
Foi utilizado o d-Base III programado, em microcomputador Nexus 2600, da
Scopus. O acesso ao sistema, através de menus, permite pesquisas por
descritor e por classificação; alterações (inclusão, alteração ou deleção
de dados); listagens e pesquisa pelo número do registro. Apresenta
sistemática do desenvolvimento do trabalho e benefícios decorrentes da
automatização.

Pontes, Cecília Carmen Cunha
- Implantação da rede automatizada das bibliotecas do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. v. 16, n. 1, p. 97-98, jan./jun. 1987.

O objetivo do projeto de automação da rede de bibliotecas do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (lPT) e criar uma estrutura capaz de coordenar e
integrar esforços no sentido de gerar um serviço de informação tecnológica
para atender a demanda de informações das empresas que atuam no setor
industrial. O projeto, iniciado ern março de 1986, integra 16 centros de
documentação e informação desse Instituto, atuando nas áreas de ciências da
engenharia, tecnologia industrial, agroindustrial e recursos minerais. O
sistema de computação utilizado e o CDC CYBER 170/750 e o ""software"" de
gerenciamento do banco de dados DMS 170 da Contrai Data. A rede "online"
opera através de micros interligados ao computador CYBER. No momento, o
sistema está operando com o banco de dados bibliográficos do acervo do IPT.

Prado, Eladio Ascenci
- Controle automático de periódicos em microcomputador: a experiência do
SENAC-DN. v. 15, n. 1, p. 71-80, jan./jun. 1986.

O sistema de controle de periódicos foi desenvolvido e implantado no
Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)
com a finalidade de automatizar as rotinas de controle dos processos de
aquisição de periódicos e manutenção das coleções utilizando-se
microcomputador de oito bits. Apresenta a estrutura do sistema, os arquivos
que compõem seu banco de dados, os módulos operacionais e avaliação do seu
desempenho, bem como noticia os convénios realizados com outras empresas
para cessão/implantação desse sistema.
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Price, Derek de Solla
- Society's needs in scientific and technical Information, v. 3, n. 2, p.
97-103, 1974.

Processa-se, presentemente, uma segunda revolução na transmissão da
informação científica, comparável, talvez, ao advento do periódico
científico. A rapidez de comunicação na frente da pesquisa não mais depende
do sistema de comunicação da literatura periódica, que permanece, no
entanto, o principal veiculo para o registro do conhecimento científico. Um
sistema moderno poderia incluir um periódico diário, para rápida
disseminação, e também um conjunto de periódicos baseado em uma coleção de
documentos reestruturado em classes, de acordo com correlação de citações.
Desta forma, os processos de utilização e validade seriam separados dos de
acumulação do registro científico, em vez de combinados, como acontece no
presente sistema. As Técnicas bibliométricas atuais tornam tal estrutura
possível.

- Studies in scientometrics l: transience and continuance in scientific
authorship. v. 4, n. 1, p. 27-40,1975.

Estuda o fenómeno de transciência/permanência na frente de pesquisa pela
análise do fluxo anual de autores de uma população amostrada, derivada do
banco de dados resultante de sete anos de publicação de "Science Citation
Index" e "Who is publishing in Science". Para o período total analisado
(1964-1970) foram encontrados 281 autores transientes e 19 autores
permanentes, numa população total de 506 autores. Derivou-se, a seguir, um
modelo para análise quantitativa do fluxo padrão de autores, verficando-se
que há uma taxa de natalidade ("annual recruitment") e uma taxa de
mortalidade ("annual termination") de cuja superposição resulta uma taxa de
mortalidade infantil (transciência)...

- Studies in scientometrics II: the relation between source author and cited
author populations. v. 4, n. 2, p. 103-108, 1975.

Uma sequência anual de Citation Indexes mantém um padrão de comportamento
em muito semelhante a uma sequência de Source Indexes. Cinco anos do Source
Index (1964-1968) foram considerados como suficientes para distinguir,
entre os autores, as classes de transientes e permanentes, e três anos do
Citation Index (1966-1968) para identificar referências a autores iniciando
publicação no começo do período. O arquivo listou 640 autores, dos quais
381 estavam incluídos nos cinco Source Indexes e 442 nos três Citation
Indexes, sendo 183 nomes comuns a ambas categorias de índices. Dos autores
transientes que aparecem apenas em um único Source Index, 71 não são
citados, 19 são transitoriamente citados e somente 10 parecem ser
permanentes em citação...

Prysthon, Cecília F.
- Alocação de recursos para aquisição de livros para o Sistema de Bibliotecas
da UFPE. v. 20, n. 2, p. 209-216, jul./dez. 1991.

O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias depende
amplamente da existência de uma política coerente de alocação de recursos.
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, existente
desde 1975, não possui um instrumento que direcione a política de aquisição
para suas bibliotecas, principalmente no que se refere a distribuição da
verba orçamentaria. Com o objetivo de estabelecer critérios adequados foi
feito um estudo sobre alocação de recursos para aquisição de livros para
servir de base a todas as bibliotecas do Sistema.

Queiroz, Suzy de Souza
- Bibliografia Brasileira de Botânica, 1971-1972 : estudo bibliométrico. v.
4, n. 1, p. 55-66, 1975.

Análise bibliométrica da literatura brasileira de botânica, baseada na
Bibliografia Brasileira de Botânica, abrangendo o período 1971-1972,
focalizando periódicos e autores. Foram analisados 406 artigos
correspondendo a 82 títulos de periódicos e 559 autores perfazendo uma
média de 1.58 artigo/autor. A análise da literatura demonstrou a existência
de um inexpressivo núcleo de periódicos na área e a produtividade dos
autores relativamente baixa, mesmo considerando o tamanho do período
analisado. Constatou-se, ainda, a existência de um núcleo de periódicos
notadamente concentrados nos Estados da Guanabara e São Paulo, e a inclusão
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de apenas 2 títulos estrangeiros produzindo apenas um artigo cada. A
observação dos dados gerais demonstrados sugeriu a formulação de estudos
posteriores de uma frente de pesquisa na área estudada.

Quemeí, Maria Angélica Rodrigues
- Comissão Temática de Sistemas de Informação Científico-tecnológica do

Mercosul, v. 22, n. 1, p. 77T80, jan./abr. 1993.

O artigo relata o conceito do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e apresenta a
sua estrutura orgânica. A criação da Comissão Temática de Sistemas de
Informação Científica-tecnológica, bem como das subcomissões Técnicas e as
propostas de cooperação Técnica são apresentadas.

Ramos, Marcos Gonçalves
- Comunicação científica e usuários : elementos de discussão, v. 18, n. 1, p.
28-34, jan./jun. 1989.

A comunicação e um fenómeno natural de qualquer sociedade. A comunicação
científica vem se constituindo num vasto campo de estudo caracterizado pela
interdisciplinaridade. São discutidos alguns aspectos conceituais da
relação comunicação científica e usuários, a partir de três pontos: método
científico, modelos de comunicação e os agentes da comunicação científica.

Ramos, Paulo António Baltazar
- A indústria no papel de usuário : um projeto de informação que abre espaços

. v. 16, n. 1, p. 91 -95, jan./jun. 1987.

A Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), através do Subprograma de
Tecnologia Industrial Básica do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PADCT), está fomentando a implantação da Rede ide
Núcleos de Informação Industrial. Prevista para aluar de forma
descentralizada, porém coordenada, visa a estabelecer quatro Núcleos
Básicos de Informação (NBI's), 15 Núcleos Setoriais de Informação (NSI's) e
cinco Núcleos Regionais de Informação (NRI's). Caminhando para o seu
terceiro ano de execução, o projeto já instalou efetivamente quatro NBI's,
sete NSPs e dois NRI's, todos eles já prestando serviços de informação a
indústria. Devido a falta de experiência brasileira com informação
industrial, e a natureza dos problemas enfrentados, as ações têm tido um
caráter predominantemente de treinamento e capacitação de recursos humanos.
A curto prazo, espera-se contribuir para a abertura de um canal de dialogo
entre os setores que geram e detém a tecnologia industrial e o setor
produtivo. A longo prazo, os benefícios maiores seriam o fortalecimento e
desenvolvimento tecnológico das pequenas e médias empresas nacionais.

- Um modelo integrado de informação e assistência tecnológica : o Senaitec.
v. 21, n. 2, p. 137-139, maio/ago. 1992.

Descreve o Senaitec, um serviço cobrado de informação e assistência
tecnológica desenvolvido pelo SENAI/DF e voltado para empresas brasileiras.
O Senaitec integra os serviços de informação, assistência técnica e
transferência de tecnologia, assegurando os suportes de que uma empresa
necessita para melhoria de sua qualidade e produtividade. O Senaitec
oferece, portanto, um conjunto de serviços e produtos que, apesar de
cobrados, são também acessíveis as pequenas e médias empresas.

Ramos, Virgínia Maria Vasconcellos Prisco Paraíso
- Estudos de usuários e comunicação científica : relações implícitas e
explícitas, v. 18, n. 1, p. 62-73, jan./jun. 1989.

Analisa os conceitos de comunicação científica e estudo de usuários com o
objetivo de demonstrar as relações existentes entre as duas áreas. Alguns
estudos de usuários já realizados em dissertação de mestrado e/ou
doutorado, foram selecionados com a finalidade de dar maior visibilidade a
estas relações. Através da amostra selecionada percebe-se que é fundamental
que haja uma maior interação entre as áreas de comunicação científica e
estudos de usuários, a fim de que se possa entender melhor as necessidades
de nossos usuários - consumidores e produtores de informação - e,
conseqüentemente, aprimorar os serviços prestados a eles.

Rattner, Henrique
- Política de informação para administração e planejamento de ciência e
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tecnologia v. 12, n. 2, p. 21-24, jul./dez. 1983.

Implicações de novas tecnologias emergentes (baseadas na microeletrônica)
utilizadas na área de informação em Ciência e Tecnologia. Problemática da
implantação de uma política tecnológica nacional, enumerando diversos
instrumentos de política científico-tecnológica, explícita e implícita, ao
alcance do poder estatal. F.unções de centros de informação tecnológica e
sugestões visando ao fortalecimento e a expansão do sistema de informação
científico-tecnológico', o qual deve estar ligado aos planos e a política de
desenvolvimento nacional.

Rezende, Yara
- Análise comparativa do custo de pesquisas bibliográficas em abstracts
impressos e em bases da dados "online", v. 19, n. 1, p. 21-29, jan./jun. 1990.

A partir da simulação de uma pesquisa bibliográfica, foi feito um
levantamento dos investimentos e dos custos envolvidos em três modalidades
de busca: busca a partir de uma coleção de abstracts própria, busca a
partir de coleções de abstracts pertencentes a terceiros e busca através do
acesso "online" a base de dados. Os valores referentes a esses custos e
investimentos foram colocados em gráficos demonstrativos e comparativos
para uma melhor visualização da viabilidade econômica de cada uma das
modalidades. Cada gráfico foi analisado e interpretado e foram feitas
considerações acerca de vantagens e desvantagens relativas a aspectos
qualitativos de cada uma das modalidades.

Ribeiro, Gustavo Lins
- Ambientalismo e desenvolvimento sustentado : ideologia e utopia no final do
século XX. v. 21, n. 1, p. 23-31, jan./abr. 1992.

Desde o século XIX, desenvolvimento tem sido uma das mais fortes
ideologias/utopias do mundo ocidental. Tentativas de reformá-la
praticamente coincidem com o crescimento de sua importância no cenário
político e ideológico. No presente o sistema mundial sofre transformações
dramáticas causadas principalmente pelo desenvolvimento das indústrias de
comunicação, informação e transporte, conjuntamente com a crescente
transnacionalização dos mercados financeiros e dos processos produtivos.
Neste contexto, novos interlocutores entram no cenário. O discurso
ambientalista está provando possuir uma forte eficácia. Ecologia se tornou
uma palavra corriqueira com um crescente poder político e econômico no meio
institucional. O crescimento do ambientalismo como ideologia/utopia
necessita ser compreendido tanto em relação à discussão política sobre
desenvolvimento, quanto as presentes mudanças da economia política-mundial.
Desenvolvimento sustentado e aqui interpretado como categoria que permite a
criação de um novo campo de alianças políticas entre ambientalistas e
empresários interessados em crescimento econômico.

Ribeiro, Lais A.
- Aplicação dos métodos estatísticos e da teoria da informação e da
comunicação na análise linguística : estudo da linguagem jornalística, v.
3, n. 2, p. 151-154,1974.

Possibilidades de utilização de métodos estatísticos e conceitos de Teoria
da Informação e da Comunicação na análise linguística foram demonstrados. A
amostra foi extraída dos editoriais do Jornal do Brasil de 1959 a 1973. Os
resultados confirmam a validade da Lei de Zipf com as necessárias
restrições para a língua portuguesa. Palavras-chave foram determinadas
indicando o ponto de vista dos editoriais e outras variáveis linguísticas
são discutidas.

Ribeiro, Leila Beatriz
- Práticas de informação no ambiente escolar, v. 18, n. 2, p. 207-214,
jul./dez. 1989.

Neste artigo e apresentada parte dos resultados de uma pesquisa realizada
junto a alunos do 2.grau do Colégio Pedro II - Unidade de São Cristóvão,
RJ, durante o período de 1986/88. Partiu-se de pressupostos teóricos que
contextualizam a instituição educacional como uma organização mediadora dos
processos informacionais vivenciados na sociedade. Buscando trabalhar novas
dimensões do fenómeno informacional, empregou-se uma metodologia
qualitativa, a fim de apreender as práticas de informação dos sujeitos no
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seu cotidiano, assim como as representações que eles elaboram a partir
delas, e que, por sua vez, alimentam essas e outras práticas. A observação
e a interpretação das ações e das falas dos sujeitos pelo pesquisador
levaram a algumas considerações conclusivas a respeito das noções de
informação e de usuário de sistemas de informação.

Richmond, Phyllis
- A Reconsideration of enumerative classification for current information
needs. v. 3, n. 1, p. 5-19,1974.

Classificação enumerativa considerada em termos dos dois sistemas mais
disponíveis: Decimal de Dewey e Biblioteca do Congresso. Estes são,
primeiramente, abordados considerando-se as necessidades das bibliotecas
não automatizadas. As possibilidades de utilização de cópias de catalogação
legível por máquina são consideradas. É levantada a hipótese do computador
possibilitar a revisão continua das tabelas de ambos os sistemas de
classificação, com mudanças radicais, quando necessário, mais rapidamente e
com menos problemas do que no período pré-automático. Os aspectos da
catalogação detalhada, indexação exaustiva e alguns tipos de indexação
automática não devem ser encarados sob o ponto de vista da adoção de um ou
outro sistema, mas sim da utilização de ambos, ao mesmo tempo, através de
classes descritivas, índices de classes combinados com cabeçalhos de
assunto...

Robredo, Jaime
- Otimização dos processos de indexação dos documentos e de recuperação da
informação mediante o uso de instrumentos de controle terminológico, v. 11,
n. 1, p. 3-18,1982.

Em qualquer área do conhecimento, os termos portadores de significados
podem ser utilizados como descritores para representar o conteúdo dos
documentos escritos, nos processos de indexação e organização da
informação, assim como para formular as perguntas no processo de
recuperação da informação. Quando ordenados em função de sua frequência de
uso, os descritores apresentam uma distribuição que obedece a lei de
Bradford-Zipf. A aplicação das facilidades do processamento eletrônico de
dados ajuda grandemente a estabelecer, para áreas específicas do
conhecimento, instrumentos de controle terminológico, que permitem otimizar
os processos de indexação Ê recuperação dos documentos, utilizando os
termos e as associações entre estes que se destacam por sua riqueza de
significado, para representar conceitos determinados. Foram estudados dois
universos de termos significativos correspondentes a duas áreas diferentes
do conhecimento (Agricultura e Política Científica e Tecnológica),
resultantes da análise do conteúdo de conjuntos suficientemente grandes de
documentos, indexados segundo princípios não subjetivos: indexação
automática no primeiro caso e indexação automática simulada no segundo.

- Indexação automática de textos : uma abordagem otimizada e simples, v. 20,
n. 2, p. 130-136, jul./dez. 1991.

Após uma breve referência as modernas tendências no processamento
automático das informações textuais e as principais abordagens conceituais
do processo de indexação automática de textos e mais particularmente a
abordagem linguislico-computacional e a abordagem baseada na eliminação, no
texto, das palavras vazias de significado, apresenta-se uma variante desta
última abordagem, a qual permite acelerar, consideravelmente, o processo de
escolha dos termos considerados significativos, assim como reduzir de forma
importante o volume dos antidicionários de palavras vazias. A abordagem
apresentada, já testada com sucesso, integra-se num sistema versátil de
indexação automática de textos - o sistema AUTOMINDEX -, o qual, pela sua
vez, constitui-se num subsistema do sistema BIB/DIALOGO. Apresentam-se
exemplos de aplicação da nova abordagem do processo de indexação automática
de textos que mostram sua flexibilidade.

- Necessidade de integração das políticas de informação no Mercosul, v. 22,
n. 1,p. 7-12, jan./abr. 1993.

O fenómeno de formação de grandes blocos económicos tem suas origens nos
anos 50. Recentemente, em 1991, foi criado o Mercado Comum do Sul
(Mercosul). É necessário desenvolver estudos sobre o tamanho e as
características dos diversos componentes da indústria da informação, nos
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quatro países.que compõem o Mercosul. É precária a situação das
bibliotecas, bases e bancos de dados nessa região. Devem ser explicitados
os papéis a serem desempenhados pêlos setores público e privado numa futura
política regional que resulte na integração dos serviços de informação hoje
dispersos, na ampliação das ações cooperativas e no estabelecimento de uma
infra-estrutura informacional apropriada para a Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai.

Rocha, Enivaldo C. da
- Alocação de recursos para aquisição de livros para o Sistema de Bibliotecas
da UFPE. v. 20, n. 2, p. 209-216, jul./dez. 1991.

O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias depende
amplamente da existência de uma política coerente de alocação de recursos.
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, existente
desde 1975, não possui um instrumento que direcione a política de aquisição
para suas bibliotecas, principalmente no que se refere a distribuição da
verba orçamentaria. Com o objetivo de estabelecer critérios adequados foi
feito um estudo sobre alocação de recursos para aquisição de livros para
servir de base a todas as bibliotecas do Sistema.

Rocha, Jacira Guiro C. da
- Alocação de recursos para aquisição de livros para o Sistema de Bibliotecas
da UFPE. v. 20, n. 2, p. 209-216, jul./dez. 1991.

O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias depende
amplamente da existência de uma política coerente de alocação de recursos.
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, existente
desde 1975, não possui um instrumento que direcione a política de aquisição
para suas bibliotecas, principalmente no que se refere a distribuição da
verba orçamentaria. Com o objetivo de estabelecer critérios adequados foi
feito um estudo sobre alocação de recursos para aquisição de livros para
servir.de base a todas as bibliotecas do Sistema.

Rodrigues, Mara Eliane Fonseca
- Terceiro mundo : tecnologia x transferência de informação, v. 14, n. 2, p.

149-161, jul./dez. 1985.

A questão da tecnologia e da transferência da informação no Terceiro Mundo.
A relação entre ciência, tecnologia e desenvolvimento discutida como
suporte a análise dos vínculos da tecnologia no Terceiro Mundo relativos a
capacidade científica e tecnológica e a informação tecnológica. O
desenvolvimento institucional da ciência e tecnologia no Brasil e,
especialmente, enfocado.

Rodrigues, Maria da Paz Lins
- Citações nas dissertações de mestrado em Ciência da Informação, v. 11, n.
1, p. 35-59, 1982.

Análise de 2310 citações constantes em 62 dissertações apresentadas ao
Curso de Mestrado em Ciência da Informação do IBICT, no período de 1972 a
1979, a fim de verificar padrões de distribuição e incidência; determinar a
vida média da literatura citada; determinar a frente de pesquisa, assim
como estabelecer o seu grupo de elite e estabelecer o fator de impacto dos
autores. Os artigos de periódicos representam 48% da literatura estudada,
livros e folhetos, no todo e em parte, 27%, e trabalhos apresentados em
reuniões 10%. Os resultados da análise permitiram concluir que: a) Ciência
da Informação e uma área jovem, com predominância da literatura periódica
de língua inglesa e marcada influência dos Estados Unidos; b) as
dissertações procuram acompanhar o desenvolvimento da área, através de
pesquisas que buscam se fixar na área de estrutura e fluxo da informação; o
que é uma tendência da Ciência da Informação no Brasil; c) a emergência de
autores brasileiros nas três bases de dados estudadas confirma a influência
do Curso de Mestrado em Ciência da Informação no Brasil.

Rodrigues, Nilo Sérgio Silva
- Comunicação científica e usuários : elementos de discussão, v. 18, n. 1, p.
28-34, jan./jun. 1989.

A comunicação e um fenómeno natural de qualquer sociedade. A comunicação
científica vem se constituindo num vasto campo de estudo caracterizado pela
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interdisciplinaridade. São discutidos alguns aspectos conceituais da
relação comunicação científica e usuários, a partir de três pontos: método
científico, modelos de comunicação e os agentes da comunicação científica..

Rosenberg, Victor
- Política de informação nos países em desenvolvimento : o caso do Brasil
visto por um americano, v. 11, n. 2, p. 37-43, 1982.

Tanto os países industrializados como os países em desenvolvimento formulam
suas políticas de informação com o objetivo de proteger interesses que
consideram vitais. O caso do Brasil vem ilustrar as diversas políticas que
regulam não só a transferência da informação, mas também os equipamentos e
os programas de computação. A política brasileira e comparada com a dos
países industrializados. A análise mostra as escolhas que se impõem aos
planejadores e formuladores de política de informação num país em
desenvolvimento.

Rosetto, Mareia
- Adequação do ""software"" do banco de dados bibliográficos da USP ao formato de
intercâmbio bibliográfico do IBICT. v. 20, n. 2, p. 233-237, jul./dez. 1991.

Relata o desenvolvimento de ""software"" para computador de grande porte,
destinado a armazenagem e recuperação de informações bibliográficas de
acervos de bibliotecas da Universidade de São Paulo. Considera a questão do
formato bibliográfico e a necessidade de sua adequação a formato de
intercâmbio de informações em fita magnética, para atendimento a normas
internacionais de Documentação. Analisa a conveniência de trabalho conjunto
entre bibliotecários e analistas de sistemas, bem como a oportunidade de se
obter consultoria externa a instituição para decisões finais. Expõe os
procedimentos adòtados e apresenta os objetivos pretendidos.

Ruas, Vitoriano
- Indexação automática baseada em métodos linguísticos e estatísticos e sua
aplicabilidade a língua portuguesa, v. 12, n. 1, p. 61-73, 1983.

Considera-se neste artigo a indexação automática usando o processamento de
documentos em linguagem natural, que é obtido com o auxílio de métodos
linguísticos combinados com métodos estatísticos permitindo uma indexação
ponderada. A título ilustrativo descreve-se, em linhas gerais, um sistema
de indexação desse género denominado SPIRIT, o qual foi desenvolvido para o
idioma francês por uma equipe de pesquisadores do CNRS. Enfim, são tratados
aspectos essenciais de sua adaptação a língua portuguesa.

Sá, Elisabeth Schneider de
- Participação dos pesquisadores brasileiros de microbiologia, imunologia e

parasitologia (MIP) na literatura científica internacional, v. 5, n. 1/2,
p. 43-69, 1976.

Foram examinadas 229 revistas brasileira que pudessem conter artigos de
interesse a Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (MIP), num total de
808 fascículos. Submetidas aos estudo da dispersão de Bradford,
apresentaram-se conforme. Os 1977 autores e respectivos artigos extraídos
da amostra foram estudados sob diversos aspectos, entre eles os de origem,
idioma, níveis de indexação e produtividade, a qual exibiu uma distribuição
muito semelhante a enunciada pela Lei de Lotka modificada por Price. O
intervalo decorrido entre a publicação do artigo científico e a respectiva
divulgação pêlos índices internacionais, oscilou entre dois meses e três
anos; com o máximo de indexações incidindo no nono mês após a publicação do
trabalho indexado. O percentual de representatividade dos autores
brasileiros de MIP na literatura mundial atingiu 62,5% quando computados em
conjunto os que publicaram no Brasil e no exterior. O mais alto nível de
indexação do material brasileiro foi alcançado pelo Biológica! Abstracts,
com quase 75% de cobertura dos artigos indexados.

Sambaquy, Lydia de Queiroz
- Luís Floren, o bibliotecário, v. 2, n. 2, p. 219-222, 1973.

- Da Biblioteconomia a Informática, v. 7, n. 1, p. 51-60. 1978.

As transformações científicas e tecnológicas favoreceram o crescimento da
literatura especializada contribuindo para que as Técnicas empregadas pelas
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bibliotecas e centros de documentação passassem a ser estudadas e
analisadas pela Ciência da Informação. Sugestões para o controle da
informação científica e tecnológica, no Brasil.

Santana, Isnaia Veiga
- Biblioteca universitária e transferência de informação : problemas e

perspectivas, v. 18, n. 1, p. 35-44, jan./jun. 1989.

Ação do governo brasileiro na área de ciência e tecnologia e seus reflexos
no setor de informação. Efeitos da política educacional sobre o ensino em
geral, especialmente no ensino público e na universidade. Importância da
informação para a C&T, e canais de comunicação utilizados por cientistas e
tecnolólogos para a sua obtenção, identificados através de estudos de
usuários. Repercussões da política educacional e da crise da universidade
brasileira na biblioteca universitária, cujo desempenho, até o momento, não
a qualifica como agente do processo de transferência de informação
científica e tecnológica, e o despreparo do bibliotecário para assumir o
seu papel nesse processo. O PNBU como uma possibilidade de reversão desse
quadro desfavorável, e a necessidade de que o bibliotecário se conscientize
a respeito da função social da biblioteca universitária e da sua própria.

Santana, Paulo Henrique de Assis, trad.
- Computadores e o currículo de biblioteconomia, v. 15, n. 2, p. 159-162,
jul./dez. 1986.

Descreve-se o papel dos computadores no currículo de biblioteconomia do
College of Library and Information Services (CLIS), da Universidade de
Maryland. Detalha-se cinco cursos especificamente relacionados com
computadores e aborda-se o uso de computadores, como ferramentas, em outros
cursos. Menciona-se o apoio de laboratório oferecido aos estudantes e ao
corpo docente. Apresenta-se, também, uma rápida ideia dos planos futuros.
No CLIS, experiências práticas com computadores são parte importante do
currículo de biblioteconomia, tais como a produção de índices impressos e
outras ferramentas de informação.

Santos Júnior, José Neiva
- A experiência do Núcleo Regional de Informação do Ceará na realização de

estudos de usuários industriais : uma contribuição para a metodologia, v.
20. n. 2. p. 241-244, jul./dez. 1991.

O Núcleo Regional de Informação do Ceará concluiu estudos de usuários dos
setores industriais de frutos tropicais, saneantes e cosméticos do estado.
Na coleta de dados foi utilizada e adaptada a metodologia desenvolvida pela
CNI/Dampi/Dinfor, Redes de Núcleos de Informação em Tecnologia Industrial
Básica (TIB/PADCT), Sebrae e IBICT. Os principais problemas enfrentados nas
pesquisas, na aplicação dos questionários, na tabulação dos dados e análise
dos resultados são descritos. Recomendações e sugestões para metodologias
de estudos de usuários são propostas.

Santos, João Gomes dos
- Utilização do micro CDS/ISIS : a experiência do SENAI. v. 20, n. 1, p.
74-77, jan./jun. 1991.

O Micro CDS/ISIS está sendo o programa de computador utilizado pelo SENAI,
para automação de suas unidades de informação e documentação. Não se trata
de tarefa simples, tanto pelo que ela implica quanto pelo tipo de
organização complexa da Instituição para ajustar-se ao atendime ito da
demanda de diferentes perfis ocupacionais e de desenvolvimento tecnológico
dos ambientes com os quais interage.

Santos, Maria Virgínia Ruas
- A norma como fonte de informação bibliográfica, v. 11, n. 2, p. 23-30, 1982.

Objetiva, ao mostrar as origens e as finalidades da norma, situá-la como
fonte bibliográfica. Define o que é norma e o seu ciclo de vida - sua
elaboração por consenso, publicação, tratamento bibliográfico e recuperação
- em relação ao desenvolvimento econômico. Apresenta o espaço da
normalização internacional e nacional, a situação da normalização no
Brasil, as características do documento norma, sua estrutura e
classificação. Expõe sobre a recuperação da informação contida nas normas e
as possibilidades de seu uso como fonte de informação técnico - econômica
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para os países em desenvolvimento.

Santos, Nelcia F. B. Gomes dos
- Planejamento e desenvolvimento da base de dados Legi usando o Microlsis, v.
21, n. 2, p. 142-145, maio/ago. 1992.

Relata a utilização do ""software"" Microlsis na automação da base de dados em
legislação de meio ambiente (LEGI), existente atualmente no Departamento
Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN), da Secretaria do Meio
Ambiente de São Paulo. Apresenta as quatro etapas previstas pelo Microlsis
para a definição de bases de dados, discutindo os principais aspectos que
nortearam seu desenvolvimento. Descreve o Cadastro de Legislação de Meio
Ambiente, principal produto gerado pela Legi, versão impressa do seu
conteúdo.

São Thiago, Eduardo Campos de
- O Mercosul e as normas Técnicas, v. 22, n. 1, p. 68-70, jan./abr. 1993.

Este trabalho apresenta um panorama atual da normalização no Mercado Comum
do Sul (Mercosul), com especial ênfase para a normalização de âmbito
voluntário e do papel da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
nesse contexto. Traça um breve histórico das atividades da ABNT no
Mercosul, faz um balanço dos resultados alcançados até o momento e discute
os principais problemas para a harmonização de normas. Como reflexões
finais, aborda a necessidade de se definirem com maior clareza os objetivos
da harmonização de normas, a estrutura permanente para a normalização e as
fronteiras entre a normalização e a regulamentação.

Saracevic, Tefko
- Tecnologia da informação, sistemas de informação e informação como
utilidade pública, v. 3, n. 1, p. 57-67, 1974.

Para resolver os modernos problemas da informação muitos tipos de sistemas
de informação evoluíram utilizando uma tecnologia da informação
correspondente. Entretanto, a julgar por suas reações, parece que o problema
dos usuários em obter informação relevante não foi aliviado de maneira
significativa, e, pior ainda, parece que muitas soluções baseadas na nova
tecnologia da informação resultaram em novas barreiras, impondo novos
níveis de complexidade e dificuldade para o usuário. Uma nova orientação
dos sistemas de informação para os usuários parece ser necessária. Uma
solução e considerar os sistemas de informação como um tipo de empresa de
utilidade pública. "Utilidade Pública" pode fornecer uma estrutura
conceituai em torno da qual alguns sistemas de informação podem ser
organizados, minimizando alguns problemas da informação. Este trabalho
originou-se de um estudo intitulado Projeto INFUT (Information Utility) que
procura investigar as condições em que vários sistemas e fontes de
informação podem ser encarados como utilidade pública...

- Educação em ciência da informação na década de 1980. v. 7, n. 1, p. 3-12,
1978.

Considerações sobre Educação em Ciência da Informação são importantes para
a qualidade e a própria existência da Ciência da Informação. Um plano
histórico e apresentado, dando ênfase as realizações, aos problemas e
tendências. Várias perguntas sobre Educação em Ciência da Informação
necessitam profundo estudo e atenção. Estas perguntas são revistas como
fatores "externos" da Educação: o ambiente académico, a estrutura dos
diplomas, requisitos para admissão, jurisdição e financiamento, e aspectos
internos, objetivos e conteúdos. São feitas recomendações sobre as áreas
carentes de atenção e conclui-se que a Ciência da Informação não poderá
prosperar e até mesmo sobreviver na década de 1980 sem uma ação séria e
concentrada nos fatores "externos" e "internos" da Educação.

- Integrating education in librarianship and information science. v. 8, n. 1,
p. 59-66, 1979.

Relação entre a biblioteconomia, a ciência da informação e o enquadramento
da ciência da informação no ensino da biblioteconomia. Os progressos da
ciência da informação contribuem para um quadro teórico e novos serviços
profissionais. A emergência e abrangência da ciência da informação são
abordadas sucintamente. O conteúdo das três áreas de trabalho em ciência da
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informação e discutido: (i) profissional (aplicada e prática), (ii)
tecnológica e (iii) científica básica. Os esforços e problemas do ensino em
ciência da informação são revistos, especialmente no tratamento dado, a
esse ensino, pelas escolas de biblioteconomia. Recomendações para a
integração curricular e geral da biblioteconomia e da ciência são feitas.

Savelli, Maria Angélica
- A FINEP e a integração regional no Mercosul, v. 22, n. 1, p. 65-67,
jan./abr. 1993.

O artigo relata os instrumentos operacionais da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) para o fomento de atividades do setor de ciência e
tecnologia. Descreve a nova linha de financiamento da Finep de cooperação
do Brasil com outros países-membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Apresenta as características principais e ressalta a importância da
parceria em projetos a serem desenvolvidos pêlos estados-membros,
estimulando a cooperação e o intercâmbio científico e tecnológico.

Sayão, Luis Fernando
- SUPRIR : informações bibliográficas via telex. v. 15, n. 1, p. 63-69,
jan./jun. 1986.

Discutem-se as principais razões que levaram o Centro de Informações
Nucleares (CIN) a integrar o seu sistema de busca retrospectiva em linha, o
SUPRIR, a rede nacional de telex da Embratel. Apresentam-se as
características das linguagens de consulta das versões SUPRIR-telex,
baseada em comandos, comparativamente a modalidade do SUPRIR, via terminal
de vídeo, baseada em menus. A forma de cadastramento de usuários e as cinco
bases de dados internacionais em operação disponíveis atualmente pelo
sistema são apresentadas, bem como um exemplo de uma consulta completa via
telex.

Schlie, Theodore W.
- A utilização da informação sobre patentes em países em desenvolvimento :

estudo de caso em andamento, v. 6, n. 2, p. 55-58, 1977.

O Denver Research Institute - DRI - iniciou, em fins de 1975, com o
Pakistan Council for Scientific and Industrial Research - PCSIR - uma
experiência no uso de informação, sobre patentes existentes nos arquivos
dos Estados Unidos. Foi selecionado um item específico de equipamento,
bastante difundido no Paquistão, e para o qual havia inúmeras patentes nos
arquivos americanos. O objetivo seria possibilitar ao PCSIR um plano geral
de informação que lhe permitiria planejar ou adaptar seus próprios
equipamentos. Uma firma legal especializada foi contratada a fim de
proceder a busca de patentes e o PCSIR pode, então, definir e focalizar
seus interesses, bem como desenvolver critérios que permitiriam a seus
cientistas selecionar patentes mais relevantes. Os resultados até hoje são
positivos e o DRI continuará a trabalhar com o PCSIR acompanhando a
experiência com o objetivo de saber se e como a informação sobre patentes
poderá ser utilizada pêlos países em desenvolvimento.

Schmidt, Paulo Afonso
- O Projeto Qualidade Paraná e a sua infra-estrutura de informação, v. 20, n.
1,p. 66-68, jan./jun. 1991.

Aborda os principais aspectos conceituais da qualidade analisando os
efeitos dos mesmos no atual contexto sociocultural. Descreve o Projeto
Qualidade Paraná, relacionando seus principais objetivos e subprojetos
integrantes, como também os seus critérios de operacionalização.
Finalmente, relaciona as principais ações desenvolvidas pelo projeto em
cooperação com outras instituições estaduais e nacionais, com o objetivo de
montar a infra-estrutura de informação necessária a sua implementação.

Schmidt, Susana
- Alocação de recursos para aquisição de livros para o Sistema de Bibliotecas
da UFPE. v. 20, n. 2, p. 209-216, jul./dez. 1991.

O desenvolvimento de coleção em bibliotecas universitárias depende
amplamente da existência de uma política coerente de alocação de recursos.
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco, existente
desde 1975, não possui um instrumento que direcione a política de aquisição
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para suas bibliotecas, principalmente no que se refere a distribuição da
verba orçamentaria. Com o objetivo de estabelecer critérios adequados foi
feito um estudo sobre alocação de recursos para aquisição de livros para
servir de base a todas as bibliotecas do Sistema.

Shera, Jesse H.
- Toward a theory of librarianship and information science. v. 2, n. 2, p.
87-97, 1973.

As funções da biblioteconomia vem se alargando através dos tempos e
refletem sempre as atividades, valores e objetivos das sociedades que a
sustentam. Sua missão social não se modificou e os bibliotecários têm,
contudo, uma compreensão imperfeita do livro como entidade intelectual.
Devem eles conhecer o sistema cognitivo do indivíduo e a rede de
comunicação da sociedade, a importância desse conhecimento para o indivíduo
e a sociedade. A epistemologia social seria uma nova disciplina cujo foco
estaria na produção, fluxo, integração e consumo de todas as formas de
pensamento comunicado por toda a estrutura social. A biblioteconpmia ,
fundamentalmente ciência do comportamento, e considerada pêlos russos como
um ramo das ciências sociais. Nossa cultura, com profundas raízes da
Ciência, começa a perceber que esta constrói tão bem quanto destrói, e a
década de 70 deverá ser mais dedicada as ciências sociais do que as
ciências físicas.

- Epistemologia social, semântica geral e biblioteconomia, v. 6, n. 1, p.
9-12,1977.

A história registrada do pensamento sugere que o conhecimento humano
aumenta em volume e complexidade, tendendo a interdependência e a
fragmentação. Faz-se necessária uma força coesiva que pode ser identificada
como uma nova disciplina - a epistemologia social - que tenha como objeto
de estudo os meios pêlos quais o conhecimento e coordenado e integrado
dentro de uma organização social complexa. Existe uma afinidade muito
grande entre esta disciplina e a biblioteconomia, já que a última e baseada
em fundamentos espitemológicos e tem por objetivo aumentar a utilidade
social dos registros gráficos, sendo fundamentalmente, a gerência do
conhecimento. A biblioteconomia e a disciplina mais interdisplinar de
todas, e sua tarefa de ordenar, relacionar e estruturar o conhecimento e os
conceitos, a torna estreitamente interrelacionada com a semântica geral,
também altamente interdisciplinar, epistemológica e envolvida na linguagem,
simbolismo, abstração, conceituação e avaliação do conhecimento.

Silva, Ana Rosa dos Santos Rodrigues
- A informação ambiental em sistema cooperativo automatizado : o Siamaz. v.
21, n. 1, p. 69-71, jan./abr. 1992.

Descreve o Siamaz, um sistema cooperativo e automatizado de informação -
com ênfase a questão ambiental - no âmbito dos oito países amazônicos.
Discorre sobre seus objetivos gerais e premissas básicas de concepção, sua
estrutura operacional em forma de rede cooperativa descentralizada. Relata
a experiência do InformAM, que atua como Centro Coordenador Nacional do
Siamaz no Brasil, e sobre os recursos para implantação e desenvolvimento do
sistema.

Silva, Edna Lúcia da
- Terceiro mundo : tecnologia x transferência de informação, v. 14, n. 2, p.

149-161 .jul./dez. 1985.

A questão da tecnologia e da transferência da informação no Terceiro Mundo.
A relação entre ciência, tecnologia e desenvolvimento discutida como
suporte a análise dos vínculos da tecnologia no Terceiro Mundo relativos a
capacidade científica e tecnológica e a informação tecnológica. O
desenvolvimento institucional da ciência e tecnologia no Brasil e,
especialmente, enfocado.

Silva, Gilda Olinto do Valle
- O impacto dos cursos do IBICT sobre a atividade profissional dos egressos.
v. 11, n. 2, p. 3-12,1982.

Para avaliar o impacto dos cursos de pós-graduação do IBICT sobre a
carreira profissional dos egressos focaliza-se, aqui, a mudança ocorrida no
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tipo de atividade por estes desempenhada. Através deste estudo procura-se
identificar se há uma tendência a ascensão profissional entre os ex-alunos.
Procura-se também verificar até que ponto as mudanças podem ser atribuídas
ao curso frequentado no IBICT, que é um entre os vários fatores que podem
determinar a ascensão profissional do egressos. A análise desenvolvida para
detectar a influência sobre a mudança de diversos fatores ambientais e de
treinamento profissional mostra que a frequência ao Mestrado e o que melhor
explica a ascensão profissional dos egressos.

- A matriz de dados e a metodologia da pesquisa em ciência da informação, v.
16, n. 2, p. 151-155, jul./dez. 1987.

As três principais fases da maioria das pesquisas em Ciência da Informação
são vistas aqui como três maneiras de se focalizar uma matriz de dados. Na
primeira fase, o pesquisador define uma matriz vazia, ao selecionar
variáveis e os casos a serem estudados. Na segunda fase, o pesquisador faz
o trabalho de campo que pode ser visto como passos necessários para
preencher uma matriz de dados. Na terceira fase da pesquisa a matriz de
dados e analisada. Abordando os assuntos e problemas envolvidos em cada uma
dessas três fases, pretende-se contribuir para um programa de metodologia
de pesquisa que visa o maior rigor e eficiência no processo da pesquisa.

- Biblioteca e estudos de comunidade, v. 18, n. 2, p. 151-154, jul/dez. 1989.

Do estudo de usuário ao survey e a análise de redes voltadas para o
público-alvo, procura-se mostrar aqui diversos tipos de estudos que estão
abertos ao pesquisador que pretenda obter dados sobre as comunidades a que
se destinam bibliotecas. Esses estudos, com diferentes enfoques,
metodologias e mesmo definições da comunidade estudada podem, isoladamente
ou em conjunto, contribuir para o desenvolvimento da relação
biblioteca-comunidade.

- Metodologia de Pesquisa : trabalhando o conceito de uso de biblioteca, v.
19, n. 2, p. 163-167, jul./dez. 1990.

Este texto focaliza uma questão metodológica: os vários aspectos e etapas
que podem ser considerados em um trabalho com um único conceito durante o
processo de pesquisa. Para exemplificar essa questão, utiliza-se o conceito
de "uso de biblioteca" conforme abordado em uma pesquisa feita entre alunos
de uma escola de 2.grau no Rio de Janeiro.

Silva, Luiz António Gonçalves da
- National Bibliographical Centre in Brazil. v. 19, n. 1, p. 91-101,
jan./jun. 1990.

Relatório final da missão de Herbert Coblans como consultor da Unesco junto
ao Governo brasileiro para a criação de um centro bibliográfico nacional. O
relatório e precedido por uma apresentação onde são enfatizados os méritos
e a importância da missão Coblans nos primórdios da organização da
Biblioteconomia no Brasil. O documento inclui também três apêndices
contendo o decreto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e
Documentação (IBBD), em 1945; a cronologia da missão e uma seleção de
memorandos e bibliografias utilizadas pelo autor.

- Políticas e sistemas nacionais de informação no Mercosul: uma abordagem
preliminar, v. 22, n. 1, p. 71-76, jan./abr. 1993.

Apresenta uma revisão dos principais eventos relacionados com as atividades
de informação científica e tecnológica dos países integrantes do Mercosul -
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - no marco da evolução dos sistemas
nacionais de ciência e tecnologia dos mesmos. São apresentados para cada
país o quadro legal e institucional, o papel do centro nacional de
informação e os esforços empreendidos para a definição de uma política e
estabelecimento de sistemas nacionais de informação.

Silva, Odilon Pereira da, trad.
- Estudo preliminar sobre a política nacional de informação científica e
tecnológica da China : uma opinião pessoal, v. 16, n. 1, p. 61 -65,
jan./jun. 1987.

Aborda o histórico da política de informação em ciência e tecnologia na
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Republica Popular da China, nos últimos 30 anos, englobando três fases, a
partir de 1956, com ênfase no atual sistema de informação científica e
tecnológica. Relata a política de informação em ciência e tecnologia e
enumera dados estatísticos nessa área relativos a 1985, abordando também as
perspectivas e recomendações do governo chinês para esse importante setor,
em consonância com a política geral do país.

Silva, Paulo Afonso Lopes da
- Caracterização de usuários e adequação dos serviços de biblioteca : uma
abordagem preliminar das Bibliotecas da PUC/RJ, v. 7, n. 1, p. 13-24,1978.

As respostas a um questionário sobre o "Uso de Bibliotecas da PUC/RJ" foram
analisadas através de teste "qui-quadrado", objetivando-se verificar se
existiam diferenças significativas entre os diversos grupos de usuários
quanto aos padrões de uso das bibliotecas e hábitos de utilização da
informação. Procurou-se avaliar, também, a adequação dos serviços de
bibliotecas as necessidades dos usuários. Os resultados indicaram poucas
diferenças por grupo de usuários e inadequação dos serviços de bibliotecas,
emergindo, em consequência, diretrizes importantes para o planejamento dos
serviços.

Silva, Roseli Moraes
- CAP - Controle Automatizado do Acervo de Periódicos, v. 14, n. 2, p.

163-174, jul./dez. 1985.

O CAP - Controle Automatizado do Acervo de Periódicos foi desenvolvido a
fim de solucionar dois problemas básicos: a morosidade dos processos
técnicos convencionais usados até então, que impediam a atualização
constante do acervo e a falta de um documento que centralizasse informações
sobre todos os periódicos do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S.A. A automação pareceu a melhor alternativa.lanto do
ponto de vista de velocidade de processamento, quanto da disponibilidade de
um computador na própria instituição. Os dados relativos aos periódicos
foram armazenados no computador, basicamente através de duas planilhas:
referência bibliográfica e acervo. O principal produto obtido foi o
catalogo coletivo de periódicos do IPT, contendo 3.480 títulos nas áreas
científica e tecnológica, agora disponível em cada uma das bibliotecas
divisionais. Produtos secundários, como listagens de títulos por países,
tipo de aquisição, periodicidade etc, podem ser obtidas de acordo com as
necessidades de trabalho.

Silva, Wagner Teixeira da
- Indexação e recuperação da informação com função de crença, v. 20, n. 2, p.

155-164, jul./dez. 1991.

Um modelo usando funções de crença para indexar e recuperar documentos e
proposto. Tal modelo e baseado em um vocabulário controlado, semelhante a
um tesauro, e na frequência dos termos em cada documento. Cada descritor
nesse vocabulário e um termo escolhido entre seus sinónimos. Um descritor
pode ter um subconjunto de descritores mais gerais, um subconjunto de
descritores mais específicos e um subconjunto de descritores relacionados.
Assim, descritores não são mutuamente exclusivos e modelos probabilísticos
convencionais não são adequados. Contudo, uma função de crença pode ser
definida sobre um subconjunto dos descritores atómicos. Tais descritores
são aqueles sem termos mais específicos (denotados por ohm). Subconjuntos
de ohm podem ser vistos como termos mais gerais, ou como termos
relacionados. Deste modo, uma função de crença sobre ohm pode estimar o
conteúdo semântico de um documento. Uma consulta ponderada (a base de
documentos) pode ser vista como outra função de crença. Desde que ambas as
funções são definidas sobre ohm, e possível computar o grau de concordância
entre elas. Equivalentemente, e possível determinar o grau de concordância
entre a consulta e os documentos e -ordená-los segundo esse valor.

Silveira, Amélia
- Marketing em sistemas de informação : visão geral. v. 15, n. 1, p. 45-52,
jan./jun. 1986.

Defende a adoção do conceito de marketing como filosofia de ação
administrativa em sistemas de informação, uma vez que a informação tem
valor de troca: e um bem, com custo real, que proporciona utilidade e deve
ser visualizada como insumo de produção. Aborda nesse tipo específico de
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organização a análise e segmentação de mercado, o produto, o preço, a
promoção e a distribuição como estratégias de marketing.

Skolimovski, Edith Busolo
- Informação ambiental: uma lacuna sendo preenchida no Brasil, v. 21, n. 1,
p. 46-51, jan./abr. 1992.

O artigo aborda a informação ambiental em nível internacional e nacional,
analisando alguns de seus aspectos. Identifica sistemas e serviços de
informação disponíveis para o uso na área de meio ambiente.

Soares, Liliana Costa
- A experiência do Núcleo Regional de Informação do Ceará na realização de
estudos de usuários industriais : uma contribuição para a metodologia, v.
20, n. 2, p. 241-244, jul./dez. 1991.

O Núcleo Regional de Informação do Ceará concluiu estudos de usuários dos
setores industriais de frutos tropicais, saneantes e cosméticos do estado.
Na coleta de dados foi utilizada e adaptada a metodologia desenvolvida pela
CNI/Dampi/Dinfor, Redes de Núcleos de Informação em Tecnologia Industrial
Básica (TIB/PADCT), Sebrae e IBICT. Os principais problemas enfrentados nas
pesquisas, na aplicação dos questionários, na tabulação dos dados e análise
dos resultados são descritos. Recomendações e sugestões para metodologias
de estudos de usuários são propostas.

Souza, Alfredo A. C. Mendonça de
- Barreiras culturais a transferência de informação : formulação preliminar
do problema, v. 12, n. 1, p. 75-82,1983.

A transferência de informação dá-se, necessariamente, através de canais
sujeitos a ruídos, os quais podem introduzir distorções, dificultando-a e
impedindo que seja efetiva. Identificando-se a fonte de ruídos com o meio
ambiente deste fenómeno, o qual nada mais e do que a interseção das
culturas do emissor e do receptor, procura-se demonstrar que a própria
cultura receptora pode constituir-se em barreira a transferência de
informação.

Souza, Cassandra Lúcia de Maya Viana
- A problemática dos métodos quantitativos e qualitativos em biblioteconomia
e documentação : uma revisão de literatura, v. 18, n. 2, p. 174-182,
jul./dez. 1989.

Apresenta a literatura publicada sobre a controvérsia: métodos
quantitativos x métodos qualitativos. Identifica o posicionamento geral dos
pesquisadores em Biblioteconomia e Documentação quanto a escolha dos
métodos para suas investigações. Sugere a adoção de uma postura mais
crítica frente ao caráter positivista das pesquisas, buscando favorecer o
desenvolvimento teorético e a coerência com a realidade social em que estão
inseridos usuários e informação.

Souza, Eliane Santos
- Estudos dos artigos de periódicos da área de biblioteconomia e ciência da
informação nas décadas pós KWIC : 1960 e 1970. v. 7, n. 2, p. 115-117, 1978.

Souza, Francisco das Chagas de
- A construção escolar do bibliotecário brasileiro : ontem, hoje, amanhã, v..
20, n. 2, p. 181-190, jul./dez. 1991.

Discorre sobre a atuação da escola de Biblioteconomia brasileira em sua
atividade de formação de recursos humanos. Observa que os conteúdos
ministrados centram-se no objeto de trabalho: organização documental, não
dando a mesma importância ao objeto de trabalho: usuário. Com isso, o
profissional fica distanciado da realidade contextuai do restante da
sociedade. Aponta como saída um esforço a ser desenvolvido pela escola de
Biblioteconomia no sentido de transformar, a partir de um amplo debate, a
imagem do profissional bibliotecário.

- Uso da informação na indústria como paradigma para o desenvolvimento
econômico, v. 20, n. 1, p. 34-36, jan./jun. 1991.

Discute o uso da informação co_mo condição indispensável para o
desenvolvimento econômico.
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Souza, Helena de Miranda Rosa e
- O papel do especialista de informação na modernização e profissionalização
do conhecimento, v. 19, n. 2, p. 145-155, jul./dez. 1990.

Estudo sobre a participação do profissional de informação no
desenvolvimento do Brasil através de sua produção intelectual, impressa e
divulgada em duas fontes de referência: a própria Bibliografia Brasileira
de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, e o Catalogo de
Dissertação e Teses apresentadas no mundo académico. Complementando esse
enfoque, apresentam-se dados estatísticos da classe e de seu trabalho,
assim como considerações acerca do impacto das políticas governamentais na
definição no setor da informação.

Souza, Rosali Fernadez de
- Características da informação bibliográfica relevante para um grupo de
pesquisa obtidas através de sua produção científica publicada : um estudo
de caso. v. 16, n. 1, p. 45-52, jan./jun. 1987.

Estuda um grupo de pesquisa em física situado numa pequena cidade
brasileira. Examina exaustivamente a literatura publicada por esse grupo
num período de 30 anos, objetivando conhecer e caracterizar o suporte
bibliográfico indispensável no período de sua disponibilidade. Obteve-se a
distribuição dos títulos de periódicos onde os artigos foram publicados e
dos artigos citados, relacionando-os com as linhas de pesquisa
desenvolvidas e com informações sobre as próprias revistas. Entrevistas com
pesquisadores escolhidos, segundo critérios previamente definidos,
confirmaram e complementaram os resultados.

Stepanenko, Alexis
- Recursos humanos na produção e comercialização do livro no Brasil:
problemas e possibilidades de solução, v. 3, n. 1, p. 79-86,1974.

Aborda o problema dos recursos humanos na indústria editorial, sugerindo a
implantação de uma política de administração, de maneira a enfrentar
"crises-surpresa" como a do papel, reformas educacionais, novas
necessidades de consumo etc. Frisa a oportunidade desta implantação face a
década da educação no Brasil.

Tálamo, Maria de Fátima Gonçalves Moreira
- Contribuição da terminologia para a elaboração de tesauros. v. 21, n. 3, p.

197-200. set./dez. 1992.

O tesauro e visto tradicionalmente como instrumento de representação e de
controle terminológico, no qual, as unidades de entrada são organizadas
segundo princípios lógico-semânticos. Contudo, a ausência de uma definição
precisa das propriedades dessas unidades compromete o tesauro na sua função
de representação e de controle. Sugere:se estabelecer a interface entre
terminologia e análise documentária para subsidiar a formulação de
metodologias de elaboração de linguagens documentárias mais eficazes.

Tanaka, Edmar Rinaldo
- Informação sobre normas Técnicas no IPT : uma experiência de

auto-sustentação. v. 20, n. 1, p. 69-73, jan./jun. 1991.

Oescreve-se o processo de implantação, os resultados alcançados e o
funcionamento de um sistema remunerado de prestação de serviços de
documentação/informação, denominado Associação "Empresa-INTec", do setor de
informação sobre Normas Técnicas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo (1PT).

Tarapanoff, Kira
- Biblioteca integrada e sociedade : referencial teórico, v. 13, n. 1, p.
3-9, jan./jun. 1984.

Referencial teórico para o estudo da biblioteca como organização em relação
ao seu meio ambiente imediato, específico e geral. É analisado o componente
tecnológico. A biblioteca e vista como um sistema sócio-técnico-estruturado.

- O profissional da informação em áreas de ciência e tecnologia no Brasil:
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características e tendências, v. 18, n. 2, p. 103-119, jul./dez. 1989.

Estudo da força de trabalho do profissional da informação atuando em áreas
prioritárias da ciência e tecnologia no Brasil: Biotecnologia,
Instrumentação, Química e Engenharia Química, Geociências e Tecnologia
Mineral. Identificação das qualificações atuais do profissional da
informação e das características desejáveis em um novo perfil. Os
resultados revelam que o profissional da informação no Brasil e
bibliotecário, com título de bacharel em biblioteconomia, sem
especialização complementar na área na qual atua. Poucos possuem título de
mestre e menos ainda os que possuem doutorado. No entanto, há um crescente
interesse, hoje, entre os bibliotecários, em conhecer e dominar Técnicas em
novas tecnologias, administração e planejamento, através de cursos de curta
duração. Na conclusão e colocada a necessidade de se mudar a orientação no
sentido de investir no preparo de especialistas da informação.

- A política científica e tecnológica no Brasil: o papel do IBICT. v. 21, n.
2, p. 149-158, maio/ago. 1992.

Define-se o papel dos sistemas informacionais no processo de geração e
divulgação científica e tecnológica. Descreve-se o papel do Governo
brasileiro no estimulo e apoio as atividades científicas do país. São
descritas leis e diretrizes políticas emanadas dos planos governamentais,
para o setor. São destacados marcos de desenvolvimento da ciência e
tecnologia no país e o papel dos sistemas informacionais, em especial o do
IBICT. As conclusões demonstram que a ciência e tecnologia brasileiras, bem
como os seus sistemas informacionais, não possuem um desenvolvimento
autónomo e previamente determinado, mas são condicionadas por
características e imposições do contexto.

- Políticas de planejamento de sistemas de informação para o desenvolvimento
: a experiência da América Latina, v. 22, n. 1, p. 53-59, jan./abr. 1993.

São discutidos enfoques teóricos sobre macroplanejamento para o
desenvolvimento com ênfase em macroplanejamento para o desenvolvimento de
sistemas de informação na América Latina. O modelo
nacional-desenvolvimentista adotado na América Latina para os planos de
desenvolvimento e o modelo Natis - recomendado pela Unesco para ser adotado
pelo planos nacionais de sistemas de informação são comentados. Conclui-se
que os modelos mencionados precisam ser paulatinamente substituídos por
outras concepções de planejamento para o desenvolvimento dentro dos países
e em relação à sistemas de informação, devido ao quadro atual no mundo, de
mudanças teóricas, geopolíticas e económicas.

Targino, Maria das Graças
- Análise da produção científica em uma instituição de ensino superior: o
caso da Universidade Federal do Piauí. v. 17, n. 1, p. 15-25, jan./jun.
1988.

Análise da produção intelectual dos professores da Universidade Federal do
Piauí publicada durante os anos de 1984 e 1985, considerando as seguintes
variáveis: faixa etária, categoria docente, formação acadêmica, tipo de
publicação, autoria única e múltipla, produtividade dos autores, produção
de artigos por título de periódicos, idioma dos trabalhos e produtividade
por ano de publicação.

•Teixeira, Ibere L. R.
- Uma linguagem de busca para sistemas de recuperação de informação, v. 3, n.
1. p. 21-50, 1974.

Os atuais sistemas de recuperação de informação ressentem-se, em geral, de
um método simples de consulta, que seja direta e facilmente utilizado pelo
usuário. O método de recuperação aqui apresentado baseia-se numa linguagem
de busca, através da qual o usuário codifica sua pesquisa, manipulando
palavras-chave e/ou descritores que indexam o material a ser recuperado.
Desta forma, simplifica-se o enunciado dos termos de interesse, bem como
permite-se ao usuário associá-los entre si por meio de operações lógicas,
do tipo OU, E e MAS NÃO. Embora orientado primordialmente para a
recuperação de referências bibliográficas, o sistema criado pode ser
aplicado a qualquer conjunto de dados que admita a indexação por
oalgvr?.-chave ou descritor. Além disso, permite que a indexação seja feita
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sobre várias e diferentes características dos dados a recuperar; por
exemplo, para as referências bibliográficas e possível a recuperação por
nome do autor e por palavras do título, além de descritores.

Thjollent, Michel
- Organização do trabalho intelectual e novas tecnologias do conhecimento, v.
21. n. 2, p. 1.10-114, maio/ago. 1992.

A inteligência artificial, a engenharia de conhecimento e outros tipos de
pesquisas relacionadas com a cognição humana estão despertando interesse em
torno de possíveis aplicações na organização do trabalho intelectual,
envolvendo processos de tomada de decisão e gerenciamento de conhecimento
tecnológico. Neste artigo, e apresentada uma série de reflexões
prospectivas sobre as possíveis implicações sociais e culturais dessa
tendência.

Urbizagastegui Alvarado, Ruben
- A bibliometria no Brasil, v. 13, n. 2, p. 91-105, jul./dez. 1984.

Estudo da literatura brasileira em bibliometria, no período de 1972 a 1983,
analisando os autores e fases mais produtivos, as leis de maior índice de
aplicação e suas respectivas áreas. São levantadas as instituições
geradoras, assim como os canais de comunicação mais utilizados na
disseminação dos trabalhos. A partir da identificação dos autores pioneiros
e construída uma rede de difusão e transferência de abordagem
bibliométrica, entre orientadores e orientandos. A análise conclui que há
tendência elevada na aplicação da lei de Bradford como base para política
de aquisição e que poucos são os autores brasileiros que apresentam
contribuição significativa para o avanço da Ciência da Informação.

Valia, Victor Vincent
- A Ciência da Informação e as Ciências Humanas, v. 12, n. 2, p. 87,
jul./dez. 1983.

A propósito de inclusão de uma nova matéria: "Informação, Ciência e
Sociedade" no Curso de Mestrado da ECO-UFRJ/IBICT, considerações são
levantadas sobre as relações entre a Ciência da Informação e as Ciências
Humanas. Através de várias disciplinas e linhas de pesquisa a serem
desenvolvidas, pretende-se sejam aprofundadas questões intrínsecas e
extrínsecas as áreas.

Valois, Eliana Candeira
- Comunicação científica e usuários : elementos de discussão, v. 18, n. 1, p.
28-34, jan./jun. 1989.

A comunicação e um fenómeno natural de qualquer sociedade. A comunicação
científica vem se constituindo num vasto campo de estudo caracterizado pela
interdisciplinaridade. São discutidos alguns aspectos conceituais da
relação comunicação científica e usuários, a partir de três pontos: método
científico, modelos de comunicação e os agentes da comunicação científica..

Vasconcellos, Leila
- Tecpar: serviço de informação para qualidade e produtividade, v. 21, n. 2,
p. 140-141, maio/ago. 1992.

O serviço de informação tecnológica e industrial prestado pelo Instituto de
Tecnologia do Paraná, através de sua Divisão de Informação Científica e
Tecnológica (Dict), bem como o gerenciamento de projetos da área de
qualidade são descritos. Essas atividades são desenvolvidas, objetivando
melhorar a capacitação tecnológica e aumentar a competitividade do'setor
industrial paranaense.

Veado, Juarez Távora
- Sistema de documentação numa instituição de pesquisa e desenvolvimento, v.

13, n. 2, p. 115-128, jul./dez. 1984.

Apresenta uma visão sistémica da documentação Técnica gerada numa
instituição de pesquisa e desenvolvimento, dada a grande variedade de
documentos necessários as suas diversas atividades com o fim de garantir o
adequado fluxo de informações e o registro dos principais dados técnicos
gerenciais. Atenção deve ser dada a organização dos relatórios técnicos de
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circulação interna, como instrumentos e de preparação para divulgação
externa.

- O planejamento e o orçamento da atividade científica e tecnológica numa
abordagem sistemática : um esboço preliminar, v. 14, n. 2, p. 73-91,
jul./dez. 1985.

Apresenta uma visão sistemática do planejamento e orçamento da atividade
científica e tecnológica, a nível global e a nível das instituições de P&D.
Três parâmetros distintos podem descrever as atividades de C&T, tendo em
vista seu planejamento: os objetivos, os setores de atividades e as funções
de P&D. Os objetivos devem ser externos ao próprio sistema ou a instituição
de P&D. O estabelecimento das funções requer algum grau de especialização
dos órgãos de execução e das agências de financiamento. A metodização
dessas etapas de P&D e necessária, a fim de melhorar a "saída" do sistema
de C&T e assegurar melhor confiabilidade as soluções por ele apresentados
aos problemas propostos. O orçamento deve atentar para estas
características próprias de C&T e a hierarquização dos objetivos.

Veiga, Evangelina de Azevedo
- índice em cadeia, v. 3, n. 1, p. 69-78,1974.

Catalogo sistemático: índices auxiliares, finalidade e elaboração. Uso do
índice em Cadeia, em substituição ao índice Numérico, sua origem,
aplicação, nomenclatura e método. Tipos de entradas no Catalogo
Sistemático: únicas e múltiplas e suas estruturações específicas no índice
em Cadeia. Exemplificação aplicada a CDU.

- Atualizações da CDU : edição média em língua portuguesa, v. 18, n. 2, p.
135-150, jul/dez. 1989.

Quadro comparativo entre a primeira e a segunda edições da Edição média em
língua portuguesa, incluindo índices transferidos, cancelados e
introduzidos, com o objetivo de facilitar o trabalho de usuários da
Classificação Decimal Universal (CDU) na localização de assuntos que
sofreram alterações da primeira para a segunda edição. Estudo crítico sobre
as alterações ocorridas e a situação atual da CDU no contexto das
linguagens indexadoras.

Velho, Lea Maria L. S.
- A contemporaneidade da pesquisa agrícola brasileira como reflexo da

distribuição da idade das citações, v. 15, n. 1, p. 3-9, jan./jun. 1986.

Investigou-se a distribuição da idade das citações em uma ampla amostra de
artigos publicados por pesquisadores agrícolas de quatro importantes
universidades brasileiras. Para fins de comparação, procedeu-se a mesma
análise numa série de artigos publicados em periódicos de países avançados.
Dados qualitativos obtidos em entrevistas com 95 cientistas agrícolas
brasileiros subsidiam a análise. Pesquisadores agrícolas brasileiros
utilizam consideravelmente mais de literatura científica antiga, do que
seus colegas de países avançados. Esse comportamento sofre influências
marcantes de fatores sociais e não apenas cognitivos.

Vergueiro, Waldomiro de Castro Santos
- Censura e seleção de materiais em bibliotecas : o despreparo dos

bibliotecários brasileiros, v. 16, n. 1, p. 21-26, jan./jun. 1987.

Os bibliotecários brasileiros não possuem tradição de luta contra a censura
em biblioteca, muito embora as mesmas tenham sofrido, tanto no passado como
na atualidade, atentados que visavam restringir a liberdade intelectual dos
usuários. A luta dos bibliotecários norte-americanos contra a censura e o
conhecimento da Library Bill of Rights, estabelecida por eles, pode
possibilitar aos bibliotecários brasileiros se organizarem para enfrentar
censores e realizar, com maior desenvoltura, a atividade de seleção de
material para as bibliotecas. As diferenças entre censura e seleção devem
ficar bastante claras ao bibliotecário, pautando-se esta última pelo
estabelecimento de uma política bem definida para desenvolvimento do acervo
que não permita a interferência de fatores subjetivos.

- Desenvolvimento de coleções : uma nova visão para o planejamento de
recursos informacionais, v. 22, n. 1, p. 13-21, jan./abr. 1993.
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A evolução das atividades do desenvolvimento de coleções nas bibliotecas
acelera-se a partir de necessidades advindas da "explosão bibliográfica".
Surgem propostas de modelos para operacionalização do desenvolvimento de
coleções, bem como a necessidade de se particularizar as abordagens segundo
a tipologia das bibliotecas. A preocupação com o desenvolvimento de
coleções também começa a surgir no Brasil, ainda que em ritmo mais lento.

Viana, Cassandra Lúcia de Maya
- O impacto das inteligências artificiais na formação dos bibliotecários e
cientistas da informação : revisão de literatura, v. 19, n. 1, p. 72-78,
jan./jun. 1990.

Aborda a questão das consequências do surgimento de sistemas baseados em
inteligências artificiais (IA's) na formação de bibliotecários e cientistas
da informação. Procura responder a algumas indagações como: quais as
contribuições das IA's para essas áreas e quais as dessas para o campo das
IA's; e quais as possíveis mudanças na atuação profissional. A ampliação e
o redirecionamento que vem sendo dado a algumas funções serão impulsionados
com o uso das IA's. Modelos e métodos tradicionais deverão ser repensados
por força da exigência de maior competência profissional. É provável o
surgimento de novos campos de pesquisa dentro da Biblioteconomia e Ciência
da Informação, levando a criação de cursos voltados para essas áreas de
especialização.

Vianna, Rogério António Sampaio Parente
- Literatura e tecnologia para o próximo milénio : análise das proposições de

ítalo Calvino. v. 21, n. 2, p. 128-131, maio/ago. 1992.

O paradigma tecnológico moderno, transformando a face do mundo
industrializado, e caracterizado pelo modo enxuto de produção e pelas
metodologias de qualidade total. Este paradigma tem sido descrito
extensivamente na literatura, tanto em abordagens teóricas como no estudo
de casos. No entanto, a pesquisa no campo da recente modernização econômica
na área cultural está negligenciada, principalmente no que diz respeito aos
paralelismos e similaridades entre eles. Este artigo procura explorar os
conceitos essenciais dos valores artísticos e humanísticos da literatura
propostos por ítalo Calvino, bem como os princípios do paradigma
tecnológico moderno.

Vicentini, Abner Lellis Corrêa
- Informática agrícoJa. v. 1, n. 2, p. 83-90, 1972.

Considerações sobre o aparecimento da Informática e seu conceito de termo
novo, abrangendo todas as ciências relacionadas com o estudo da INFORMAÇÃO
(incluindo seus aspectos teóricos e aplicados), tais como a Documentação, a
Biblioteconomia, a Bibliografia etc. Especialidades desta nova ciência,
como a Informática Agrícola. Sistemas de informação agrícola em âmbito
nacional, regional e internacional, como o CENDA, AGRINTER, AGLINET, AGRIS.

- Ranganathan, filosofo da classificação, cientista da biblioteconomia, v. 1,
n. 2, p. 113-114, 1972.

Da índia chega a infausta notícia do desaparecimento do Prof. Dr. Shiyali
Ramamrita Ranganathan, ocorrido no dia 27 de setembro as 21 :25 (hora
oficial da índia), em sua residência em Bangalore, após breve enfermidade.
A mensagem foi transmitida pelo Dr. S. Pathasarathy, diretor do INSDOC,
Nova Delhi, e pelo Prof. A. Neelameghan, diretor do DRTC, Bangalore.

Vieira, Anna da Soledade
- Como escolher os campos para um Banco de Dados. v. 4, n. 1, p. 41-53, 1975.

Partindo de dados obtidos no Arquivo da FINEP (Financiadora de Estudos e
Projetos) e com a finalidade de montar um banco de dados sobre documentação
típica de administração de projetos, duas metodologias de bases
estatísticas são apresentadas para a definição de campos de informação.
Uma, baseada na ordenação dos campos segundo sua frequência nas consultas
dos usuários, seria cabível quando estes tivessem interesses e atividades
comuns. A segunda metodologia - teste do x2 - seria aplicável quando os
usuários tivessem interesses e atividades diversificados.

Ci. Inf., BrasHia, 23(1): 17-158, jan./abr. 1994



(ndice da Ciência da Informação 1972-1993

- Política brasileira de informação ambiental, v. 10, n. 2, p. 3-7,1981.

A importância política da questão ecológica - e por extensão, da informação
ambiental - e apresentada, a nível internacional e nacional, naquilo que
concerne ao Brasil como país em desenvolvimento. A política do governo
brasileiro quanto ao manejo do meio ambiente e a informação ambiental e
igualmente comentada, destacando-se os conflitos existentes entre
tecnocracia e qualidade de vida.

- Repensando a Biblioteconomia, v. 12. n. 2, p. 81-85, jul./dez. 1983.

Reflexão sobre a Biblioteconomia, enquanto conhecimento e profissão, faca a
realidade brasileira no contexto terceiro-mundista. As limitações da área
são analisadas como resultantes da sua falta de embasamento filosófico'e
social, ao lado de uma postura alienada, dogmática e tecnicista do
profissional em exercício nas bibliotecas e escolas de Biblioteconomia. A
partir da visão do usuário brasileiro, novo modelo de biblioteca e
proposto, considerando ali três espaços básicos: o de representação (isto
e, informação registrada sob forma documental), o de apresentação
(comunicação ao vivo entre indivíduos e grupos, visando ao dialogo e a
informação) e o de criação (geração de informações pelo usuário, a partir
dos insumos e estímulos da biblioteca). Finalmente um desafio a mudança e
lançado aos profissionais da Biblioteconomia.

- Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: fontes para compreensão do
discurso político-ambiental do governo brasileiro, v. 21, n. 1, p. 7-13,
jan./abr. 1992.

A evolução da política brasileira de meio ambiente e apresentada nas
perspectivas internacional e nacional. Sua inserção histórica no
posicionamento geopolítico do Terceiro Mundo (e especialmente da América
Latina) e mostrada através dos estudos preparatórios e documentos
subsequentes a encontros internacionais. A política ambiental interna e
mapeada a partir dos instrumentos legais (desde o Código das Águas, em
1934) e de depoimentos públicos das autoridades, mostrando-se ela sem
consistência .e apenas reativa a pressões políticas internacionais. O
fortalecimento da sociedade civil traz esperança de reversão da situação em
ambas as frentes.

Vieira, António Euclides da Rocha
- Aspectos algébricos da segurança da informação, v. 6, n. 2, p. 59-68, 1977.

O uso da criptografia na segurança e privacidade da informação vem
gradativamente assumindo papel de relevância a medida que se firma a
tendência ao processamento distribuído, com as bases de dados
compartilhadas através de redes de comunicação. Identificado esse fato,
surge a preocupação de se abordar algebricamente a criptografia,
desenvolvendo-a como ferramenta aplicável a sistemas de informação
automatizados e, em particular, para processamento em equipamentos
orientados para caracteres de 8 bits.

Vieira, Simone Bastos
- Indexação automática e manual: revisão de literatura, v. 17, n. 1, p.
43-57, jan./jun. 1988.

Abordam-se as diversas pesquisas nacionais e estrangeiras que avaliam a
qualidade da indexação manual e automática, em relação às técnicas e fontes
empregadas para a extração dos termos significativos e a capacidade de
recuperação da linguagem de indexação, nas bases de dados.

Wanderley, Manoel Adolpho
- Linguagem Documentaria : acesso a informação : aspectos do problema, v. 2,
n. 2, p. 175-217, 1973.

O processo específico da comunidade documentária e encarado do ponto de
vista das relações entre a linguagem e o universo da representação gráfica,
objeto da documentação. Descreve-se uma amostra dos meios de pesquisa
bibliográfica criados para tal forma, dos quais as linguagens documentárias
constituem a forma mais elaborada. Acentuam-se as implicações linguísticas
da análise do conteúdo, destacando-se as interpretações do plano sintático
e semântico. Culminam tais considerações no exame das relações lógicas e
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categorias fundamentais das linguagens naturais e documentárias, bem assim
na referência sumária a algumas estruturas intelectuais básicas subjacentes
a ambas.

- Utilização de processos de automação na Biblioteca Nacional, v. 2, n. 1, p.
41-54,1973.

A Biblioteca Nacional examina a possibilidade de utilizar processos de
automação parcial ou total em seus serviços. Dentro das funções básicas e
adicionais das bibliotecas nacionais, surgem várias alternativas quanto ao
grau de integração, considerando-se não só a organização vigente na
entidade como sua pontencialidade futura. A análise das cinco alternativas
propostas focaliza, sinteticamente, o custo e as várias implicações de
equipamento de maior ou de menor complexidade e a cooperação de e com
outros órgãos congéneres.

Wang Xaochu
- Estudo preliminar sobre a política nacional de informação científica e
tecnológica da China : uma opinião pessoal, v. 16, n. 1, p. 61 -65,
jan./jun. 1987.

Aborda o histórico da política de informação em ciência e tecnologia na
Republica Popular da China, nos últimos 30 anos, englobando três fases, a
partir de 1956, com ênfase no atual sistema de informação científica e
tecnológica. Relata a política de informação em ciência e tecnologia e
enumera dados estatísticos nessa área relativos a 1985, abordando também as
perspectivas e recomendações do governo chinês para esse importante setor,
em consonância com a política geral do país.

Whitehall, Thomas
- Information needs, task analysis and information inputs to tasks. v. 8, n.
2, p. 113-118,1979.

Em novo nível, um estudo das necessidades de informação, a análise das
tarefas da pesquisa básica e o processo de desenvolvimento de produtos são
apresentados com uma indicação dos fluxos de entrada de informação para as
diferentes tarefas. O estudo e baseado em entrevistas realizadas com
pesquisadores e técnicos em desenvolvimento de produto, procurando definir
a forma com que estes utilizam a informação em seu trabalho. A análise de
fluxo de entrada de informação possui significado empresarial para os
sistemas de informação. O fluxo de entradas de informação mostra as fontes
de informação requeridas na pesquisa e pode também, ser utilizado para
mostrar os benefícios em relação à despesa com material e pessoal
envolvidos em um serviço de informação.

Wilson, T. D.
- Information uses in social services departments. v. 8, n. 2, p. 101-112,

1979.

Dentro do contexto da avaliação do usuário de um Boletim de Alerta Corrente
o conceito de "Uso da Informação" e discutido. É demonstrado que tanto o
Boletim como o artigo possuem muitos usos para os leitores e que a
informação está relacionada não somente as necessidades cognitivas mas
também afetivas.

Witter, Geraldina Porto
- Aspectos psicológicos no relacionamento bibliotecário e usuário, v. 15, n.
1, p. 33-37, jan./jun. 1986.

As relações psicológicas entre usuários e bibliotecários são complexas e
influenciadas por variáveis de cada um deles além de estarem sujeitas as
influências do ambiente. O comportamento do usuário tem alguma influência
no do bibliotecário e vice-versa, podendo conduzir a um relacionamento
muitas vezes não positivo para ambos. Para tornar essas relações mais
adequadas, e necessário planejar para modificar não só o comportamento de
usuários e de bibliotecários, mas também o currículo usado para formação do
bibliotecário. As possíveis influências dessas variáveis precisam ser
objeto de pesquisa no Brasil.

- O ensino de metodologia científica em biblioteconomia: algumas
considerações, v. 16, n. 2, p. 145-149, jul./dez. 1987.
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O ensino da metodologia científica foi considerado no contexto da situação
atual da universidade no Brasil tendo por foco de atenção a
biblioteconomia. As reflexões e proposições são baseadas principalmente nos
vários anos de experiência da autora no ensinar e no fazer pesquisa. A
pesquisa tem sido ensinada de uma maneira ineficiente, e, possivelmente com
algum efeito colateral negativo. Considera-se importante introduzir ao
estudante no processo real de conduzir pesquisa e não apenas em ler sobre o
assunto. O programa de ensino de metodologia científica deve apresentar
tópicos fundamentais relacionados com a pesquisa em ação e no contexto
social. Também deve apresentar questões éticas relacionadas com a
realização da pesquisa. O programa da disciplina na Universidade Católica
de Campinas, no curso de Mestrado em Biblioteconomia foi apresentado como
exemplo.

Yahn, Vera Gálio
- Editoração da revista BRAGANTIA : histórico, evolução e organização atual,
v. 16, n. 1, p. 67-73, jan./jun. 1987.

São apresentados alguns aspectos concernentes a editoração de Bragantia,
revista científica do Instituto Agronómico de Campinas, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Relatam-se dados
históricos de sua criação e evolução, mediante análise do conteúdo de seus
44 volumes anuais editados. Sua penetração e divulgação são abordados,
destacando-se a organização atual de sua editoração, desde a recepção dos
originais até a entrega do volume impresso, passando pelo tratamento
científico e técnico dos textos.

Zaher, Célia Ribeiro
- Da bibliografia à ciência da informação : um histórico e uma posição, v. 1,
n. 1, p. 5-7, 1972.

Novas formas de registro de informações ampliaram o âmbito da Bibliografia,
levando ao aparecimento da Documentação. Necessidades sociais exigiram
maior especificidade no tratamento de informação para cuja solução novos
tipos de especialistas e novas tecnologias passaram a ser desenvolvidas
originando a Ciência da Informação. Esta, como disciplina científica, passa
a considerar Bibliografia, Biblioteconomia e Documentação como suscetíveis
de aplicar os resultados de suas investigações.
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