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1 QUALIFICAÇÃO DO PROBLEMA: A TEIA DO CONTEXTO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto propõe a consolidação de uma ação integrada de pesquisa 

– ensino – extensão, com vistas ao desenvolvimento de atividades que facilitem o 

acesso livre à informação científica e tecnológica e promovam competências em 

tecnologias intelectuais para produção e uso da informação. O espaço da pesquisa é 

o Laboratório de Tecnologias Intelectuais – Lti, projeto do Departamento de Ciência 

da Informação (DCI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apoiado pelo 

Edital Universal - CNPq no.14/2009, pelo Programa Interinstitucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq e pelo Programa de Bolsas de Extensão 

(PROBEX) da UFPB. 

A abordagem apresenta um caráter participativo, tanto em nível da articulação 

com o espaço sócio-institucional quanto em nível da abordagem teórica e 

metodológica. 

No escopo teórico, utilizaremos uma rede conceitual (Wersig, 1993; Freire, 

2001) tecida a partir da responsabilidade social da Ciência da Informação (Wersig e 

Neveling, 1975; Freire, 2001; 2006) e do uso das tecnologias de informação e 

comunicação, considerando os conceitos de regime de informação (González de 

Gómez, 1999) e competências em informação (Belluzzo, 2001). No desenvolvimento 

da pesquisa, adotaremos os modelos da pesquisa-participante (Freire, 1998; 2008; 

Espírito Santo, 2003), como fundamento para interação entre os participantes; da 

pesquisa-ação (Thiollent, 1997, 2000), como base para a necessária integração 

entre as ações em desenvolvimento; e de rede de projetos (Lück, 2001; Freire, 

2004), como forma de dotar os atores da necessária autonomia em suas ações 

específicas.  

Dessa forma, esperamos ampliar as ações em desenvolvimento no LTi e 

contribuir para a discussão sobre a necessária de democratização do acesso as 

tecnologias intelectuais para acesso, uso, produção e comunicação da informação.  

Destarte, o Lti  tem se mostrado um espaço propício ao desenvolvimento de 

ações dotadas do objetivo comum de oferecer possibilidades de aprendizagem para 

uso e produção tecnologias intelectuais de informação. Este espaço se realiza 
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presencialmente, mas apresenta uma interface para acesso a serviços e produtos na 

web, para cuja consolidação tecnológica solicitamos recursos, nesta proposta.    

 

1.2 O CAMPO CIENTÍFICO DA INFORMAÇÃO 

 

A Ciência da Informação surgiu em um momento histórico em que a grande 

preocupação era organizar o enorme volume de informação produzida e 

disponibilizá-la utilizando os mecanismos e tecnologias acessíveis na época. Era 

necessário gerenciar e controlar o grande volume de informação, estocar e 

caracterizar seu conteúdo, bem como priorizar o seu uso de acordo com as 

diferentes comunidades informacionais. Nesta perspectiva, a Ciência da Informação 

surgiu “não por causa de um fenômeno específico que existia antes e que veio a se 

tornar seu objeto de estudo, mas por causa da necessidade de abordar um 

problema que mudara completamente a sua relevância para a sociedade” (WERSIG; 

NEVELLING, 1975 citados por FREIRE, 1995, p.133) 

Destaca-se nessa definição a função social da Ciência da Informação, 

interesse maior desta pesquisa, que vê na socialização da informação o princípio 

básico para a produção do conhecimento. Conforme Wersig e Nevelling (1975), os 

interesses desse campo científico estão concentrados na sua responsabilidade 

social. Isso implica, segundo Freire (2001), que seu objeto de estudo deve pertencer 

ao universo dos fenômenos da comunicação social, em particular à comunicação de 

informações como o objetivo de promover mudanças nas estruturas de 

conhecimento do receptor. Nesse contexto, caberia a esse campo científico oferecer 

instrumentos teóricos e/ou metodológicos para otimizar os recursos informacionais 

necessários para a inclusão de indivíduos e grupos na Sociedade da Informação.  

Na presente pesquisa, designam-se recursos informacionais ao conjunto de 

ações e/ou elementos englobados nas ações de produção, organização, acesso, 

comunicação e uso da informação. Uma das práticas bastante significativa neste 

conjunto é a gestão da informação.  

Segundo o Departamento de Ciência e Gestão da Informação da 

Universidade Federal do Paraná, o termo gestão da informação significa “o 

planejamento, a construção, a organização, a direção, o treinamento e o controle 

associados com a informação” (DECIGI, 2004). O termo pode agregar tanto a 

informação ela mesma quanto os recursos relacionados, tais como pessoas, 
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equipamentos, recursos financeiros e tecnologia. Assim, na Ciência da Informação a 

atividade de gestão podem ser considerada como um “conjunto de processos que 

englobam atividades de planejamento, organização, direção, distribuição e controle 

de recursos de qualquer natureza, visando à racionalização e à efetividade de 

determinado sistema, produto ou serviço” (PONJUÁN DANTE, citada em 

MARCHIORI, 2002).  

Para González de Gómez (1999) cabe à gestão da informação o 

“planejamento, instrumentalização, atribuição de recursos e competências, 

acompanhamento e avaliação das ações de informação e seus desdobramentos em 

sistemas, serviços e produtos”. Na visão da autora, a gestão estabelece a mediação 

entre as políticas de informação de um setor e a ação informada dos atores 

envolvidos, sejam eles o Estado, ou o Governo, ou as comunidades usuárias de 

bens e serviços, atingidas em seus processos cognitivos e deliberativos pela 

disponibilização ou omissão de informações (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999). 

No contexto informacional, González de Gómez trabalha com o conceito de 

‘regime de informação’, que designa o modo de produção informacional numa 

formação social, no qual ficaria estabelecido quem são os sujeitos, as organizações, 

as regras e as autoridades normativas no campo da informação. Em outras palavras, 

trata-se do conjunto de determinações no qual estão definidos os elementos que 

compõe o fluxo estrutural da produção, organização, comunicação e transferência 

de informações em um dado espaço social:  

 

 [...] os sujeitos, instituições, regras e autoridades informacionais, os 
meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de 
excelência e os arranjos organizacionais de seu processamento 
seletivo, seus dispositivos de preservação e distribuição.(GÓNZALEZ 
DE GÓMEZ, 2002). 

  

A partir dessa abordagem, é possível propor uma ação que possibilite a união 

desses contextos em um espaço social onde cientistas e profissionais da informação 

podem desenvolver ações com vistas à gestão de recursos informacionais para 

promover a inclusão na Sociedade da Informação. Nesse sentido, argumentamos 

que o campo da Ciência da Informação pode proporcionar recursos teóricos e/ou 

metodológicos que promovam as competências necessárias para a socialização da 

informação. 
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1.3 A PERSPECTIVA DO REGIME DE INFORMAÇÃO  
 

No contexto da sociedade informacional González de Gómez (1999; 2002; 

2003; 2004) trabalha com o conceito de ‘regime de informação’, que designa o modo 

de produção informacional numa formação social, no qual ficaria estabelecido quem 

são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades normativas no campo 

da informação. Trata-se do conjunto de determinações onde estão definidos os 

elementos que compõem o fluxo estrutural da produção, organização, comunicação 

e transferência de informações em um dado espaço social.   

Um regime de informação é definido por González de Gómez (1999b, p.24; 2002, 

p.34) como 

[...] conjunto mais ou menos estável de redes sociocomunicacionais 
formais e informais nas quais informações podem ser geradas, 
organizadas e transferidas de diferentes produtores, através de 
muitos e diversos meios, canais e organizações, a diferentes 
destinatários ou receptores, sejam estes usuários específicos ou 
públicos amplos. [O regime] está configurado, em cada caso, por 
plexos de relações plurais e diversas: intermediáticas; 
interorganizacionais e intersociais. [Sendo constituído, assim,] pela 
figura combinatória de uma relação de forças, definindo uma direção 
e arranjo de mediações comunicacionais e informacionais dentro de 
um domínio funcional (saúde, educação, previdência, etc.), territorial 
(município, região, grupo de países) ou de sua combinação.  

 

Neste modelo, e enquanto Ação de Informação, para González de Gómez 

(2004) a informação refere-se a um conjunto de estratos heterogêneos e articulados 

que se manifestam através de três modalidades: 

 

a) De mediação: quando a ação fica atrelada aos fins e orientação de uma 

outra ação, como, p.ex., no processo de comunicação entre fontes e 

usuários da informação;  

 

b) Formativa: quando a ação está orientada à informação não como um 

meio, mas como sua finalização, como, p.ex., no processo de formação ou 

treinamento acadêmico ou profissional; 

 

c) Relacional: quando a ação busca intervir em uma outra ação para obter 

direção e fins, como, p.ex., no processo educativo para desenvolvimento 

de competências informacionais . 
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O quadro a seguir demonstra a constituição das ações de informação em um 

dado regime de Informação, bem como as relações entre atores, meios e fins, 

conforme apresentado por González de Gómez (2003a): 

 

Ações de 
Informação 

Atores Atividades [Finalidade] 

 

Ação de Mediação 
 

Sujeitos Sociais 
Funcionais (práxis

1
) 

 

Atividades Sociais 
Múltiplas 

 

Transformar o mundo 
social ou natural 

 

Ação Formativa 
ou Finalista 

 

Sujeitos Sociais 
Experimentadores 
(poiesis

2
) 

 

Atividades 
Heurísticas e de 
Inovação 

 

Transformar o 
conhecimento para 
transformar o mundo 

 

Ação Relacional 
Inter-Meta-Pós-
mediática 

 

Sujeitos Sociais 
Articuladores e 
Reflexivos (legein

3
) 

 

Atividades Sociais 
de Monitoramento, 
Controle e 
Coordenação 

 

Transformar a 
informação e a 
comunicação que 
orientam o agir coletivo 

Quadro 1 – “Teleologia das ações de informação”  
Fonte: González de Gómez (2003a, p. 37). 

 
 
 São, também, constituintes de um regime de informação: 

 

 Dispositivos de informação, que podem ser considerados um 

mecanismo operacional, ou um conjunto de meios composto de regras de 

formação e de transformação desde o seu início, ou como González de 

Gómez (1996, p. 63) exemplifica, ”um conjunto de produtos e serviços de 

informação e das ações de transferência de informação”. 

 

 Atores sociais, “que podem ser reconhecidos por suas formas de vidas e 

constroem suas identidades através de ações formativas existindo algum 

grau de institucionalização e estruturação das ações de informação” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003a, p. 35). 

 

                                                
1
 Práxis – No campo científico, entendemos como uma prática profissional em que os atores sociais 

atuam a partir de uma teoria que é a base para sua ação no mundo. 
2
 Poiesis – “Diz-se quando a ação de informação no contexto formativo é gerada por sujeitos sociais 

heurísticos ou ‘experimentadores’, transformando os modos culturais de agir e de fazer, nas artes, na 
política, na ciência, na indústria e no trabalho, iniciando um novo domínio informacional.” (GONZÁLEZ 
DE GOMEZ, 2003a, p. 36). 
3
 Legein – “Diz-se quando uma ação de informação intervem em [uma] outra [...], duplicando o espaço 

de realização [desta, de modo a ampliar as] formas de descrição, da facilitação, do controle ou do 
monitoramento,[ ...] realizadas por sujeitos articuladores ou relacionantes.” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 
2003a, p. 36). 
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 Artefatos de informação, que são os modos tecnológicos e materiais de 

armazenagem, processamento e de transmissão de dados, mensagem, 

informação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, 2003a). 

 

Nesse contexto, as ações de pesquisa e as ações de informação integrarão 

um mesmo domínio de orientações estratégicas e, em conseqüência, a política e a 

gestão da informação formarão parte do mesmo plano decisional e prospectivo ao 

qual pertence a política e a gestão da ciência e da tecnologia. Neste caso, é possível 

propor uma ação que possibilite a união desses contextos em um espaço social 

onde cientistas e profissionais da informação podem desenvolver ações com vistas à 

gestão de recursos informacionais para promover a inclusão na Sociedade da 

Informação.  

Com esta abordagem, argumentamos que o campo da Ciência da Informação 

pode proporcionar recursos teóricos e/ou metodológicos que promovam as 

competências necessárias para a socialização da informação. 

Nessa perspectiva, o LTi assume a função social de mediador na 

transferência da informação entre estoques de conhecimento acumulado e 

disponível na sociedade, e usuários (alunos universitários) que necessitam de 

conhecimento no seu processo de desenvolvimento pessoal e social.  

 

1.4 AS COMPETÊNCIAS EM INFORMAÇÃO 
 

Credita-se a introdução da expressão Information Literacy a Paul Zurkowski, 

bibliotecário norte-americano, presidente da Information Industry Association, que 

em 1974 apresentou um relatório à National Commission on Libraries and 

Information Science recomendando aos Estados Unidos um programa nacional para 

aquisição de ‘competências em informação’ em uma década. Destacam-se, no 

documento, o aspecto da utilização de fontes de informação e o aprendizado de 

técnicas para lidar com as ferramentas informacionais, sobretudo no ambiente de 

trabalho. Em 1989, o Comitê Presidencial da American Library Association (ALA) 

publicou um Relatório sobre Information Literacy, reconhecendo a importância desta 

área para a manutenção de uma sociedade democrática. Neste documento, 

descrevem-se os critérios que definem como ‘competentes em informação’ pessoas 

capazes  
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 [...] de reconhecer quando a informação é necessária e [têm] a 
habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente esta informação 
[Essas pessoas] aprenderam como aprender. Elas sabem como 
aprender porque sabem como a informação é  organizada, como 
encontrá-la e como usar a informação de forma que os outros 
também possam aprender com ela. (AMERICAN LIBRARY 
ASSOCIATION, 1989) 

 

Em 1991, Kuhlthau contribuiu para a fundamentação teórica da Information 

Literacy com um estudo sobre o comportamento dos estudantes, concluindo que não 

se trata apenas de possuir habilidades, mas, sobretudo, de uma maneira de 

aprender: “a busca de informação é um processo de construção que envolve a 

experiência de vida, os sentimentos, bem como os pensamentos e as atitudes de 

uma pessoa” (KUHLTHAU, 1991, p. 362) . Em 1994, Doyle publicou um trabalho que 

narra a história, o desenvolvimento e a importância da Information Literacy como 

aspecto significante para a organização e o desenvolvimento da sociedade 

contemporânea, além de fazer um estudo das competências requeridas dos 

estudantes, a partir da análise de currículos escolares americanos das áreas sociais, 

exatas e biológicas. O estudo apresenta um levantamento dos atributos para uma 

pessoa ser considerada information literate.  De acordo com a autora, esses 

atributos são os seguintes: 

 

 Reconhecer que uma informação precisa e correta é a base para uma 

tomada de decisão inteligente; 

 Reconhecer a necessidade de informação; 

 Formular questões baseadas em necessidades de informação; 

 Identificar fontes potenciais de informação; 

 Desenvolver estratégias de pesquisa bem sucedidas; 

 Saber acessar diversas fontes de informação, incluindo o computador e 

outras tecnologias; 

 Avaliar a informação; 

 Organizar a informação para aplicação prática; 

 Integrar informações novas a conhecimentos já adquiridos; 

 Utilizar a informação de uma forma crítica e para a resolução de 

problemas. (Cf. DOYLE, 1994, p.3) 

 

Para Shapiro e Hughes (1996), essa área de estudo que engloba tanto o 

conhecimento de como usar computadores e acessar informação quanto a reflexão 

crítica sobre a natureza da informação, sua infra-estrutura técnica e seu impacto no 
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contexto sociocultural-filosófico. Esta abordagem destaca a pertinência desta 

temática dentro da Ciência da Informação, cujo conceito, segundo Saracevic (1995), 

aponta três características marcantes desta Ciência: interdisciplinaridade, ligação 

com a tecnologia da informação e participação ativa na sociedade da informação.  

Entretanto, em decorrência da explosão das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), e das ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente para o 

grande público, o aspecto da familiaridade com as tecnologias digitais foi retomado 

por McClure (2001). O autor enfatiza que além das habilidades para a resolução de 

problemas de informação, tais como definição da tarefa, acesso, uso, síntese e 

avaliação da informação, bem como dos métodos empregados para obtê-la, também 

é necessário adquirir habilidades básicas para a utilização do computador, para a 

compreensão dos meios de comunicação e para a utilização das redes de 

transmissão eletrônica de dados. Ele denomina este conjunto de habilidades de 

Network Literacy.  

O enfoque dado à compreensão e ao uso de ‘redes’ é um ponto importante a 

ser destacado para o desenvolvimento da Information Literacy. Castells argumenta 

que o conceito de rede desempenha papel central na caracterização da Sociedade 

da Informação, e que ela constitui a nova morfologia social de nossas sociedades: 

A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede 
em relação às outras são fontes cruciais de dominação e 
transformação de nossa sociedade: uma sociedade que, portanto, 
podemos apropriadamente chamar de sociedade em rede, 
caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação social. 
(CASTELLS, 1999) 

 

Novellino (2000), ao tratar da questão da transferência da informação através 

de seus contextos e usos, afirma que 

 [...] não há um espaço de transferência da informação mas uma 
gama de espaços: os mais tradicionais como bibliotecas, centros de 
documentação e bases de dados geridos por instituições acadêmicas 
e empresas; os alternativos como os centros de documentação 
inseridos em organizações da sociedade civil voltados à disseminar 
informação àqueles excluídos dos sistemas de informação 
tradicionais; e aqueles gerados mais recentemente a partir das novas 
tecnologias como as redes eletrônicas.  

 

É assim que, baseada na literatura especializada Hattschbach (2002) propõe 

que Information Literacy seja vista como a habilidade e a capacidade em utilizar a 

informação e o conhecimento sobre a sistemática, o movimento da informação. Além 
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da capacitação no uso das ferramentas para a recuperação da informação, ela inclui 

nesse conjunto o conhecimento de fontes, o pensamento crítico, a formulação de 

questões, a avaliação, a organização e a utilização da informação.  

Nesta proposta, abordamos as competências em informação como aquelas 

pertinentes à apropriação de tecnologias intelectuais de informação e conhecimento 

por usuários, nos diversos grupos que constituem a sociedade contemporânea. 

 

 

2 OBJETIVOS E METAS 

 

2.1 OBJETIVOS 
 

a) Desenvolver ações integradas de pesquisa – ensino – extensão com vistas a 

promover o acesso à Internet e a formação de competências em tecnologias 

intelectuais de informação e comunicação. 

 

b) Propiciar a troca produtiva de conhecimentos e experiências entre 

pesquisadores, aprendizes de pesquisa e usuários do LTi. 

 

c) Contribuir para o desenvolvimento de modelo de ação de informação para 

acesso à Internet e competências em tecnologias intelectuais de informação e 

comunicação.   

 

2.2 METAS [Para 24 meses] 
 

 Três seminários de pesquisa [pesquisadores e bolsistas] 

 Três oficinas de tecnologias intelectuais [ensino e extensão] 

 Três oficinas de tecnologias digitais [ensino e extensão] 

 Três seminários de comunicação científica [pesquisa e extensão] 

 Três relatórios parciais 

 Um relatório final [24 meses] 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 O ATRATOR CONCEITUAL 
 

Em 1993, Wersig sugeriu para a ciência da informação uma estrutura teórica 

que considerasse menos a formulação de leis gerais e mais a de estratégias de 

ação, mediante uma abordagem de entrelaçamento de conceitos científicos. Neste 

modelo teórico, os conceitos fundamentais   

[...] se constituem semelhantemente a ímãs, ou "atratores", atraindo os 
materiais [teóricos ou empíricos] para fora [dos seus respectivos 
campos científicos] e reestruturando-os dentro da estrutura científica 
da informação. [ ...] (WERSIG, 1993, p.231) 

 

Dessa forma, seria tecida uma rede de conceitos básicos em ciência da 

informação, a partir da qual outros indivíduos ou grupos poderiam encontrar e 

entretecer outros fios conceituais, fazendo a rede ainda mais inclusiva e mais 

apertada, de modo a aumentar seu caráter científico. Este modelo de abordagem 

teórica abrangente da Ciência da Informação foi aplicado por Freire (2001) para 

demonstrar a responsabilidade social da Ciência da Informação, na sociedade 

contemporânea. Constitui, também, o modelo de abordagem teórica do LTi, onde as 

tecnologias intelectuais assumem a função de atrator conceitual (WERSIG, 1993), a 

partir do qual será urdido um contexto cuja urdidura é representada pelos conceitos 

de regime de informação e competências em informação. 

Seguindo o modelo de Pierre Lévy, consideramos tecnologias intelectuais  

 [...] tanto as formas de expressão simbólica (que, p.ex., evoluíram 
das narrativas míticas às equações quânticas) quanto as tecnologias 
de informação em si mesmas (p.ex., a escrita em tabuinhas de barro, 
as iluminuras medievais, a imprensa e os computadores). Podemos 
chamá-las, também, de ‘tecnologias soft’ em contraponto às 
tecnologias de produção material (que evoluíram, p.ex., desde o 
machado de pedra até os satélites de comunicação). (Lévy, 1993, 
p.42)  

 

Ainda de acordo com Lévy, essas tecnologias intelectuais  

 [...] situam-se fora dos sujeitos cognitivos, como este computador 

sobre minha mesa ou este [texto] em suas mãos. Mas elas também 
estão entre os sujeitos como códigos compartilhados, textos que 

circulam, programas que copiamos, imagens que imprimimos e 
transmitimos por via hertziana. ... As tecnologias intelectuais estão 
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ainda nos sujeitos, através da imaginação e da aprendizagem. (Lévy, 

1993, p.42. Negrito nosso).  

 

Nesse contexto, no escopo do LTi, situam-se as tecnologias de busca, 

recuperação, organização, processamento, uso e produção da informação relevante 

para um dado grupo de usuários, na sociedade.  

 

3.2 MÉTODO DE PROCEDIMENTO 
 

A abordagem metodológica do LTi se pauta no caráter interativo presente 

tanto nas tecnologias digitais de informação e comunicação quanto na participação 

da comunidade no processo de construção de interfaces de organização e 

comunicação da informação. Nesse sentido, adotamos modelos de procedimento 

que permitem incluir todos os participantes da pesquisa nos processos de reflexão e 

desenvolvimento das ações, como a pesquisa-participante, conforme demonstrado 

por Freire (1998; 2008), Espírito Santo (2003), Leal (2009) e Freire, I. (2009) e 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997; 2000).  

A pesquisa-participante combina: 

 
[...] técnicas de pesquisa, processos de ensino-aprendizagem e 
programas de ação educativa que [...] apontam para [a promoção]: 
 
a)  da produção coletiva de conhecimentos, rompendo o monopólio 

do saber e da informação, permitindo que ambos se transformem 
em patrimônio dos grupos marginalizados; 

 
b) da análise coletiva na ordenação da informação e no uso que 

dela se possa fazer; 
 

c) da análise crítica, utilizando a informação ordenadas e 
classificada, a fim de determinar as raízes e as causas dos 
problemas e as vias de solução para os mesmos; [e o] 

 
d) estabelecimento de relações entre problemas individuais e 

coletivos, funcionais e estruturais, como parte da busca de 
soluções para os problemas enfrentado (FREIRE,1998, p.16).4 

 

Destarte, a escolha da pesquisa-ação como complmento traduz a tentativa de 

abordar a comunicação da informação como ação transformadora, no sentido que 

lhe atribui Araújo (1994), criando espaço para intervenção empírica em uma dada 

                                                
4
 O resultado do trabalho de Freire (1998) pode ser visto no sítio http://ghafreire.sites.uol.com.br.  

http://ghafreire.sites.uol.com.br/
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situação. Segundo Thiollent (1997), a pesquisa-ação “consiste essencialmente em 

acoplar pesquisa e ação em um processo no qual os atores implicados participam, 

junto com os pesquisadores, para chegarem interativamente a elucidar a realidade 

em que estão inseridos” (THIOLLENT, 1997, p.15).  

Em nível operacional, o LTi está sendo implementado através de uma rede de 

projetos, em correspondência às atividades acadêmicas da UFPB e em 

conformidade com o “método de projeto”, considerado por Lück (2001) como uma 

“ferramenta básica do gestor, que [...] fundamenta, direciona e organiza a ação de 

sua responsabilidade [e] possibilita o seu monitoramento e avaliação” (p.13). Nesta 

perspectiva, projeto é definido como  

 [...] um conjunto organizado e encadeado de ações de abrangência 
e escopo definidos, que focaliza aspectos específicos a serem 
abordados num período determinado de tempo, por pessoas 
associadas e articuladoras das condições promotoras de resultados. 
(Lück, 2001, p.27) 

 

Dessa forma, as ações desenvolvem entre os participantes uma sinergia para 

o trabalho a ser empreendido, além de gerar comprometimento com a efetiva 

construção de condições para sua realização, com o propósito de promover 

benefícios às pessoas e organizações. Representa, também, a oportunidade para as 

pesquisadoras proponentes tecerem, no tear da Ciência da Informação, um padrão 

que (re)una informação e computação em nível da integração entre pesquisa, ensino 

e extensão, na práxis acadêmica. 

 

 

4 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: REDE DE PROJETOS 

 

  A contribuição científica e tecnológica do LTi, ademais das oportunidades de 

criação de inovações em tecnologias intelectuais de informação e comunicação, 

pode ser observada no Apêndice que apresenta a produção publicada e comunicada 

em eventos, no período 2009/2011. 

  Atualmente, estão em desenvolvimento no âmbito do LTi os projetos a seguir 

resumidos: 
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4.1 PESQUISA 
 

 Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi 

- Com objetivo de desenvolver uma ação de informação para pesquisa – 

ensino – extensão no campo da Ciência da Informação 

- Apoio do Edital CNPq Universal 2009.   

- Profa. Isa Maria Freire (Responsável). 

- Disponível em <http://dci.ccsa.ufpb.br/lti>  

 

 Na Trilha do Futuro 

- Com objetivo de compartilhar competências em informação com 

professores do ensino básico do município de João Pessoa, PB. 

- Apoio do Edital Ciências Sociais CNPq – Capes 2010. 

- Profs. Isa Maria Freire (coordenadora), Wagner Junqueira de Araujo, 

Patricia da Silva, Marckson Roberto Ferreira de Sousa, Genoveva Batista 

do Nascimento. 

 

 Publicação da revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 
Bilblioteconomia no Portal de Periódicos da UFPB 

- Com objetivo de promover a transferência da revista PBCIB para o Portal 

de Periódicos da UFPB, a partir do primeiro número de 2009 (v.4). 

- Apoio do PIBIC em 2009, 2010 e 2011. Um bolsista Iniciação Científica.  

- Profa. Isa Maria Freire (coordenadora). 

- Disponível em <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index>  

 

 De olho na CI 

- Com o objetivo de publicar o blog De Olho na CI, vinculado à revista 
PBCIB, para atualização científica e tecnológica do campo da Informação. 

- Apoio do PIBIC em 2010 e 2011. Um bolsista de Iniciação Científica.  

- Profa. Isa Maria Freire (coordenadora). 

- Disponível em <www.deolhonaci.com> 

 

4.2 ENSINO  

 

 Ensino Virtual 

- Com o objetivo de complementar o ensino presencial de disciplinas dos 

cursos de graduação e pós-graduação da UFPB. 

- Apoio do FLUEX 2011.  

- Profs. Marckson Roberto Ferreira de Sousa (coordenador), Isa Maria 

Freire e Genoveva Batista do Nascimento. 

- Disponível em 
<http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Ensino> 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index
http://www.deolhonaci.com/
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Ensino
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4.3 EXTENSÃO 

 

 Oficina de Criatividade Científica no campo da informação  

- Com objetivo de apoiar a elaboração de anteprojeto de pesquisa por 

pessoas interessadas em concorrer à seleção do Mestrado no PPGCI. 

- Apoio do PROBEX 2009, 2010, 2011. Um bolsista remunerado.  

- Atividade presencial.  

- Profs. Isa Maria Freire (coordenadora), Edvaldo Carvalho Alves e Gisele 

Rocha Côrtes. 

 

 Competências em informação [Tutoriais na web] 

- Com o objetivo de promover uma ação de extensão na web para 

competências em informação, mediante desenvolvimento de tutoriais. 

- Apoio do PROBEX 2011. Dois bolsistas remunerados. 

- Profs. Wagner Junqueira de Araujo (coordenador), Isa Maria Freire, Alba 

Ligia de Almeida Silva. 

- Disponível em <http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais> 

 

 Vídeos Educativos  

- Com o objetivo de produzir ou disponibilizar vídeos educativos para apoio 

e complementação ao ensino virtual na área de Ciência da Informação. 

- Em tramitação para encaminhamento ao FLUEX 2011. 

- Profs. Isa Maria Freire (coordenadora), Guilherme Ataíde Dias e Patricia 

da Silva. 

- Disponível em <http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Videos_Educativos>. 

 

 Observatório Bibliográfico  

- Com o objetivo de promover uma ação de extensão na web para apoio à 

pesquisa bibliográfica em áreas da Ciência da Informação. 

- Em tramitação para encaminhamento ao FLUEX 2011. 

- Profs. Isa Maria Freire (coordenadora), Gustavo Henrique de Araujo 

Freire e Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque. 

- Disponível em: <http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico>  

 

 Disseminação da informação relevante  

- Com o objetivo de disponibilizar na web a base de dados Legislação da 

UFPB, produzida mediante Projeto de Monitoria do DCI. 

- Em tramitação para encaminhamento ao FLUEX 2011. 

- Profs. Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque (coordenadora), 
Isa Maria Freire e Ana Virginia de Melo (pesquisadora colaboradora). 

 

  

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Videos_Educativos
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico
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CATEGORIAS OPERACIONAIS 

Tecnologias intelectuais: 

conhecimentos e equipamentos 
 

 

Organização da informação:  

- produção científica do projeto  

(sítio virtual, revista, blog, textos e 

outros documentos considerados 

relevantes, e oficinas de informação)   

 

 

Infra-estrutura:  

- espaço físico com sevidor e 

computadores em rede, 

outros equipamentos, 

mobiliário, serviços gerais 

 

Gestão:  

-gerenciamento do projeto 

(acompanhamento das ações 

em nível de ensino, pesquisa e 

extensão, local e na web) 

 

 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 
 

LTi  Sítio Virtual 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti  

Pesquisa: 

Laboratório de Tecnologias Intelectuais 
[CNPq] 

Na Trilha do futuro [CNPq – Capes] 

Oficina: 

Criatividade Científica na CI [PROBEX] 

Comunicação:  

Blog De olho na CI [CNPq - PIBIC] 
www.deolhonaci.com  

Revista PBCIB [CNPq - PIBIC] 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib  

Extensão na web: 

Competências em informação [PROBEX] 
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais 

Vídeos Educativos 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Videos_Educativos 
Ensino Virtual [FLUEX] 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E
7%E3o:Ensino 

Observatório Bibliográfico 
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico 

Disseminação da informação relevante 
 

Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi 

Ação para cidadania e acesso livre à informação 

FORMATO INSTITUCIONAL 

Parceria com projetos da UFPB 

Parceria com professores do DCI 
 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 
Desenvolver ações com vistas a 

promover o acesso à Internet e a 

formação de competências em 

informação. 

 

Propiciar a troca produtiva de 

conhecimentos e experiências entre 

consultores, instrutores e usuários do 

LTi. 

 

Contribuir para o desenvolvimento 

de metodologias que facilitem o 

acesso livre à informação e promovam 

competências em tecnologias para 

produção e uso da informação. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://www.deolhonaci.com/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Videos_Educativos
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Ensino
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Ensino
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico
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5 RECURSOS FINANCEIROS 

 

 A UFPB, através do DCI, está disponibilizando duas salas mobiliadas e 

climatizadas, com acesso à Internet, para pesquisadores e bolsistas do LTi.  Nesse 

sentido, também haverá apoio do DCI para instalação dos equipamentos do LTi  na 

sala de equipamentos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, garantindo a 

segurança no processamento da informação. 

Destarte, estamos solicitando ao Edital Universal 14/2011 do CNPq recursos 

para custeio e capital (equipamentos e material permanente) para implantação da 

infra-estrutura de processamento e comunicação digital do LTi, a saber: 

 

5.1 CUSTEIO 

  

5.1.1   Material de consumo ....................................... R$ 3.000,00. 
 
5.1.2 Serviços de terceiros .......................................    R$ 3.000,00 
 
5.1.3 Despesas acessórias .......................................  R$ 2.000,00 
 
            Valor total ..................   R$ 8.000,00 
 

5.2 CAPITAL 

 

5.2.1 Equipamentos e material permanente  

 
a) Servidor: 2 Processadores Intel Xeon  2.40GHz 8MB Cache (ou superior); 

memória 16Gb – DDR3 LP RDIMM (ou superior);  Controlador ServeRAID-MR10is 

VAULT SAS/SATA;  2 unidades de  HD de 500Gb SAS/SATA HS (ou superior); 

Unidade de Fita USB G6; 4 placas de rede 10/100/1000;  Fonte de alimentação 

Redundante; Servidor de rack 1u. 1 unidade ou torre. Compatível com Windows 

Server 8 ou Linux.  Valor estimado por unidade R$ 4.500,00 

b) Filmadora Full HD: Memória interna de 60 GB - capacidade de gravação de até 40 

horas;  Lentes Sony G e Lente Grande angular 27.4mm; Sensor: CMOS Exmor R; 

Resolução máxima de foto: até 7.1 MP; LCD: LCD de 2.7" sensível ao toque; 

Estabilizador de Imagem: SteadyShot Óptico Active Mode Zoom óptico: 12x. Zoom 

digital: 160x; Gravação Simultânea de Foto e Vídeo: (Dual Rec); Saída USB;  

Gravação de Áudio em 5.1 canais com microfone zoom embutido; Cartão de 

Memória  Stick PRO Duo e Cartões de memória SD e SDHC (Classe 4, 6, 10). Face 

Detection; Microfone Zoom, Saída HDMI; Função Câmera lenta, Highlight Playback, 

Direct Copy - cópia direta para HD externo, HDD Smart Protection, Golf Shot, Luz de 
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flash e nível de flash, High Definition Demo Movie, Redução de olho vermelho, 

Reparação de foto. Acessórios Fornecidos: 1 adaptador AC/carregador de bateria, 1 

cabo conector AV, 1 Bateria InfoLITHIUM (NP-FV50), 1 Cabo USB, 1 CD - sofrware 

PMB, 1 controle remoto RMT-835 Dimensões: 59 x 67 x 125 mm. Garantia: 1 ano.    

2 unidades. 

Valor estimado unidade R$2.500,00    Valor total R$5.000,00 

 

c) Estação de trabalho: Processador, Intel  Quad Core  3,00 GHz (ou superior), 

Monitor integrado de cristal líquido brilhante de matriz ativa TFT com luz de fundo 

LED e formato panorâmico de 21,5 polegadas (visualizáveis) ou 27 polegadas 

(visualizáveis) com tecnologia IPS, resolução 1920 x 1080 pixels, 4 GB de memória, 

Disco rígido de 500 GB 1, Placa gráfica NVIDIA GeForce 9400M, AirPort Extreme 

802.11n integrado para conexão a redes sem fio Wi-Fi;2 compatível com IEEE 

802.11a/b/g, Bluetooth 2.1 integrado + EDR (Taxa de Dados Aprimorada), rede 

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T incorporada (conector RJ-45), Alto-falantes 

estéreo integrados, Dois amplificadores internos de alta eficiência de 17 watts, Saída 

de áudio digital óptico/fone de ouvido (mini conector), Entrada de áudio digital 

óptico/entrada de áudio (mini conector), Microfone integrado, Compatível com Fone 

de Ouvido Estéreo Apple com microfone, Uma porta FireWire 800; 7 watts, Quatro 

portas USB 2.0, Slot para cartões SD. 2 unidades. 

Valor estimado unidade R$ 3.000,00   Valor total R$6.000,00 

 

d) Tablet: Altura: 241,2 mm (9,5 polegadas), Largura: 185,7 mm (7,31 polegadas), 

Espessura: 8,8 mm (0,34 polegada), Peso: 613 g (1,35 libras). 32 Gb de memória, 

Conexão Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); 

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 

9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LED, com tecnologia IPS. Resolução de 

1024 por 768 pixels, 132 pixels por polegada (ppp). Revestimento resistente à 

impressão digital e oleosidade. Suporte à visualização de vários idiomas e caracteres 

simultaneamente. Chip Apple A5 dual core de 1GHz personalizado, de alto 

desempenho e baixo consumo de energia com sistema embarcado. Câmera traseira: 

Gravação de vídeo HD (720p), até 30 quadros por segundo, com áudio; câmera 

estática com zoom digital de 5X Câmera frontal: Gravação de vídeo VGA, até 30 

quadros por segundo, com áudio; câmera estática com qualidade VGA . Bateria 

interna recarregável de polímero de lítio de 25 watts/hora carga via adaptador de 

energia ou USB para o computador. Porta de conexão para base de 30 pinos 

Minijack para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Alto-falante integrado.  Microfone. 

Slot para cartão Micro-SIM (no modelo Wi-Fi + 3G). Giroscópio de três eixos. 

Acelerômetro. Sensor de luz ambiente. Garantia: 1 ano.  2 unidades. 

- Valor estimado unidade R$2.299,00   Valor total R$4.598,00 

 

e) Lousa digital: 77 polegadas ou mais, conexão USB, resolução 12800x9200, 

compatível com Windows e Linux, conexão via cabo e wireless, cabos, softwares e 

conectores necessário ao funcionamento devem estar incluídos. Garantia: 1 ano.      

1 unidade.  

- Valor estimado unidade R$7.000,00   Valor total R$7.000,00 
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f) HD – Externo:  Armazenmento 2TB, Livre movimento, Plug & Play,  Fonte de 

energia bivolt VAC;    Express Backup e Disaster Recovery Software;  Software via 

download. Interface:- RJ-45;- 4 x USB. Taxa de transferência: 10/100/1000 Mbps. 

Memória: 8MB. Buffer: 8MB. Garantia: 3 anos. 2 unidades. 

- Valor estimado unidade R$2.500,00   Valor totalR$5.000,00 

 

g) Estabilizador 500VA. Bivolt, com 8 saídas. Garantia: 1 ano. 5 unidades. 

- Valor estimado unidade R$700,00    Valor totalR$3.500,00 

 

      Resumo dos recursos necessários para Capital 

Equipamento Quantidade 

Valor 

unitário Valor total 

Servidor 2 R$ 4.500,00 R$ 9.000,00 

Filmadora 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Estação de trabalho 2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 

Tablet 2 R$ 2.299,00 R$ 4.598,00 

Lousa Digital 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

HD-Externo 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

Estabilizador 5 R$ 700,00 R$ 3.500,00 

                 

 

 Valor total R$37.598,00 

 
 
 

5.3 RESUMO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

5.3.1 Custeio ......................................................................... R$  8.000,00 

 
5.3.2 Capital: Equipamento e material permanente.......... R$37.598,00 

 
5.3.3 Valor total dos recursos necessários ....................... R$45.598,00 
 
 

  

6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 

 O projeto terá a duração de 24 meses, no período de 2011 a 2013. A seguir, o 

plano de desembolso financeiro proposto: 

 
- 1ª. parcela, logo após a assinatura do Termo de Concessão, no valor de 

R$28.500,00 

- 2ª. parcela, no décimo mês de vigência do projeto, no valor de R$17.098,00 
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A seguir, cronograma geral de atividades: 

 

 
Atividades 

Semestres 

2011 2012 2013 
2º. 1º. 2º. 1º. 

 

1. Discussão do quadro teórico e da pesquisa 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Programação semestral - - - - 

3. Seminários de pesquisa - - -  

4. Oficinas de tecnologias intelectuais - - -  

4. Oficinas tecnologias digitais  - - -  

6. Seminários de comunicação  - - - 

7. Relatórios parciais de atividades - - -  

8. Relatório final    - 

  
 

7 EQUIPE  
 

 Compartilham desta ação integrada de pesquisa – ensino – extensão os 

seguintes Grupos de Pesquisa do CNPq: 

 
 Informação e Inclusão Social 

 Epistemologia e Políticas de Informação 

 Grupo de Estudos em Tecnologias da Informação e Comunicação 

  Leitura, organização, representação, produção e uso da informação  

 

 

7.1 PESQUISADORES 
 

 Alba Ligia de Almeida Silva 

 Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/6295079464325835  

  
Ana Virginia Chaves de Melo 

 Pesquisadora colaboradora voluntária 
http://lattes.cnpq.br/4709040586210808  

 

Edvaldo Carvalho Alves 
 Departamento de Ciência da Informação 

http://lattes.cnpq.br/3942210361822168  
 

http://lattes.cnpq.br/6295079464325835
http://lattes.cnpq.br/4709040586210808
http://lattes.cnpq.br/3942210361822168
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Genoveva Batista do Nascimento 

 Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/5601656144053464 
 

Gisele Rocha Côrtes 
 Departamento de Ciência da Informação 

http://lattes.cnpq.br/9665648668089568  
  

Guilherme Ataíde Dias 
Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/9553707435669429  
 

Gustavo Henrique de Araujo Freire 

Departamento de Ciência da Informação  
 http://lattes.cnpq.br/5458344734085444 
 

 Isa Maria Freire (Coordenadora) 
Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/8430720903326399  

 

Marckson Roberto Ferreira de Sousa 

Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/0221265788966967 

 

 Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque 
Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/9310201739348129   

 

Patricia da Silva 
Departamento de Ciência da Informação 

 http://lattes.cnpq.br/5819373528658684   
 

Wagner Junqueira de Araujo 

 Departamento de Ciência da Informação 
http://lattes.cnpq.br/6762905361803183  

 

 

7.2 ALUNOS 

 

 Alexandre Pereira de Souza 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – Mestrado 
 Bolsista Capes  
 

Aline Poggi Lins 
 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – Mestrado 
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8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Continuidade de um processo de compartilhamento acadêmico; 
 

 Aprimoramento de competências em informação nos participantes; 
 

 Desenvolvimento de tecnologias intelectuais para facilitar a aquisição de 
competências em informação no ambiente universitário; 

 

 Disseminação de fontes de informações on line relevantes para atividades 
acadêmicas; 

 

 Subsídios para políticas públicas de informação orientadas para 
competências em informação no ambiente universtário. 
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