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1 INTRODUÇÃO  

 

O Projeto Laboratório de Tecnologias Intelectuais – Lti, com apoio do Edital 

CNPq n.014/2009 Universal encerra suas atividades com sucesso quanto à 

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 institucional do Projeto é o Departamento de Ciência da Informação 

- DCI do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA da Universidade Federal da 

Paraíba - UFPB, o que nos permitiu participar do Programa Interinstitucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq e UFPB, bem como do Programa de 

Bolsas de Extensão (PROBEX) da UFPB. 

No escopo teórico, utilizamos o modelo de rede conceitual, conforme proposto 

por Wersig (1993) e aplicado por Freire (2001; 2008), tecida a partir do construto de 

responsabilidade social da Ciência da Informação (Wersig; 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).  

A abordagem metodológica apresentou um caráter participativo, tanto em 

nível da articulação com os espaços sociais e institucionais quanto em nível da 

produção e comunicação de informação e conhecimento. No desenvolvimento da 

pesquisa, adotamos 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, instalamos e implementamos, no LTi, ações de informação 

finalizadas ou em desenvolvimento, esperamos estar contribuindo para a discussão 

sobre a democratização das 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 
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uso e produção tecnologias intelectuais de informação. Este espaço se realiza 

presencialmente, mas suas maiores oportunidades estão na interface de acesso a 

serviços e produtos na web: < http://dci.ccsa.ufpb.br/lti >. 

   

 

 

2 A REDE DE PROJETOS DO LTi 

 

O Projeto Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi  foi desenvolvido 

como uma rede de projetos integrados pelo propósito comum de promover ações 

para cidadania e acesso livre à informação, especialmente na Internet, conforme 

objetivos a seguir. 

 

 

2.1  OBJETIVOS  
 

a) Desenvolver ações com vistas a promover o acesso à Internet e a formação 

de competências em informação na UFPB. 

 

b) Propiciar a troca produtiva de conhecimentos e experiências entre 

pesquisadores, bolsistas e usuários do LTi. 

 

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

acesso à internet e competências em informação.   

 

Os objetivos propostos foram alcançados, como se pode verificar em visita ao 

sítio virtual do LTi, em < http://dci.ccsa.ufpb.br >,  e será dada continuidade às 

atividades do Projeto nos próximos dois anos, com apoio do Edital Universal CNPq 

2011. 

 

2.2 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

 Nesta seção, contextualizamos a concepção e modelização do LTi  no campo 

da Ciência da Informação, a partir de suas abordagens a seguir apresentadas. 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://dci.ccsa.ufpb.br/
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2.2.1 Regime de 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.  

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 
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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. 

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: 
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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 . 

 

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): 

 
Quadro 1 – “Teleologia das ações de informação” 

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 

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 

                                                
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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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). 

 

 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.  

A seguir, diagrama da rede de projetos do LTi na perspectiva do regime de 

informação: 
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Figura 1 - Diagrama da rede de projetos do LTi na perspectiva do regime de informação. FREIRE, 2010. Notas de trabalho. 
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2.2.2 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 
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partir do qual será urdido um contexto cuja urdidura é representada pelos conceitos 

de regime de informação e competências em informação. 

Seguindo a perspectiva de Pierre Lévy (1994, p.42) 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).  

 

Ainda de acordo com Lévy (1994, p.42), 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 
ainda nos sujeitos, através da imaginação e da aprendizagem. 
(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.  

 

 
2.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

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: 
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[...] 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 

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 

                                                
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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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. 

 

 

2.4 PROJETOS  

 

   Como resultado do Projeto, no período 2009-2011 foram finalizados, ou estão 

em desenvolvimento, no âmbito do LTi  os projetos a seguir resumidos: 

 
2.4.1 Pesquisa 

 
a)  Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi 

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

ensino – extensão no campo da Ciência da Informação. A continuidade do 

projeto, no período 2011-2013, recebe apoio do Edital Universal 14/2001 

do CNPq. 

- Desenvolvido, 2009-2011. Apoio do Edital CNPq Universal 2009. [Objeto 

do presente Relatório]. Participação de bolsistas e voluntários, em níveis 

de pós-graduação e graduação. 

- Profa. Isa Maria Freire (coordenadora) e demais pesquisadores. 

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

 

b)  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). A 

revista tem mais de 1.200 visitantes cadastrados. 

- Em desenvolvimento (desde 2009). Apoio do CNPq PIBIC UFPB. 

Participação de um bolsista de Iniciação Científica.  

- Profa. Isa Maria Freire (coordenadora). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index
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 Figura 2 – Página inicial da revista PBCIB 

 
 Fonte: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index  

 
 

i. De olho na CI 

- Plano de trabalho com o objetivo de publicar o blog De Olho na CI,  
vinculado à revista PBCIB, para atualização no campo da CI. O blog 
tem certificação pelo IBSN (internacional), e contabiliza mais de 6 mil 
visitantes e mais de 91 mil visitas.  
- Em desenvolvimento (desde 2010). Apoio do CNPq PIBIC UFPB, 

2010- 2011. Um bolsista de Iniciação Científica.  

  - Profa. Isa Maria Freire (coordenadora). 

 - Disponível em <www.deolhonaci.com> 

 

 Figura 3 – Página inicial do blog De olho na CI 

 
  Fonte: www.deolhonaci.com  

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index
http://www.deolhonaci.com/
http://www.deolhonaci.com/
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c) Na Trilha do Futuro 

- Com objetivo de compartilhar competências em informação com 

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

- Em desenvolvimento, 2010-2012. 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. 

- Disponível: 

<http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Pesquisa> 

 

 

2.4.2 Ensino  

 
d) Ensino Virtual 

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

cursos de graduação e pós-graduação da UFPB. Modalidade curricular. 

- Em desenvolvimento (desde 2011). Apoio do FLUEX 2011. Participação 

de voluntário. 

- 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> 

 

 

2.4.3 Extensão 

 

e)  Monitoria Virtual 

- Com o objetivo contribuir para melhoria da qualidade acadêmica dos 

cursos da UFPB e de outras instituições de ensino superior. [Substituído 

pelo Projeto Ensino Virtual] 

- Desenvolvido, 2010. Apoio do PROBEX 2010. Um bolsista remunerado. 

- Profs. Edvaldo Carvalho Alves (coordenador) e Marckson Roberto 

Ferreira de Sousa. 

- Disponível em 

<http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Extens%E3o> 

 

f) Tutorial para criação de blog  no Wordpress 

 - Com objetivo de desenvolver, no âmbito do projeto da dissertação  

“Inclusão de Comunidades na Sociedade da Informação: proposta de     

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Pesquisa
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:Extens%E3o
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trabalho na Comunidade Santa Clara”, do Programa de Pós-graduação  

em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. 

, um tutorial com a tecnologia digital  

aplicada na construção do blog da Comunidade.   

- Desenvolvido, 2010. Participação de um bolsista Capes. 

- Profa. Dra. Isa Maria Freire, MSc. Maria Giovanna Guedes Farias  

(atualmente doutoranda no PPGCI da UFBA, onde dará continuidade às  

ações de informação na Comunidade, em parceria com o LTi). 

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

 

g)  Projeto de Ação Integrada Ensino e Extensão: "Curso Gerenciamento 

 de Blog" para a comunidade Santa Clara: uma ação de informação do 

 Laboratório de Tecnologias Intelectuais 

- Com objetivo desenvolver nos moradores da Comunidade Santa Clara a 

competência intelectual para operação do blog da Comunidade, no âmbito 

do projeto da dissertação “Inclusão de Comunidades na Sociedade da 

Informação: proposta de trabalho na Comunidade Santa Clara” 

- Desenvolvido, 2010. Participação de três voluntários da Comunidade  

Santa Clara. 

- Profa. Drª Isa Maria Freire, Profa. Msc Patrícia Silva, MSc. Maria  

Giovanna Guedes Farias (atualmente doutoranda no PPGCI da UFBA,  

onde dará continuidade às ações na Comunidade Santa Clara, em  

parceria com o LTi). 

- Disponível em: 

<http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Extens%E3o> 

E também em 

<http://comunidadesantaclara.wordpress.com/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Extens%E3o
http://comunidadesantaclara.wordpress.com/
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Figura 4 – Página inicial do blog da Comunidade Santa Clara 

 
 Fonte: http://comunidadesantaclara.wordpress.com/  

 

 

h) 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. 

- Em desenvolvimento (desde 2009). Apoio do PROBEX. Participação de 

dois bolsistas remunerados, no período. Participação de voluntários.  

- Atividade presencial.  

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

 

i) Revelando a informação relevante para a gestão acadêmica 

 - Com o objetivo de resumir, digitar e disponibilizar as Atas das Reuniões  

Ordinárias e Extraordinárias do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação, com as deliberações do Colegiado Docente. 

- Em desenvolvimento (desde 2009). Participação de voluntário. 

- Profa. Isa Maria Freire 

 

j) 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. 

- Em desenvolvimento (desde 2010). Apoio do PROBEX. Participação de 

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> 

 

http://comunidadesantaclara.wordpress.com/
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais
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k) Ensino Virtual 

- Com o objetivo de oferecer oportunidades de educaão continuada na 

área  de Ciência da Informação.Modalidade estruturante 

- Em desenvolvimento (desde 2011). Apoio do FLUEX 2011. Participação 

de voluntário. 

- 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> 

 

l) Vídeos Educativos  

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

e complementação ao ensino  na área de Ciência da Informação. 

- Em tramitação para encaminhamento ao FLUEX 2012. 

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

da Silva. 

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

 

m) 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 2012. 

- 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>  

 

n) Disseminação da informação relevante da UFPB 

- 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 2012. 

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

  

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

Quqdro 2 - 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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3 PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Nesta seção, apresentamos a produção científica e técnica vinculada ao 

Projeto Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi, conforme informado no 

Currículo Lates da Responsável. 

 

 

3.1  SÍTIO VIRTUAL < http://dci.ccsa.ufpb.br/lti > 

 

 O sítio virtual do LTi  foi discutido e desenhado pelos pesquisadores Isa 

Freire (coordenadora), Guilherme Dias e Gustavo Freire. A logomarca do LTi  é 

um presente do Prof. Guilherme Dias ao Projeto, e faz referência à logomarca 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, que ele 

também criou. A arquitetura proposta foi desenvolvida pelo Prof. Marckson 

Roberto Ferreira de Sousa, com apoio do Bolsista CNPq PIBIC Pablo Matias 

Bandeira. 

O sítio é o espaço de atuação da rede de projetos na web, oferecendo 

produtos (como os Tutoriais em tecnologias intelectuais digitais e a Revista 

PBCIB), serviços (como os Vídeos Educativos, o Observatório Bibliográfico e o 

blog De olho na CI) e oportunidades de educação continuada (como a Oficina 

de Criatividade Científica, o Ensino Virtual). Ademais, atua como serviço de 

referência, ao oferecer links de acesso aos periódicos científicos da área, 

nacionais e estrangeiros. 

A seguir, imagens de páginas do sítio virtual do LTi  da web, tabelas e 

estatísticas de acesso e tráfego de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
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    Figura 5 - Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi – Seja Bem Vindo 

 
Fonte: http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/ Página inicial. 

 

 

Seja Bem Vindo ao LTi 
 

O Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi ) é um projeto de pesquisa - 

ensino - extensão, com vistas ao desenvolvimento de ações que facilitem o 

acesso livre à informação científica e tecnológica, de modo a promover 

reflexões e propiciar competências em tecnologias intelectuais de produção, 

comunicação e uso dessa informação. 

 
O Projeto LTi é desenvolvido mediante parceria entre o Departamento de 

Ciência da Informação e o Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Paraíba. 

 

O projeto recebe apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), através do Edital Universal 2009 e do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (CNPq/PIBIC/UFPB), do Edital de 

Ciências Sociais 2010 do CNPq/Capes e do Programa de Bolsas de Extensão 

(Probex) da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFPB. 

 
Coordenadora Geral do Projeto: Profa. Dra. Isa Maria Freire 

Editor-Gerente do Portal: Prof. Dr. Marckson Roberto Ferreira de Sousa 

Editor-Adjunto do Portal: Pablo Matias Bandeira 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/
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Mapa do Sítio 

 

 Seja Bem Vindo ao LTi 

 Objetivos 

 Contextualização 

 Tipos de Ação 

 Ações de Informação 

o Pesquisa 

o Ensino 

o Extensão 

 Grupos de Pesquisa Associados 

 Professores Participantes 

 Alunos Participantes 

 Tutoriais 

 Vídeos Educativos 

 Links de Interesse 

 Pós-Graduação na área 

 Escolas de Graduação 

 Revistas Brasileiras em Ciência da Informação 

 Revistas Estrangeiras em Ciência da Informação 

 Revista PBCIB 

 Observatório Bibliográfico 

Ética da Informação 

Período 2010-2011 

Período 2000-2009 

Políticas de Informação 

Período 2010-2011 

Período 2008-2009 

Fundamentos da Ciência da Informação 

Período 2010-2011 

Período 2000-2009 

Representação da Informação 

De olho na CI 

Blog MTC 

Endereço para Contato 

Fale Conosco 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Seja_Bem_Vindo_ao_LTi
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Objetivos
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Contextualiza%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tipos_de_A%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?A%E7%F5es_de_Informa%E7%E3o:Pesquisa
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:Extens%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Grupos_de_Pesquisa_Associados
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Professores_Participantes
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Alunos_Participantes
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Tutoriais
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?V%EDdeos_Educativos
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Links_de_Interesse
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?P%F3s-Gradua%E7%E3o_na_%E1rea
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Escolas_de_Gradua%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Revistas_Brasileiras_em_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Revistas_Estrangeiras_em_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Revista_PBCIB
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:%C9tica_da_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:%C9tica_da_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2010-2011
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:%C9tica_da_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2000-2009
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Pol%EDticas_de_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Pol%EDticas_de_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2010-2011
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Pol%EDticas_de_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2008-2009
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Fundamentos_da_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Fundamentos_da_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2010-2011
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Fundamentos_da_Ci%EAncia_da_Informa%E7%E3o:Per%EDodo_2000-2009
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Observat%F3rio_Bibliogr%E1fico:Representa%E7%E3o_da_Informa%E7%E3o
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?De_olho_na_CI
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Blog_MTC
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Endere%E7o_para_Contato
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Fale_Conosco
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Figura 6 - Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi – Objetivos 

 
Fonte: http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Objetivos Objetivos do projeto. 

 

 

 
Figura 7 - Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi – Fale conosco 

 
Fonte: http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Fale_Conosco Formulário Fale conosco. 

 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Objetivos
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/?Fale_Conosco
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Os dados descritos abaixo apresentam as estatísticas de acesso, com base 

no ClustrMaps, do Portal Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi), sediado no 

domínio do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da 

Paraíba (DCI/UFPB). 

 

     Gráfico 1 - Visitantes do LTi por Estados do Brasil de 09/05/2011 à 14/11/2011  

 
    Fonte: ClustrMaps/LTi.     
    http://www2.clustrmaps.com/pt/counter/maps.php?url=http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/ 

 

 

Os dados descritos descritos a seguir apresentam as estatísticas de acesso, 

com base no Google analytics, do Portal Laboratório de Tecnologias Intelectuais 

(LTi), sediado no domínio do Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Paraíba (DCI/UFPB). Em dezembro, o sítio virtual alcançou 

a marca de 1.000 visitantes. 

http://www2.clustrmaps.com/pt/counter/maps.php?url=http://dci.ccsa.ufpb.br/lti/
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Gráfico 2 - Visão geral da origem dos tráfegos de visitantes de 01/09/2011 à 14/12/2011 

 
Fonte: Google Analytics – Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi). http://dci.ccsa.ufpb.br/lti. 

 

 

 

Gráfico 3 - Visão geral das visualizações de página no período de 01/09/2011 à 14/12/2011 

 
Fonte: Google Analytics – Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi).  

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

 

 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
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Gráfico 4 - Visão geral de tempo médio no site no período de 01/09/2011 à 14/12/2011 

 
Fonte: Google Analytics – Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi). 
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti. 
 

 

 

Tabela 1 - Tempo no página por país no período de 01/09/2011 à 14/12/2011 

País/território Visualizações Tempo médio no site 

Brasil 666 00:04:52 

Portugal 10 00:02:14 

Argentina 7 00:00:18 

Estados Unidos 2 00:02:31 

Colômbia 1 00:00:00 

Moçambique 1 00:00:00 

Fonte: Google Analytics – Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi). http://dci.ccsa.ufpb.br/lti. 

 

 

 Um ensaio sobre os produtos e serviços do LTi, com uma análise sobre a 
movimentação de visitas e visitantes ao sítio virtual, está disponível no blog De olho 
na CI, em : 
<http://www.deolhonaci.com/news/laboratorio%20de%20tecnologias%20intelectuais
%20-%20lti%3a%20%20servi%C3%A7os%20e%20produtos/>. 
 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://www.deolhonaci.com/news/laboratorio%20de%20tecnologias%20intelectuais%20-%20lti%3a%20%20servi%C3%A7os%20e%20produtos/
http://www.deolhonaci.com/news/laboratorio%20de%20tecnologias%20intelectuais%20-%20lti%3a%20%20servi%C3%A7os%20e%20produtos/
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3.2  PUBLICAÇÕES 

 

 No período de vigência do Projeto, de 2009-2011, foram publicados em 

periódicos e anais de eventos científicos da área os seguintes artigos: 

 

a) PERIÓDICOS 

 

2010 

 
FREIRE, G.H. de A.; FREIRE, I.M.; ARAUJO, V.M.R.H. de; BNDEIRA, P.M. 
Processo de edição do periódico secundário Pesquisa Brasileira em Ciência 
da Informação e Biblioteconomia. Biblionline, v. 6, n. 2, p. 75-87, 2010. 

 
SOUZA, A.P. de ; FREIRE, I. M. . Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação e Biblioteconomia PBCIB: um mapeamento temático da produção 
científica à luz da análise de conteúdo. Informação & informação, v. 15, p. 

109-127, 2010. On line. 
 
FARIAS, M.G.G.; FREIRE, I. M. Registro de conhecimentos da Comunidade 
Santa Clara no ciberespaço. Em Questão, v. 16, p. 253-266, 2010. 

 
FREIRE, I. M. A utopia planetária de Pierre Levy. InCID: Revista de Ciência 
da Informação e Documentação, v. 1, p. 122-132, 2010. 

 
 
2011 

 
FREIRE, I. M., ALVES, E. C., PINHO NETO, J. A. S., SOUZA, M. R. F. 
Ação para Pesquisa e Extensão no Projeto Laboratório de Tecnologias 
Intelectuais (LTi). Transinformação, v.23, p.127 - 138, 2011. On line e 
impressa. 
 
FARIAS, M.G.G., FREIRE, I. M. Memória do cotidiano: registro da 
Comunidade Santa Clara na Web. Em Questão, v.17, p.119 - 133, 2011. On 
line e impressa. 

 
 
 

b) ANAIS DE ENCONTROS E CONGRESSOS 
 

2010 

 
BANDEIRA, P.M.; FREIRE, I. M. O processo de edição do periódico 
secundário Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 
por meio da tecnologia SEER. In: Encontro Nacional dos Estudantes de 
Biblioteconomia, 2010, João Pessoa, PB. Anais... XXXIII Encontro Nacional 

http://lattes.cnpq.br/3383299470190507
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de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e 
Gestão da Informação. João Pessoa, PB: UFPB, 2010. v. 1. p. 1-12. 
 
FREIRE, G.H. de A.; FREIRE, I. M.; ARAUJO, V.M.R.H. de; BANDEIRA, P.M. 
O processo de edição de periódicos secundários: o caso do periódico 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia.  In: 
Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2010, Rio de 
Janeiro, RJ. Anais... XI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação. Rio de Janeiro, RJ : UFRJ, 2010. v. 1. p. 1-17.   
 
SILVA, P. ; FREIRE, I. M. ; FARIAS, M.G.G. . Memória e socialização da 
informação na web. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, 2010, Rio de Janeiro, RJ. Anais... XI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação. Rio de Janeiro, RJ : UFRJ, 2010. v. 1. p. 
1-15. 
 
FARIAS, M.G.G.; FREIRE,I. M. ; SILVA, P. A inclusão de comunidades em 
ambiente virtual de socialização. In: Encontro de Estudos sobre Tecnologia, 
Ciência e Gestão da Informação, 2011, Recife, PE. Anais... II Encontro de 

Estudos sobre Tecnologia, Ciência e Gestão da Informação. Recife, PE: 
UFPE, 2011. v.1. p.1-12. Trabalho selecionado entre os 10 melhores do 
evento. 
 
BANDEIRA, P.M.; NASCIMENTO JUNIOR, J.C.N. do ; FREIRE, I.M.; 
FREIRE, G.H.A. Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia. In: Encontro Nacional de Usuários do SEER, 2010, 
Florianópolis, SC. Anais... I Encontro Nacional de Usuários do SEER. 

Brasília: Florianópolis : IBICT - UFSC, 2010. v.1, p.1-2. 
 

 
2011 

 
FREIRE, G. H. A., FREIRE, I. M., ARAUJO, V. M. R. H., BANDEIRA, P. M. 
Ação de pesquisa e ensino: Publicação da Revista Pesquisa Brasileira em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB) In: Encontro Nacional de 
Pesquisa e Ensino de Ciência da Informação, 2011, Salvador, BA. X 
Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino d Ciência da Informação. 
Salvador, BA: Instituto de Ciência da Informação - UFBA, 2011. v.1. p.1 – 14. 
 
FREIRE, I. M., FARIAS, M.G.G., COSTA JUNIOR, M. P. Ação de 
responsabilidade social na disseminação de conteúdos na web: Blog De olho 
na CI In: Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciência da Informação, 
2011, Salvador, BA. X Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino d Ciência 
da Informação. Salvador, BA: Instituto de Ciência da Informação - UFBA, 

2011. v.1. p.1 – 14. 
 
FARIAS, M.G.G., FREIRE, I. M. Inclusão informacional de comunidades 
mediada pela responsabilidade social In: Encontro Nacional de Pesquisa e 
Ensino de Ciência da Informação, 2011, Salvador, BA.   X Encontro Nacional 
de Pesquisa e Ensino de Ciência da Informação. Salvador, BA: Instituto de 

http://lattes.cnpq.br/3383299470190507
http://lattes.cnpq.br/5458344734085444
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Ciência da Informação - UFBA, 2011. v.1. p.1 – 14. 
 
FARIAS, M.G.G., FREIRE, I. M. Responsabilidade social da CI na inclusão de 
comunidades na sociedade da informação In: IX Encontro da Associação de 
Educação e Investigação em Ciência da Informação da Iberoamerica e Caribe 
(IX EDICIC), 2011, http://www.edicic.org/ix_edici.   IX EDICIC. Marília, SP: 
EDICIC, 2011. v.1. p.1 – 15. 
 
FREIRE, I. M., FARIAS, M.G.G., SILVA, P. 
Uso de tecnologia intelectual digital para preservação da memória da 
Comunidade Santa Clara In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, 2011, Brasília, DF. XII Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação. Brasília, DF: Faculdade de Ciência da Informação - 

UnB, 2011. v.1. p.1 – 20. 
 

 
c) OUTRA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 
2009 

 
FREIRE, I. M.; ALVES, E.C. Oficina de Criatividade Científica no campo da 
informação. 2009. (Curso de curta duração/Extensão). Apoio PROBEX.  
 
FREIRE, I.M. Revelando a informação relevante para a gestão acadêmica. 
2009. (Projeto de extensão). Parceria com PPGCI da UFPB. 
 
 

2010 

 
FREIRE, I. M.; ALVES, E.C. Oficina de Criatividade Científica no campo da 
informação. 2010. (Curso de curta duração/Extensão). Rede de projetos do 
LTi. Curso de extensão. Apoio PROBEX. 

 
FARIAS, M.G.G.; SILVA, P.; FREIRE, I. M. Gerenciamento de blogs. 2010. 
(Curso de curta duração/Extensão). Apoio CNPq e Capes. 

 
FARIAS, M.G.G.; FREIRE, I. M. Tutorial WordPress. 2010. (Desenvolvimento 
de material didático ou instrucional - Tutorial). Apoio CNPq e Capes. 

  
FREIRE, G. H. A.; FREIRE, I. M.; ARAUJO, V. M. R. H. De Olho na CI. 2010. 
(Editoração). Apoio CNPq PIBIC UFPB. 
 

FARIAS, M.G.G.; SILVA, P.; FREIRE, I. M. Blog da Comunidade Santa Clara. 
2010. (Editoração). Apoio CNPq e Capes. 

 
FREIRE, I.M. Revelando a informação relevante para a gestão acadêmica. 
2010. (Projeto de extensão). Parceria com PPGCI da UFPB. 

 

http://www.edicic.org/ix_edici
http://lattes.cnpq.br/3383299470190507
http://lattes.cnpq.br/3383299470190507
http://lattes.cnpq.br/5458344734085444
http://lattes.cnpq.br/9336386771650398
http://lattes.cnpq.br/3383299470190507
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2011 

 
 FREIRE, I.M., FARIAS, M.G.G. De Olho na CI, 2011 (Ensaio)  
 

FREIRE, I.M. Revelando a informação relevante para a gestão acadêmica. 
2011. (Projeto de extensão). Parceria com PPGCI da UFPB. 

 

 

3.3  PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

  
2010 

 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, 2010. 
- Ação de pesquisa e extensão no Laboratório de Tecnologias Intelectuais. 
 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, 2010. 
- O processo de edição de periódicos secundários: o caso do periódico  
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. 
 
Apresentação Oral no(a) III Simpósio Hipertexto e Tecnologias da 
Educação, 2010.  

- Ação de pesquisa e extensão no Projeto Laboratório de Tecnologias 
Intelectuais. 

 
 
2011 

 
Apresentação Oral no(a) Encontro de Estudos sobre Tecnologia, Ciência e 
Gestão da Informação, 2011.   
- A inclusão de comunidades em ambiente virtual de socialização.  

 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de 
Ciência da Informação, 2011.   
- Ação de pesquisa e ensino: Publicação da Revista Pesquisa Brasileira em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB).  

 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de 
Ciência da Informação, 2011.   

- Ação de responsabiidade social na disseminação de conteúdos na web: 
Blog De olho na CI.  

 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de 
Ciência da Informação, 2011.   
- Inclusão informacional de comunidades mediada pela responsabilidade 
social.  
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Apresentação Oral no(a) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação, 2011.   

- Inclusão social dos moradores da Comunidade Santa Clara: uma ação no 
ciberespaço.  

 
Apresentação Oral no(a) Encontro da Associação de Educação e 
Investigação em Ciência da Informação da Iberoamerica e Caribe (IX 
EDICIC), 2011.   

- Responsabilidade social da CI na inclusão de comunidades na sociedade da 
informação.  

 
Apresentação Oral no(a) Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, 2011.   
- Uso de tecnologia intelectual digital para preservação da memória da 
Comunidade Santa Clara.  

 
 
 

3.4  ORGANIZAÇÃO DE EVENTO 

 
 FREIRE, I. M., FREIRE, G. H. A., OLIVEIRA, B. M. J. F., SOUZA, M. R. F. 

Seminário Para Ler a Interne – Políticas e projetos de inclusão digital, 

2011.   

 

O evento foi organizado com apoio do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia – IBICT e do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação da UFPB.  

 
As atividades de organização do evento, desde a inscrição ao envio de 

certificados, foram realizadas via web. A divulgação contou com o apoio e a 

colaboração do blog De olho na CI www.deolhonaci.com.  

 
O Relatório está disponível em 

<https://sites.google.com/site/paralerainternet/relatorio-do-evento>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deolhonaci.com/
https://sites.google.com/site/paralerainternet/relatorio-do-evento
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Figura 8 – Seminário Para Ler a Internet – Página inicial 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/paralerainternet/home 

 
 

Figura 9 – Seminário Para Ler a Internet – Relatório 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/paralerainternet/relatorio-do-evento  

https://sites.google.com/site/paralerainternet/home
https://sites.google.com/site/paralerainternet/relatorio-do-evento
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4 PARA ALÉM DO PROJETO: parcerias 

 

No decorrer do Projeto LTi, período 2009-2011, foram estabelecidas parcerias 

que deram contribuição inestimável ao desenvolvimento das ações de informação, a 

saber: 

 
a) Departamento de Ciência da Informação da UFPB 

b) Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB 

c) Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPB 

d) Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFPB 

e) UFPB Virtual 

f) Capes – Procad NF  Projeto Rede de cooperação e aprendizagem na CI 

g) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT 

  

 A mais recente parceria do Projeto é com a Biblioteca Digital Paulo Freire 

<http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp>, com quem foi assinado 

um Acordo de Cooperação Técnica e Científica para desenvolvimento de ações de 

disseminação da informação mediadas pelo LTi. 

 

 

5 RECURSOS FINANCEIROS 
 

 O Projeto LTi (2009-2011) recebeu recursos financeiros do CNPq da ordem 

de R$13.700,00 distribuídos em Capital (equipamentos) e Custeio (material de 

consumo e serviços de terceiros), conforme resumido a seguir. 

 

5.1 DESPESAS COM CUSTEIO 

 - Material de consumo      R$    852,24 
 - Serviços de terceiros pessoa física    R$ 1.400,00 
 - Serviços de terceiros pessoa jurídica5   R$    830,97  
 

5.2  DESPESAS COM CAPITAL 

 - Equipamentos       R$10.578,10 
 - GRU devolução ao CNPq     R$       38,69 
 
 

                                                
5
 Deste valor, R$30,00 (Trinta reais) se referem a “talonário de chques”, conforme identificamos no 

extrato fornecido pelo Banco do Brasil, por ocasião do encerramento da conta.  

http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp
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6 CONTINUIDADE DO PROJETO 
 

 Um novo projeto, com vistas à consolidação da plataforma tecnológica digital 

do LTi e desenvolvimento do modelo de ação de informação para inclusão social6, 

foi apresentado e contemplado no Edital Universal 14/2011 do CNPq, Assim, em 

nível de pesquisa, será dada continuidade às ações em curso e propostos novos 

projetos à rede do LTi. 

Em nível de ensino, será dada continuidade ao Projeto Ensivo Virtual, nas 

modalidades curricular (restrito à UFPB) e estruturantes (abertos à comunidade 

interessada na área de Ciência da Informação). 

Em nível de extensão, será dada continuidade aos projetos em 

desenvolvimento ― Competências em informação – Tutoriais on line, Oficina de 

Criatividade Científica, Revelando a informação relevante para a gestão acadêmica.  

E, ademais dos projetos atualmente em tramitação para início em 2012 ― 

Vídeos Educativos, Observatório Bibliográfico e Disseminação da informação 

relevante da UFPB ―, a parceria com a Biblioteca Digital Paulo Freire – BDPF 

propiciará a realização do Projeto Divulgação da Biblioteca Digital Paulo Freire, com 

atividades on line (produção de um tutorial de busca na base de dados) e 

presenciais (palestras sobre a BVPF para professores da rede pública de ensino).  

Esperamos, com essas ações de informação, dar nossa contribuição ao 

processo de acesso, apropriação e uso de informações relevantes para a vida 

pessoal e profissional de diferentes pessoas e diferentes grupos, na sociedade 

contemporânea, com especial interesse na comunidade acadêmica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Aqui entendida como inclusão de pessoas ou grupos de pessoas na sociedade da informação, ou 

sociedade informacional ou sociedade em rede, conforme  Castells (1999). 
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