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Resumo – Este artigo analisa a criação do portal de informações, para
preservação e disseminação dos trabalhos apresentados nos Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. A metodologia utilizada foi o
levantamento bibliográfico sobre os anais, digitalização, organização e definição
de uma política de indexação. Pretende-se como resultado a implantação do portal
de informações.
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1 Introdução
Este artigo refere-se a construção de um portal de informações, para o
armazenamento e disseminação dos anais do Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação e Ciência da Informação – CBBD.
Os trabalhos dos anais estão se deteriorando por causa do tempo e da sua
utilização. Também não foi encontrada a coleção completa em nenhuma
biblioteca, assim os registros da trajetória dos bibliotecários podem se perder.
Para a preservação dos trabalhos apresentados nos CBBDs foi realizado um
levantamento de todos os anais em bibliotecas brasileiras. Está sendo
implementada a digitalização e a definição de uma política de indexação, através
da iniciativa do projeto criando pelos professores da Escola de Ciência da
Informação, Universidade Federal de Minas Gerais. “Anais dos Congressos
Brasileiros de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação:
Registrando uma trajetória de uma profissão.
2 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação.
Os eventos na área de biblioteconomia se iniciaram com o Congresso Brasileiro
de Biblioteconomia e Documentação em 1954. Nos anais encontram-se
trabalhos de bibliotecários de grande importância para o conhecimento da área.

Os anais de 1954 a 2011 estão em formato de impresso, já os de 2013 e 2015
estão disponíveis no portal da Federação Brasileira de Bibliotecários,
Cientistas da Informação e Instituições – FEBAD.
A cronologia de todos os congressos será apresentada a seguir:
Tabela 1- Cronologia CBBD
CBBD

LOCAL

DATA

1° CBBD

Recife-PE

1954

2° CBBD

Salvador-BA

1959

3° CBBD

Curitiba-Pa

1961

4°CBBD

Fortaleza-CE

1963

5°CBBD

São Paulo-SP

1967

6°CBBD

Belo Horizonte-MG

1971

7°CBBD

Belém-PA

1973

8°CBBD

Brasília-DF

1975

9°CBBD

Porto Alegre-RS

1977

10°CBBD

Curitiba-PA

1979

11°CBBD

João Pessoa-PE

1982

12°CBBD

Camboriú-SC

1983

13°CBBD

Vitória-ES

1985

14°CBBD

Recife-PE

1987

15°CBBD

Rio de Janeiro-RJ

1989

16°CBBD

Salvador-BA

1991

17°CBBD

Belo Horizonte-MG

1994

18°CBBD

São Luiz- MA

1997

19°CBBD

Porto Alegre-RS

2000

20°CBBD

Fortaleza-CE

2002

21°CBBD

Curitiba-PA

2005

22°CBBD

Brasília-DF

2007

23°CBBD

Bonito-MS

2007

24°CBBD

Maceió-AL

2011

25°CBBD

Florianópolis-SP

2013

26°CBBD

São Paulo - SP

2015

Fonte: DIAS, Célia de Consolação (Coord.). et al, 2014.

2.1 Digitalização
Após o levantamento realizado, inicia-se o processo de digitalização dos
trabalhos.
Digitalização. 1 “Processo de codificação ou conversão de
informações analógicas em informações digitais” (CAVD, P. 95). 2.
Processo de captação, armazenamento, manipulação, transmissão e
recuperação de imagens em formato digital, por meio de escâner. Aí
se incluem textos, fotografias, vídeos, mapas e outros tipos de
documentos; escaneamento; numerização (CUNHA; CAVALCANTI,
2008, p.125).

Estão sendo utilizados scanners de mesa e um scanner planetário. Conta-se
com a colaboração de estudantes de biblioteconomia. A digitalização e o
tratamento dos documentos são realizados através do programa Fine Reader 12
Professional, no modo imagem. Foram abordados no projeto o conceito da
digitalização e sua importância.
2.2 Política de Indexação
Segundo Levita e Fujita (2012, p. 22) “[...] a política de indexação é um conjunto
de procedimentos, materiais, normas e técnicas orientadas por decisões que
refletem a prática e princípios teóricos da cultura organizacional de um sistema
de informação”.
No projeto o desenvolvimento da política de indexação abrange decisões para
padronização na indexação dos anais, como definições dos critérios que serão
utilizados. Exemplos: a recuperação da informação, a linguagem e a avaliação....
2.3 Portal de Informações
Para a organização, recuperação e disseminação dos anais do CBBDs, está
sendo criado um portal de informações.
“Um portal de informação na Web agiliza e melhora os ciclos de decisão
complexos de trabalhadores do conhecimento e pode incentivar níveis mais
profundos de colaboração entre os envolvidos”. (TERRA; GORDON, 2002 apud
JORGE, 2005, p.4).

A indexação desses trabalhos no portal possibilitará a preservação e
disseminação do conhecimento da área para toda comunidade acadêmica. Um
dos objetivos do projeto é a interação do usuário com interface do portal e sua
usabilidade, priorizando o acesso ao conhecimento.
3 Conclusão
O artigo apresentou as fases de um projeto que consiste na criação de um portal
de informações, através dos processos de organização, digitalização e
tratamento dos anais do CBBDs.
É muito importante esse tipo de projeto para a preservação da memória da
profissão dos bibliotecários. Sua principal finalidade é resgatar, dá acesso aos
trabalhos e ao registro das conquistas da profissão. O projeto está em
andamento, passando pela construção da política de indexação e da plataforma
que será utilizada. Após a conclusão do projeto o portal de informações será
disponibilizado, sendo de grande utilidade para comunidade do saber.
Referências Bibliográficas
CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordelia R. Dicionário de
biblioteconomia e arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 451 p.
DIAS, Célia de Consolação (Coord.). et al. Anais dos Congressos Brasileiros
de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: registrando
a trajetória de um profissão. Belo Horizonte: Escola Ciência da Informação da
UFMG, 2014. 11 f. Não publicado.
JORGE, Marcelo Alvim. Ontologias no suporte a portais semânticos. 2005.
119 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Escola
de
Ciência
da
Informação.
Disponível
em:<
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VALA6KFNS2/mestrado___marcelo_alvim_jorge.pdf?sequence=1>. Acesso em: 13
out. 2016.
LEVITA, Isidoro Gil; FUJITA, Mariângela Spotti Lopes. (Ed.). Política de
Indexação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 253 p. Disponível em:<
http://www.culturaacademica.com.br/_img/arquivos/Livro%20Politica-deindexacao_ebook.pdf>. Acesso em: 13 out. 2016.

