


MODELO  INTEGRADO PARA  A PROMOÇÃO  DE  
COMPETÊNCIAS  EM  INFORMAÇÃO  
Formação para Iniciação Científica no Ensino Superior e nas 
Comunidades (Iniciação Científica e Cidadania)

Coordenação Geral :
Universidade de Brasília - UnB
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT

Apoio: 
Universidad Complutense de Madrid - UCM
UNESP - Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Biblioteca Nacional de Brasília - BNB



Total: 47177 alunos

UnB  - quatro Campi 
• 26 institutos e faculdades e 
• 21 centros de pesquisa especializados, 
• 109 cursos de graduação

• 147 cursos de pós-graduação strictu sensu
• 22 especializações latu sensu. 



Currículo

Gestão

Política Pública



Desafio:

• Receber alunos de outras áreas e especializá-los 

na documentação nos respectivos campos.....



Edifício de 18.000 m², com capacidade para um milhão de 

volumes e dois mil usuários, localiza-se na Praça Maior da UnB



 Movimento 1

Fontes de informação
(conceito de informação)

 Movimento2

Aprender a escolher
(técnicas de identificação e  pesquisa)

 Movimento 3

Aprender a comunicar
(novas habilidades)

Ética na pesquisa e Responsabilidade Social



Graduação – UnB 



 Em consonância com as atividades já desenvolvidas pela 

BCE, os conteúdos estimulam:

 1 Competência instrumental: capacidade para compreender 

e usar as ferramentas disponibilizadas pelas bibliotecas; 

notadamente os repositórios institucionais;

 2 Competência de recursos: habilidade para compreender 

o conteúdo, o formato, os métodos de localização e acesso de 

recursos informacionais, observando aspectos normativos e 

estratégias de uso;



 3 Entender como a informação é socialmente situada e 

produzida no contexto da comunicação científica e acadêmica 

(papel dos institutos de pesquisa e universidades);

 4 Competência investigadora: capacidade de compreender 

e usar as ferramentas baseadas nas tecnologias da informação 

relevantes ao trabalho de pesquisa (Iniciação científica); 

 5 Competência comunicativa: habilidade para dar forma e 

publicar eletronicamente pesquisas e ideias, e apresentar 

trabalhos em formato impresso ou multimídia usando a TIC e 

as redes institucionais.



Núcleo Pedagógico

 É necessário uma integração com os currículos e atividades dos 

cursos, para que os alunos tenham uma formação ampla com 

habilidades técnicas e uma perspectiva de pesquisa integrada ao 

projeto pedagógico proposto na instituição de ensino 

 Os estímulo à pratica de pesquisa deve promover uma 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento de um perfil mais 

autônomo nas atividades dos alunos, focadas em aspectos que 

instiguem a participação em futuras práticas científicas. 



Programa de Formação

Programa tradicional Integrado ao currículo

 Realização de diversos eventos, 

cursos de formação e a oferta de 

treinamentos;

 Aprimoramento de técnicas sem 

uma aproximação com o contexto 

de sala de aula;

 Treinamentos com conteúdos sobre 

as grandes bases e seus recursos e 

potencialidades;

 Sem indicadores integrados à 

produção científica institucional;

 Os cursos são ofertas abertas à 

comunidade,  que incluem na mesma 

sala diferentes usuários.

 Eventos, cursos de formação e a 

oferta de disciplinas para calouros de 

graduação.

 Trabalho integrado à sala de aula, que 

convoca professores de cada unidade 

acadêmica (NP).

 O objetivo é introduzir em algumas 

disciplinas existentes nos currículos da 

graduação os módulos de capacitação;

 Pesquisa sistemática  sobre produção 

científica e aporte teórico para 

aprimoramento dos alunos de cada 

curso.



Guia de Fontes de Informação 

 Identifica as principais fontes de informação, observando 

aspectos de atualidade e adequação;

 Valoriza e contextualiza a função do bibliotecário (arquivista e 

museólogo) para o apoio estratégico que pode enriquecer o 

plano de ensino na escola ou na universidade;

 Estimula docentes e discentes para o uso do material em AV3;

 Pode organizar e facilitar o contato com conteúdos valorizando 

o histórico e a memória institucional, reportada em 

documentação organizada e disponível à toda comunidade. 



Ação dos pesquisadores

No  modelo considera-se objeto de medição e intervenção dos 

pesquisadores, multiplicadores e alunos competências para:

 • Identificação da necessidade de informação.

 • Descoberta dos recursos disponíveis.

 • Busca da Informação com a otimização dos recursos.

 • Avaliação e exploração dos resultados de buscas e pesquisas

 • Gestão da informação para uma aplicação específica.

 • Ética e responsabilidade na utilização da informação.

 • Comunicação e Compartilhamento de Informação em redes sociais.



Histórico

 Em 2010/2011, ações com a finalidade de sensibilizar a equipe da biblioteca, 

docentes e integrantes do projeto;

 Em 2012 e 2013 – seminários e discussão dos módulos;

 Em 2014 divulgação e instalação operacional do projeto em toda a 

Universidade com a oferta de uma disciplina multicampi (Darcy, Ceilândia e 

Planaltina);

 Em 2015 – estudo de expansão (graduação e pós);

 Em 2015 – oferta de disciplina multicampi (mais autonomia em Ceilândia e 

Planaltina), e trabalho no curso de biblioteconomia com multiplicadores.



Trajetória

 02 Seminários no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 
e Documentação - CBBD (Publicação de documentos 
oficiais)

 Seminário em Marília 

 Encontro ALA em Brasília

 Seminário no Enancib – UFMG 

 Programas de formação – 2015 



Documentos Importantes

 Declaração de Maceió - Lançado no final do  I Seminário sobre 
Competência em Informação: cenários e tendências”  realizado, em 2011, 
durante o XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação 
e Ciência da Informação (CBBD), considerado o primeiro documento do 
gênero produzido e publicado sobre o tema no Brasil;

 Manifesto de Florianópolis sobre a Competência em Informação 
e as Populações Vulneráveis e Minorias - Resultado do II Seminário 
sobre Competência em Informação: cenários e tendências, evento do 
XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) 
realizado em Florianópolis em 2013;

 Carta de Marília - Resultante do III Seminário sobre Competência em 
Informação: cenários e tendências, realizado em Marília (UNESP) em 2014 
que reafirma apoio incondicional à relevância da adoção da Competência 
em Informação  como área estratégica para o desenvolvimento social e 
humano 








