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APRESENTAÇÃO

por Martha Suzana Cabral Nunes
COORDENADORA DO PROGRAMA

A Ciência da Informação é o 
campo do conhecimento cientí-
fico que se preocupa com os fe-
nômenos que envolvem a infor-
mação em diferentes contextos, 
observando-a como objeto no 
processo informacional compre-
endido desde a sua geração, or-
ganização, disseminação e uso.

Pode-se dizer que é uma ciência 
relativamente nova, que tem seu 
histórico associado às necessida-
des de organização e disponibili-
zação de informações científicas 
no período pós Segunda Guerra 
Mundial, mas que também rece-
beu influência das teorias da do-
cumentação criadas no início do 
Século XX na Europa.

Baseia, inicialmente, seu arca-
bouço teórico-metodológico a 
partir do diálogo interdiscipli-
nar com outros campos do co-
nhecimento, como a Matemáti-
ca, a Ciência da Computação, as 
Ciências Cognitivas, a Adminis-
tração e a Educação, dentre ou-
tros, e mantém estreita relação 
com áreas consideradas corre-
latas, tais como a Arquivologia, 
a Biblioteconomia, a Museolo-
gia e a Gestão da Informação.

Na atualidade, e com o avanço 
das pesquisas a nível de pós-
-graduação em Ciência da Infor-

mação, percebe-se que a área 
vem amadurecendo nas discus-
sões que conformam seus con-
ceitos, paradigmas e métodos 
de investigação, abrangendo, 
assim, modos próprios de se in-
vestigar o fenômeno informa-
cional, quer em seu paradigma 
físico, cognitivo ou social.

Nós do Programa de Pós-gra-
duação em Ciência da Informa-
ção da Universidade Federal de 
Sergipe integramos a rede de 
24 Programas de Pós-Gradua-
ção da área no Brasil. O Mestra-
do Profissional em Gestão da 
Informação e do Conhecimento 
do Programa de Pós-Graduação 
da Universidade Federal de Ser-
gipe (UFS) foi criado em 2016 e 
aprovado pela CAPES em 2017 
começando a funcionar em 
agosto desse ano. Foi consti-
tuído a partir de uma equipe 
interdisciplinar de docentes 
dos Departamentos de Ciência 
da Informação, Comunicação e 
Artes Visuais da UFS, além de 
docente da USP.

Possui como área de concen-
tração: Gestão da Informação e 
do Conhecimento e Sociedade 
e duas linhas de pesquisa: Li-
nha 1 – Informação, sociedade 
e cultura; Linha 2 – Produção, 

organização e comunicação da 
informação. Conta atualmente 
com uma equipe de 13 docentes 
que compõem o Colegiado do 
PPGCI, sendo 12 permanentes e 
1 colaborador. 

O curso finalizou 2019 com as 
defesas de sua primeira tur-
ma de egressos. A proposta 
do Trabalho final do Mestrado 
Profissional em Gestão da In-
formação e do Conhecimento é 
de que o discente realize uma 
intervenção em um ambiente 
organizacional e elabore um 
produto técnico com base nos 
resultados dessa intervenção.

É o resultado dos produtos téc-
nicos dessa primeira turma de 
egressos que apresentamos 
neste Portifólio, que está divi-
dido em duas partes principais 
que contemplam: produtos edi-
toriais e materiais didáticos (10) 
e processos, modelagens e flu-
xos de informação (6).

Acreditamos que as produções 
que disponibilizamos neste 
Portifólio são de grande utilida-
de à comunidade profissional 
e científica, com experiências 
que podem ser replicadas em 
outros ambientes e espaços in-
formacionais.
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https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1051


CIÊNCIA DE DADOS E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: 
DATA LITERACY, ALFABETIZAÇÃO DE DADOS 

PARA O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO

MESTRE
Makson De Jesus Reis

ORIENTADORA
Profa. Dra. Telma de Carvalho

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS COMO 
FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE LEITORES 

NA BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL DE SERGIPE 
- PROJETOS IMPLANTADOS DE 2007 A 2018

MESTRA
Claudia Teresinha Stocker

ORIENTADORA
Profa. Dra. Janaína Fialho

INCLUSÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA: DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NOS 
USUÁRIOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO DO 

ESPAÇO ACESSIBILIDADE DA BICEN

MESTRA
Anaíse de Santana Santos

ORIENTADORA
Profa. Dra. Janaína Fialho

PRODUTOS EDITORIAIS 
E MATERIAIS DIDÁTICOS

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DE 
ESTUDANTES EM FORMAÇÃO COM O USO 
DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM

MESTRA
Bárbara Franca Barcellos

ORIENTADORA
Profa. Dra. Telma de Carvalho

MEDIAÇÃO CULTURAL: ESTUDO A PARTIR DAS 
INFORMAÇÕES PRESENTES NAS ESCULTURAS 

RELIGIOSAS, NA DOCUMENTAÇÃO E NO 
AMBIENTE VIRTUAL NO MUSEU DE ARTE 

SACRA DE LARANJEIRAS/SE

MESTRA
Maria de Lourdes Dos Santos

ORIENTADORA
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

SUMÁRIO

http://


PRODUTOS EDITORIAIS 
E MATERIAIS DIDÁTICOS

O ESTÍMULO À LEITURA 
EM BIBLIOTECAS PRISIONAIS 

ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO 
DE DINÂMICAS CULTURAIS

MESTRA
Raquel Gonçalves da Silva de Araújo Fernandes

ORIENTADORA
Profa. Dra. Germana Gonçalves de Araujo

GESTÃO DO CONHECIMENTO COMPARTILHADO 
EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: O CASO DO 

SIBIUFS

MESTRA
Sandra Vieira dos Santos

ORIENTADORA
Profa. Dra. Germana Gonçalves de Araujo

A GESTÃO DOCUMENTAL DE PRONTUÁRIO DO 
PACIENTE EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL EM 

ARACAJU: DA SITUAÇÃO REAL PARA A IDEAL 
E SUA INOVAÇÃO

MESTRA
Sheila Rodrigues Dos Santos Macêdo

ORIENTADORA
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

ARQUIVOS ESCOLARES COMO FONTE 
DE INFORMAÇÃO: INTERVENÇÃO NA 

ELABORAÇÃO DE MODELO DE 
GESTÃO DOCUMENTAL

MESTRA
Shirley Dos Santos Ferreira

ORIENTADORA
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

SUMÁRIO

DISPOSITIVOS INTELIGENTES: 
O USO DO RFID EM BIBLIOTECAS

MESTRE
Thiago Lima Souza

ORIENTADORA
Profa. Dra. Telma de Carvalho



OS FLUXOS DE INFORMAÇÃO NO SETOR  DE 
PERIÓDICOS DA BICEN DA UFS: CONTRIBUIÇÃO 

DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO PARA A 
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO.

MESTRA
Carolina Karla Fernandes

ORIENTADORA
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

ESTRUTURAÇÃO DA MEMÓRIA 
ORGANIZACIONAL PARA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO: ENTRE O TÁCITO 
E O EXPLÍCITO

MESTRA
Vanderléa Nóbrega Azevedo Cortes

ORIENTADORA
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

A APLICABILIDADE DO MÉTODO INFOMAPPING 
NO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS 

ACADÊMICOS DO INSTITUTO FEDERAL 
DE SERGIPE

MESTRA
Gildevana Ferreira Da Silva

ORIENTADORA
Profa. Dra. Janaína Fialho

SUMÁRIO

APLICABILIDADE DO BUSINESS INTELIGENCE À 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE TARIFAS 

DE COMÉRCIO INTERNACIONAL: 
INTERVENÇÃO NA SIGMARHOH GROUP

MESTRE
Lucas Vinícius Junqueira Cavalache

ORIENTADORA
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O 
TRABALHO: UMA PROPOSTA DE SUPORTE 

INFORMACIONAL PARA A EMPREGABILIDADE

MESTRE
Luís Claudio dos Santos Bastos Junior

ORIENTADOR
Profa. Dra. Sérgio Luiz Elias de Araújo

A GESTÃO DE RISCOS NA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 
DOCUMENTAL: ANÁLISE DA COORD. GERAL DE 

PROTOCOLO E ARQUIVO DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

MESTRA
Dulce Elizabeth Lima de Sousa e Silva

ORIENTADOR
Profa. Dra. Sérgio Luiz Elias de Araújo

PROCESSOS, MODELAGENS 
E FLUXOS DE INFORMAÇÃO



Mestra: 
Anaíse de Santana Santos

Orientadora: 
Profa. Dra. Janaína Fialho

PRODUTO

Manual em Braille de auxílio ao 
desenvolvimento pedagógico 
dos usuários cegos e com baixa 
visão

PÚBLICO-ALVO

Usuários de unidades de 
informação cegos e com baixa 
visão; pesquisadores da Ciência 
da Informação.

APOIO

BICEN/UFS

ACESSO AO PRODUTO
https://ri.ufs.br/handle/
riufs/13445

INCLUSÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA: DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NOS 
USUÁRIOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO DO 
ESPAÇO ACESSIBILIDADE DA BICEN
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Este estudo foi desenvolvido dentro do Espaço Aces-
sibilidade, setor localizado na Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Sergipe, o qual envolveu os 
usuários cegos e com baixa visão do referido espaço 
problematizando em torno da sua competência infor-
macional. Dentre os conceitos que fundamentaram 
esta pesquisa estão: inclusão digital, competência in-
formacional e mediação da informação. O objetivo foi 
desenvolver a competência informacional nos usu-
ários cegos e com baixa visão, ressaltando o caráter 
mediador do profissional bibliotecário. Os objetivos 
específicos foram definidos da seguinte forma: identi-
ficar iniciativas de inclusão digital e de desenvolvimen-
to da competência informacional existentes no setor; 
verificar a competência informacional dos usuários 
cegos e com baixa visão do Espaço Acessibilidade; ela-
borar um manual impresso em Braille para direcionar 
o uso das bases de dados pelos usuários cegos e com 
baixa visão do referido espaço. A confecção do manu-
al priorizou o auxílio ao desenvolvimento pedagógico 
dos usuários cegos e com 
baixa visão visando instruir 
esses usuários a utilizarem 
o Portal de Periódicos Capes. 
Na ferramenta foi detalhado 
o funcionamento dos ícones 
dispostos na base, a saber: 
ícones de cadastro, ícones de 
busca, ícones informativos e 
recursos da base. A interface 
do Portal de Periódicos Ca-
pes foi descrita textualmen-
te de forma linear horizontal 
seguindo o mesmo curso 
dos adaptadores para leitura 
utilizados pelos deficientes 
visuais, as figuras presentes 
no manual não causam pre-
juízo à informação ou a lei-
tura, pois são meras ilustra-
ções que não interferem em 
seu conteúdo. 

https://ri.ufs.br/handle/riufs/13445
https://ri.ufs.br/handle/riufs/13445
http://lattes.cnpq.br/0363924381838778
http://lattes.cnpq.br/0068832514578140


Mestra: 
Bárbara Franca Barcellos

Orientadora: 
Profa. Dra. Telma de Carvalho

As metodologias ativas têm por finalidade incentivar 
o aluno a aprender de maneira autônoma e partici-
pativa. A UFS adota em todos os seus cursos da área 
da saúde, no Campus de Lagarto, essa metodologia e, 
tendo em vista as dificuldades de pesquisa apresenta-
das pelos estudantes em formação com o uso do PBL, 
essa pesquisa teve, como objetivo geral apresentar 
propostas de como melhorar as competências e habi-
lidades para a autonomia em pesquisa de estudantes 
universitários em formação que utilizam as metodo-
logias ativas de ensino aprendizagem no campus de 
Lagarto. Os dados da pesquisa apontam dificuldades 
quanto ao acesso às fontes específicas (bases de da-
dos e tipos de estudos específicos) da área de atuação 
e de habilidades para realizar estratégia de busca, com 
o uso dos operadores booleanos, descritores e filtros 
de pesquisa. A pesquisa apresentou, como produto, 
um tutorial de pesquisa online para auxiliar na rea-
lização de buscas bibliográficas. Com esse produto, a 
pesquisa também alcança 
o terceiro objetivo especí-
fico, o de contribuir para 
ampliar as habilidades e 
competências dos alunos 
nos recursos de informa-
ção para tomadas de de-
cisão. O estudo caracteri-
za-se como pesquisa ação 
e pesquisa exploratória. 
Utilizou-se um questio-
nário para levantamento 
do grau de dificuldade de 
busca por informação em 
bases de dados, configu-
rando assim como abor-
dagem quali-quantitativa. 
O local da intervenção 
ocorreu na Universidade 
Federal de Sergipe, Cam-
pus Professor Antônio 
Garcia Filho, localizada no 
município de Lagarto/SE.

PRODUTO

Tutorial para pesquisa baseada 
em evidências em bases de dados 
das áreas de Ciências da Saúde.

PÚBLICO-ALVO

estudantes universitários em 
formação que utilizam as 
metodologias ativas de ensino 
aprendizagem, docentes e 
pesquisadores.

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13326

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 
DE ESTUDANTES EM FORMAÇÃO COM 
O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS 
DE ENSINO APRENDIZAGEM
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http://ri.ufs.br/handle/riufs/13326
http://ri.ufs.br/handle/riufs/13326 
http://lattes.cnpq.br/9247736833153010
http://lattes.cnpq.br/8059846475323761


Mestra: 
Claudia Teresinha Stocker

Orientadora: 
Profa. Dra. Janaína Fialho

A proposição de estudo sobre a contação de histórias 
como ferramenta na formação de leitores em biblio-
tecas públicas, especificamente em Bibliotecas Infan-
tis, objetivou o nosso trabalho de modo a mostrar 
que ações permanentes e bem coordenadas podem 
contribuir para o uso constante das bibliotecas públi-
cas, que são vistas até hoje, pela maioria da sociedade, 
como depósito de livros velhos. Porém, a realidade da 
biblioteca pública do século XXI vai de encontro aos 
antigos rótulos. A biblioteca hoje pode ser vista como 
um polo cultural a serviço da comunidade na qual está 
inserida. Trazer para as páginas deste estudo o fazer 
da Biblioteca Pública Infantil de Sergipe no período de 
2007 a 2018 é deixar o registro histórico de um perí-
odo onde a biblioteca esteve em evidência, tornando-
-se referência no Estado e fora dele. O produto gerado 
do presente trabalho constou de Livro Intitulado “A 
Contação de Histórias como recurso na Formação de 
Leitores: projetos e gestão profissional na Biblioteca 
Pública Infantil de Sergipe no período de 2007 a 2018. 

PRODUTO

Editoração - livro “A contação 
de histórias como recurso 
na formação de leitores: 
projetos permanentes e gestão 
profissional na Biblioteca Pública 
Infantil de Sergipe no período de 
2007 a 2018”

PÚBLICO-ALVO

gestores de bibliotecas públicas, 
principalmente as infantis, 
graduandos, contadores de 
histórias e demais interessados 
no tema.

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13324

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS COMO 
FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES NA BIBLIOTECA PÚBLICA 
INFANTIL DE SERGIPE - PROJETOS 
IMPLANTADOS DE 2007 A 2018
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http://ri.ufs.br/handle/riufs/13324
http://lattes.cnpq.br/2042876958930610
http://lattes.cnpq.br/0068832514578140


Mestre: 
Makson De Jesus Reis

Orientadora: 
Profa. Dra. Telma de Carvalho

Esse trabalho teve como objetivo desenvolver habilida-
des e competências em alfabetização e em gerencia-
mento de dados para bibliotecários. Para isso, apresenta 
o processo evolutivo da ciência baseado nos paradigmas 
de Thomas Kuhn, para discutir e compreender o quarto 
paradigma que é baseado em dados, além de abordar a 
evolução, os tipos e ciclo de dados, bem como o proces-
so de armazenamento e gerenciamento desses dados 
com reflexões sobre os paradigmas anteriores e o sur-
gimento da e-Science. A dissertação explora a interdisci-
plinaridade entre a Ciência da Informação e a Ciência de 
dados e apresenta o novo campo de atuação para o bi-
bliotecário de dados, identificando as habilidades e com-
petências necessárias para sua formação, com base na 
matriz de competências de Chantel Ridsdale (2015). O 
campo de pesquisa é a Biblioteca Central da Universi-
dade Estadual de Feira de Santana (UEFS), como cam-
po de atuação para a promoção da oficina ministrada 
sobre alfabetização de dados aos bibliotecários dessa 
instituição. O produto gerado foi um guia para embasar 
a prática de alfabetização e gerenciamentos de dados. 
Conclui-se que o guia tem caráter inovador e contribuirá 
com a temática na Ciência da Informação. Além disso 
poderá ser utilizado pela equipe bibliotecária da BICEN/
UEFS em treinamentos e serviços na biblioteca e por ou-
tras bibliotecas interessadas.

PRODUTO

Guia de alfabetização e 
gerenciamento de dados para 
bibliotecários.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores da Ciência da 
Informação; bibliotecários; 
gestores de unidades de 
informação.

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13151

CIÊNCIA DE DADOS E CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO: DATA LITERACY, 
ALFABETIZAÇÃO DE DADOS PARA O 
PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO
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2019

http://ri.ufs.br/handle/riufs/13151
http://lattes.cnpq.br/8824990224567718
http://lattes.cnpq.br/8059846475323761


Mestra: 
Maria de Lourdes dos Santos

Orientadora: 
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

PRODUTO

Catálogo das imaginárias 
do Museu de Arte Sacra de 
Laranjeiras.

PÚBLICO-ALVO

Pesquisadores, bibliotecários, 
museólogos, docentes e 
discentes da Ciência da 
Informação e áreas afins.

APOIO

Museu de Arte Sacra 
de Laranjeiras (MASL)

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13456

MEDIAÇÃO CULTURAL: ESTUDO A PARTIR DAS 
INFORMAÇÕES PRESENTES NAS ESCULTURAS 
RELIGIOSAS, NA DOCUMENTAÇÃO E NO 
AMBIENTE VIRTUAL NO MUSEU DE ARTE 
SACRA DE LARANJEIRAS/SE
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Essa dissertação trata sobre a mediação cultural no 
contexto da Ciência da Informação. O objetivo geral é 
dimensionar ações de mediação cultural através da 
coleção de imaginárias da exposição de longa duração 
do Museu de Arte Sacra de Laranjeiras (MASL). São 
objetivos específicos: dotar o Museu de instrumentos 
que promovam a mediação entre o objeto e o usuá-
rio; criar um catálogo fotográfico e documental, bem 
como elaborar um instrumento virtual (blog), com o 
intuito de oferecer maior visibilidade ao acervo da ins-
tituição e uma maior visibilidade à instituição, o seu 
acervo e uma maior conexão com o público. Foi reali-
zada pesquisa exploratória e semiótica de cada repre-
sentação escultórica, sob a visão iconográfica, artística 
e histórica, à luz da produção e uso da mediação cultu-
ral em relação à Coleção permanente de Imaginárias. 
Para compor esse cenário, fez-se necessário conhecer 
a construção da história política, econômica e religio-
sa da cidade, refletida através de seus bens patrimo-
niais, compreendido entre os séculos XVIII a meados 
do século XX. No âmbito da pesquisa uma identificação 
historiográfica, segundo estilos artísticos, procedência 
e outros recursos de análise foram utilizados com a 
finalidade de disponibilizar instrumentos que revelem 
o sentido documental da coleção e da história da insti-
tuição, a fim de promover uma ruptura na abordagem 
atualmente utilizada na coleção do MASL.

http://ri.ufs.br/handle/riufs/13456
http://lattes.cnpq.br/8173328288314185
http://lattes.cnpq.br/3737917347678121


Mestra: 
Raquel Gonçalves da Silva de Araújo Fernandes

Orientadora: 
Profa. Dra. Germana Gonçalves de Araujo

Esta dissertação objetiva-se no desenvolvimento de 
um modelo de dinâmica cultural para incentivo à lei-
tura de itens informacionais em bibliotecas prisionais. 
Para tanto, a metodologia utilizada se baseou em um 
estudo fenomenológico de abordagem qualitativa, e o 
universo da pesquisa foi representado pelas internas 
do Presídio Feminino - PREFEM/SE. Para a coleta de da-
dos, realizou-se um diagnóstico, concomitantemente 
a pesquisa bibliográfica, que serviu como base para a 
concepção da ação de intervenção. Para a realização 
da dinâmica cultural, foram selecionados e exibidos fil-
mes curtas-metragens e textos correlatos, com intuito 
de aproximar e ampliar, para as mulheres em situação 
de cárcere, o universo de sentido sobre alguns temas. 
Após a realização das atividades, as internas foram 
convidadas para se expressarem por meio de debates 
e configuração de cartazes, manifestando a sua inter-
pretação sobre a atividade realizada, como também 
apresentando os temas umas para as outras. Conclui-
-se que o modelo de intervenção gera aproximação en-
tre a leitura e as internas que, além da familiaridade 
com o espaço físico e dimensional do local, passam 
a compreender que o empréstimo de livros é apenas 
uma das vivências possíveis de se ter numa biblioteca. 

1 2 3 4

PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA

DIAGNÓSTICO PLANEJAMENTO 
DA MEDIAÇÃO 

CULTURAL

ANÁLISE DE 
RSULTADOS

PRODUTO

Guia Dinâmica Cultural para 
Incentivo à Leitura em Bibliotecas 
Prisionais.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da Biblioteconomia 
que atuam ou queiram atuar 
em bibliotecas prisionais; 
pesquisadores da Ciência da 
Informação.

APOIO
PREFEM-SE

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13350

O ESTÍMULO À LEITURA 
EM BIBLIOTECAS PRISIONAIS 
ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO 
DE DINÂMICAS CULTURAIS
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Mestra: 
Sandra Vieira dos Santos

Orientadora: 
Germana Gonçalves de Araújo

Co-orientadora: 
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

PRODUTO

Guia Prático para Bibliotecários 
para o uso do SIGAA como 
ferramenta de gestão 
e compartilhamento de 
informações. 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da informação e 
bibliotecários do SIBIUFS.

ACESSO AO PRODUTO
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Vislumbra-se que as organizações podem promover 
ações de Gestão do Conhecimento através de práticas e 
ferramentas capazes de estimular o compartilhamento, 
gerir os saberes produzido pelos membros da organiza-
ção. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi: apre-
sentar alternativa de ferramenta de gestão e comparti-
lhamento do conhecimento favorecendo a explicitação 
e registro do conhecimento que é produzido e compar-
tilhado pelos bibliotecários no SIBIUFS. São objetivos es-
pecíficos: Identificar práticas de compartilhamento no 
SIBIUFS; reconhecer as ferramentas tecnológicas e não 
tecnológicas utilizadas no SIBIUFS; apresentar um guia 
de alternativa de ferramenta tecnológica que contribua 
para a gestão do conhecimento compartilhamento no 
SIBIUFS. A metodologia caracteriza-se por ser descriti-
va e exploratória, a fim de buscar conhecimento teóri-
co e empírico acerca do tema, utilizou-se da aplicação 
de questionário, entrevista, observação, levantamento 
documental, para identificar as formas de comparti-
lhamento e ferramentas 
utilizadas para registro do 
conhecimento no SIBIUFS. 
A análise dos resultados 
evidenciou que no SIBIUFS 
há práticas de compartilha-
mento consolidadas entre 
os membros e apoiadas 
pela gestão, porém ferra-
mentas tecnológicas para 
gestão do conhecimento 
tácito compartilhados não 
eram elencadas, o que se 
levou a pesquisar algumas 
ferramentas que servis-
sem de apoio para a gestão 
do conhecimento compar-
tilhado, resultando em um 
guia de uso da ferramenta 
tecnológica SIGAA-UFS.

http://bibliotecas.ufs.br/conteudo/63904-projeto-de-pesquisa-em-ciencia-da-informacao-na-bicen  
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Mestra: 
Sheila Rodrigues Dos Santos Macêdo

Orientadora: 
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

O constante avanço das tecnologias da informação 
transformaram significativamente a vida em sociedade, 
provocando mudanças na estrutura gerencial de inúme-
ros setores da administração, como a saúde, onde o uso 
da informação é a principal ferramenta no atendimento 
ao paciente, efetuada através da utilização do prontuá-
rio, documento utilizado para o acompanhamento mé-
dico. Porém, com o passar dos anos, o emprego deste 
em suporte de papel acabou dificultando a assistência 
ao usuário, uma vez que já não apresenta grande funcio-
nalidade, ficando exposto a sérios prejuízos. Diante dis-
so, torna-se evidente a importância da transição para o 
suporte eletrônico, onde os mesmos serão gerenciados 
de maneira efetiva e inteligente através de condutas 
funcionais de gestão da informação (GI). Para análise 
dos dados foi empregado o método de análise de con-
teúdo, que demonstrou uma grande carência na gestão 
documental da US ‘Celso Daniel’, onde os prontuários 
dos pacientes são arquivados de forma incorreta, evi-
denciando também que a realização dos processos de 
GI pode contribuir para melhoria na qualidade de atendi-
mento. Como considerações finais, a pesquisa demons-
trou que a aplicação da gestão da informação depende 
diretamente da iniciativa dos gestores, através da reali-
zação de capacitações que conduzam os profissionais 
da instituição à correta gestão documental, qualificando 
o serviço realizado na unidade.

PRODUTO

Manual de Gestão do Prontuário 
do Paciente e Boas Práticas.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da Saúde, 
profissionais da informação, 
gestores e a Secretaria Municipal 
da Saúde.

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13314
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Mestra: 
Shirley Dos Santos Ferreira

Orientadora: 
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

O interesse pelos Arquivos Escolares como fonte e es-
paço de pesquisa ainda é algo recente, principalmente 
dentro da Ciência da Informação. Para realização dessa 
pesquisa de natureza exploratória, foi utilizada a me-
todologia de observação participante, precedida de es-
tado da arte com a pesquisa em fontes bibliográficas. 
Tem como objetivo geral a proposição de um produto 
gestor, o Manual de Gestão Documental de Arquivo 
Escolar Permanente, aplicável no Sistema Estadual 
de Educação de Sergipe, que também sirva de fonte 
e parâmetro para implantação em outros estados da 
federação. E como objetivos específicos buscou, diag-
nosticar a situação do Arquivo Escolar da Escola Esta-
dual “General Valadão”, um estabelecimento de ensino 
centenário de Aracaju, para estabelecer um mode-
lo de gestão que melhore a consulta, recuperação e 
disseminação da informação documental de sua do-
cumentação permanente. Como considerações finais, 
constatamos que, infelizmente, ainda o arquivo esco-
lar não desempenha a função social e cultural dentro 
do espaço escolar, bem como a falta de preservação e 
organização deste tipo de arquivo põe em risco a me-
mória da escola; a falta de um profissional da área da 
documentação dificulta o bom funcionamento e uso 
do arquivo escolar e a ausência de uma política de ges-
tão documental desse tipo de acervo contribui para um 
acúmulo de massa documental sem nenhum critério. 

PRODUTO

Manual de gestão documental de 
arquivo escolar permanente.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais secretários 
escolares e demais profissionais 
envolvidos direta e indiretamente 
com o arquivo escolar. 
Pesquisadores da Ciência da 
Informação.

APOIO
ESCOLA ESTADUAL “GENERAL 
VALADÃO”

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13448

ARQUIVOS ESCOLARES COMO FONTE 
DE INFORMAÇÃO: INTERVENÇÃO 
NA ELABORAÇÃO DE MODELO DE 
GESTÃO DOCUMENTAL
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Mestra: 
Thiago Lima Souza

Orientadora: 
Profa. Dra. Telma de Carvalho

As tecnologias vêm proporcionando mudanças constan-
tes nos cenários cotidianos e modificando a forma como 
as pessoas têm se relacionado. Para as bibliotecas, os 
dispositivos inteligentes são grandes aliados para inova-
ções em produtos e serviços. Neste sentido, a pesquisa 
se propôs a identificar o potencial do RFID com utiliza-
ção de geolocalização para análise do comportamento, 
experiência e frequência do usuário na biblioteca, con-
siderando o acesso a diversos ambientes da Biblioteca 
Central da Universidade Federal de Sergipe (BICEN/UFS). 
A proposta elaborada para a BICEN aponta os requisitos 
necessários para implementação desse sistema. Utili-
zou-se o método descritivo para apresentar as caracte-
rísticas do serviço, a pesquisa exploratória e a pesquisa 
bibliográfica, com recorte temporal de 2011 a 2017. Na 
literatura internacional a publicação sobre a utilização 
do RFID em bibliotecas é recorrente, principalmente em 
enfoques relacionados à privacidade, segurança, inven-
tário e rastreamento de itens, ao passo que na literatura 
nacional o discurso limita-se a segurança dos itens, in-
ventário e autoatendimento. Como produto do projeto 
apresentado à BICEN/UFS elaborou-se um documento 
denominado “Diretrizes para implementação de análise 
do comportamento e experiência do usuário em biblio-
tecas a partir dos cartões institucionais com RFID”. Con-
sidera-se que, embora a proposta tenha sido apresen-
tada à BICEN/UFS, ela serve de parâmetro para outras 
bibliotecas universitárias.

PRODUTO

Diretrizes para implementação 
de análise e comportamento de 
experiência do usuário em biblio-
tecas a partir dos cartões institu-
cionais com RFID.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da informação, 
pesquisadores, bibliotecas 
universitárias.

ACESSO AO PRODUTO
ri.ufs.br/handle/riufs/13153

DISPOSITIVOS INTELIGENTES: 
O USO DO RFID EM 
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Mestra: 
Carolina Karla Fernandes

Orientadora: 
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

Este trabalho trata dos fluxos de informação científica 
circulantes no Setor de Periódicos da Biblioteca Central 
da Universidade Federal de Sergipe e se fundamenta 
pela necessidade de descrever, com objetividade, a or-
ganização destes fluxos frente às perspectivas atuais 
em Ciência da informação. Os objetivos do estudo são: 
realizar a gestão da informação e do conhecimento 
no Setor de Periódicos da BICEN e, especificamente, 
mapear e analisar os fluxos de informação; digitali-
zar os Cadernos UFS: Geografia/ História e disseminar 
os dados via repositório institucional. Neste sentido, 
trata-se de um estudo qualitativo, uma pesquisa-ação 
estruturada a partir de um projeto de intervenção, que 
consistiu na gestão da informação a partir do mape-
amento dos fluxos de informação no referido setor e 
na digitalização de dez fascículos dos cadernos UFS. 
Como metodologia, o processo passou pela elabora-
ção de fluxogramas, digitalização documental e im-
plantação dos dados no repositório. Dentre os resulta-
dos obtidos, os de maior representatividade foram: o 
aumento da visibilidade dos periódicos junto à acade-
mia, a informação em domínio público e o mapeamen-
to dos fluxos informacionais do Setor de Periódicos. 
Conclui-se que é possível viabilizar o acesso à infor-
mação e, concomitantemente, preservar a integridade 
do periódico, auxiliando na mediação e disseminação 
da informação no Setor de Periódicos e na formação 
de novos sujeitos informacionais. 

PRODUTO

Relatório Técnico conclusivo 
contendo Fluxograma unificado 
dos serviços do Setor de 
Periódicos da BICEN/UFS e 
Metadados utilizados para 
inserção do periódico no todo via 
Repositório institucional da UFS.

PÚBLICO-ALVO

Bibliotecários, discentes, 
docentes, pesquisadores no geral. 

ACESSO  
ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13149

OS FLUXOS DE INFORMAÇÃO NO 
SETOR DE PERIÓDICOS DA BICEN DA 
UFS: CONTRIBUIÇÃO DA CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO PARA A DISSEMINAÇÃO 
DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
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Mestra: 
Dulce Elizabeth Lima de Sousa e Silva

Orientadora: 
Prof. Dr. Sérgio Luiz Elias de Araújo

Orientadora: 
Profa. Dra. Lorena de Oliveira Souza Campello

Pensando na gestão estratégica, o modelo que vem sendo 
adotado pelo governo federal para a administração dos 
órgãos do executivo está inserindo novas metodologias 
de trabalho com o objetivo de tornar mais eficientes os 
órgãos públicos. Nesse sentido, a gestão de riscos possui 
diversos benefícios como o aumento da probabilidade de 
atingir os objetivos propostos, a melhoria da identificação 
de oportunidades e ameaças, a eficiência operacional, 
identificação de perdas e custos, bem como base sólida e 
segura para tomada de decisão e planejamento. Na pers-
pectiva da governança arquivística, a Coordenadoria Ge-
ral de Protocolo e Arquivo (CGPA) do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), respon-
sável pelo desenvolvimento de ações e políticas voltadas 
para as atividades da gestão documental, pode utilizar a 
gestão de riscos como uma ferramenta para o desenvol-
vimento dos seus projetos e segurança na sua execução.  
Esta dissertação buscou analisar a aplicação da gestão 
de riscos na implantação da gestão documental na CGPA. 
Ela se caracteriza como uma pesquisa-ação, qualitativa 
e descritiva. Como instrumento norteador, foi utilizado 
um manual desenvolvi-
do pelo então Ministério 
do Planejamento, atual 
Ministério da Economia. 
O resultado desenvolvi-
do foi um mapeamento 
dos riscos e um plano de 
implementação de con-
troles, que foi implemen-
tado pelo IFS através da 
Deliberação Nº 10/2019/
CGIRC/IFS, que aprova o 
Mapa de Riscos e o Plano 
de Controle da Coorde-
nadoria Geral de Proto-
colo e Arquivo exercício 
2019/2020, do Instituto 
Federal de Sergipe. 

PRODUTO
Mapa de Risco e Plano de 
Implementação de Controles. 
Esse produto gerou a Deliberação 
Nº 10/2019/CGIRC/IFS, que aprova 
o Mapa de Riscos e o Plano de 
Controle da Coordenadoria Geral 
de Protocolo e Arquivo exercício 
2019/2020, do Instituto Federal 
de Sergipe. Disponível em:
sig.ifs.edu.br/sigrh/downloadAr-
quivo?idArquivo=392273&key
=9afbb0d435675ae9e453018
ef466bb9f 

PÚBLICO-ALVO
Gestores de Unidades de 
Informação da Gestão Pública.

ACESSO 
ri.ufs.br/handle/riufs/12340

A GESTÃO DE RISCOS NA IMPLANTAÇÃO 
DA GESTÃO DOCUMENTAL: ANÁLISE DA COOR-
DENAÇÃO GERAL DE PROTOCOLO E ARQUIVO 
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
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Mestra: 
Gildevana Ferreira da Silva

Orientadora: 
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari

Co-orientadora: 
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

Este trabalho teve como proposta a elaboração de um 
manual eletrônico de gerenciamento da informação 
para o Departamento de Assuntos Acadêmicos do Ins-
tituto Federal de Sergipe através do uso do método In-
fomapping. Com o objetivo de promover a melhoria da 
gestão da informação dentro do departamento e faci-
litar o acesso e recuperação dessas informações, apli-
cou-se as quatro etapas do método, tornando possível 
o estabelecimento de parâmetros de determinação dos 
principais recursos informacionais elaborados e utiliza-
dos pelo departamento na sua principal atividade, o pro-
cesso seletivo de ingresso discente. A identificação de 
todos os recursos informacionais do setor possibilitou 
tornar visível a fragilidade de alguns processos, além de 
pontuar a necessidade de um gerenciamento mais efi-
caz destes recursos. A metodologia aplicada permitiu a 
elaboração de uma base de conhecimento do departa-
mento através da criação de uma ferramenta de suporte 
tecnológico, além da elaboração e utilização de fluxos 
informacionais bem definidos para apoio gerencial na 
execução às atividades do setor. 

A APLICABILIDADE DO MÉTODO 
INFOMAPPING NO DEPARTAMENTO 
DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DO 
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
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PRODUTO 

Manual eletrônico de geren-
ciamento da informação para 
o Departamento de Assuntos 
Acadêmicos do Instituto Federal 
de Sergipe.

PÚBLICO-ALVO

Gestores, docentes e discentes 
do IFS.

ACESSO
ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12551

http://lattes.cnpq.br/1255018290659483
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Mestre: 
Lucas Vinícius Junqueira Cavalache

Orientadora: 
Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes

Co-orientador: 
Prof. Dr. Almerindo Nascimento Rehem Neto

Esse trabalho apresenta a aplicabilidade do Business 
Intelligence à Gestão da Informação de tarifas de Co-
mércio Internacional e teve como objetivo principal 
apresentar um modelo de Gestão da Informação para 
Comércio Exterior e Tarifas a partir de intervenção na 
empresa Sigmarhoh Group. O foco centrou-se na or-
ganização de dados para melhorar sua visualização 
por parte dos usuários organizacionais durante o pro-
cesso de Gestão da Informação, auxiliando, assim, na 
tomada de decisão. Pretende-se contribuir com o de-
senvolvimento do interesse acadêmico, organizacional 
e empresarial em relação à Gestão de informação e sua 
criação na área de Comércio Exterior. Empresas expor-
tadoras e importadoras ao redor do mundo perdem 
muito tempo durante o processo de busca de tarifas 
até obter uma visualização panorâmica e gráfica de pa-
drões tarifários ao longo 
de determinado perío-
do de tempo. O produto 
proposto é um Modelo 
de Gestão da Informação 
para Comércio Exterior 
aplicado à organização 
de dados tarifários e foi 
desenvolvido a partir da 
pesquisa interna na em-
presa Sigmarhoh Group 
que exporta e importa, 
necessitando de práticas 
adequadas ao tratamen-
to de dados no âmbito 
da Gestão da Informa-
ção. O produto contém 
um subproduto denomi-
nado ‘e-Gestor Gatt’ que 
funciona como aplicativo 
de organização dos da-
dos tarifários no âmbito 
da decisão.

PRODUTO
Relatório técnico conclusivo 
com apresentação do Modelo 
de Gestão da Informação para 
Comércio Exterior aplicado à 
organização de dados tarifários.

PÚBLICO-ALVO
Pesquisadores da Ciência 
da Informação; gestores da 
informação de empresas do 
ramo de exportação/importação.

ACESSO
ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13069 

APLICABILIDADE DO BUSINESS INTELIGENCE 
À GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE TARIFAS 
DE COMÉRCIO INTERNACIONAL: 
INTERVENÇÃO NA SIGMARHOH GROUP
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EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
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Mestre: 
Luis Claudio dos Santos Bastos Junior 

Orientador: 
Prof. Dr. Sérgio Luiz Elias de Araújo

Esta pesquisa tem como objetivo central desenvolver 
uma proposta de suporte informacional para a empre-
gabilidade por meio do Observatório Informacional do 
Trabalho (OIT) em prol dos profissionais sergipanos. Tal 
ação justifica-se diante do quadro de desempregados no 
estado, e da falta de pesquisas relacionadas a temática. 
Os objetivos específicos são: identificar o perfil das or-
ganizações pertencentes ao quadro da Associação Co-
mercial e Empresarial de Sergipe (ACESE); levantar as 
principais competências profissionais demandadas pe-
las organizações que compõem a Associação Comercial 
e Empresarial de Sergipe (ACESE); caracterizar as com-
petências profissionais nos setores de serviço, produto, 
indústria e terceira do setor da Associação Comercial 
de Sergipe (ACESE); disponibilizar através de quadros as 
competências levantadas 
na pesquisa, contribuindo 
informacionalmente com 
o Observatório Informa-
cional do Trabalho (OIT). 
Quanto à metodologia, 
esse estudo é classifica-
do como descritivo, com 
estratégia survey e de 
abordagem quali-quan-
titativa. Os dados foram 
coletados através da apli-
cação de questionários 
semiestruturados com os 
proprietários de empresas 
associadas à ACESE, e pos-
teriormente, uma entre-
vista de aprofundamento 
da temática com os empreendedores selecionados de 
cada setor elencado. Concluiu-se que a formação edu-
cacional é fundamental para contratação nas empresas 
pesquisas, principalmente diante das Tecnologias da In-
formação e Comunicação (TIC), ademais, evidenciou-se 
a relevância que as competências ligadas ao comporta-
mento têm para como a contratação dos profissionais 
para essas empresas sergipanas. Desta feita, o estudo 
desenvolveu quadros com as informações coletadas 
sobre a empregabilidade, visando orientar esses profis-
sionais na empregabilidade.

PRODUTO

Relatório Técnico conclusivo a 
respeito de Informações sobre 
empregabilidade no Estado de 
Sergipe.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais da informação, 
trabalhadores, empregadores.

ACESSO 

ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13132

INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA 
O TRABALHO: UMA PROPOSTA DE 
SUPORTE INFORMACIONAL PARA 
A EMPREGABILIDADE

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

E DO CONHECIMENTO

TURMA
2019
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Mestra: 
Vanderléa Nobrega Azevedo Cortes

Orientadora: 
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Contextualizada a partir dos marcos da inovação tec-
nológica presentes nas relações histórico-sociais da 
Ciência da Informação e fundamentada em sua inter-
disciplinaridade, esta dissertação baseada em pesquisa 
de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, obje-
tivos exploratórios e descritivos, desenvolvida por meio 
de uma pesquisa-ação, teve como objetivo estruturar a 
memória organizacional no âmbito da Procuradoria da 
União em Sergipe. A partir do referencial teórico em-
basado por estudiosos da memória e suas dimensões, 
gestão do conhecimento e do Storytelling, foi aplicado 
um plano de ação de gestão de memória por meio de 
uma intervenção distribuída em dez metas, que geraram 
diferentes produtos de memória: modelo de aplicação 
da metodologia do Storytelling, site da Memória Institu-
cional, vídeo histórico e a elaboração de um modelo de 
Síntese Estrutural de Memória Organizacional (SEMO), o 
qual é inovador e inédito. Concluiu-se que o plano de es-
truturação da Memória Organizacional gerou produtos 
inovadores e contribuiu com a Ciência da Informação e 
com a temática que está em construção e precisa ser 
reconhecida pela sua cientificidade. Sua aplicação pro-
porcionou a externalização do conhecimento tácito em 
uma dimensão que superou, a princípio, os objetivos da 
pesquisa. Os principais protagonistas 
do processo foram os sujeitos orga-
nizacionais que narraram suas expe-
riências e legados. Sugere-se a for-
mação de um conselho paritário de 
gestão de memória para elaboração 
e implantação de política, normas, 
capacitações e discussões colegia-
das, enquanto a instituição não con-
templa a gestão de memória em seu 
planejamento estratégico. 
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PRODUTO 1

Relatório técnico conclusivo contendo 
Modelo de aplicação da metodologia 
do Storytelling e Síntese Estrutural de 
Memória Organizacional (SEMO) aplica-
do à AGU/Sergipe.

PRODUTO 2

Site da Memória Institucional da Procu-
radoria da União no Estado de Sergipe 
(PU/SE).
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