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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA 

O BCI Virtual justifica-se pelo contexto atual de constante mutação motivada e 
provocada pela aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação em unidades 
de informação, e, ainda, pela mutabilidade do perfil profissional requerido pelos novos 
ambientes profissionais, o que requer um aprimoramento dos conteúdos com o 
bibliotecário convive, ou ainda, uma complementação de assuntos relevantes, abordagem 
essa fundamental para sua atuação como pesquisador e profissional. Com base nesse 
contexto, busca-se como objetivo geral proporcionar aos membros da comunidade 
profissional, bem como aos alunos do curso de bacharelado de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, da UFSCar e de outras instituições, momentos de reflexão sobre as 
temáticas de aperfeiçoamento profissional. Como objetivos específicos propõem-se: 
aprimorar a formação e o conhecimento acerca da área de atuação profissional; oferecer 
oportunidade de discussão e posicionamento quanto aos aspectos teóricos e práticos da 
área de Biblioteconomia e a Ciência da Informação; complementar abordagens de 
conteúdo atual e relevante da Ciência da Informação; instrumentalizar conceitos de 
Biblioteconomia e de Ciência da Informação como ferramentas de pesquisa. O perfil 
temático abordado pelo Grupo em 2010 pautou-se na discussão de [1] Conceitos da 
Ciência da Informação, [2] Missão profissional do bibliotecário, [3] Ética profissional do 
bibliotecário, [4] Direito autoral e acesso à informação, [5] Biblioteca digital, [6] 
Repositórios institucionais, e [7] Biblioteca escolar. Para o ano de 2011 optou-se por 
discutir Padrões de representação em ambientes digitais, especificamente pautado em [1] 
Metadados, [2] Padrões de estrutura de metadados descritivos gerais e específicos, [3] 
Padrões de representação de conteúdo, [4] Linguagens de marcação, e [5] Dados de 
autoridade. A metodologia de trabalho adotada envolve duas frentes: a apresentação das 
temáticas e a discussão, ambos desenvolvidos pelos próprios membros do grupo em 
ambientes online. A atividade tem início a partir do desenvolvimento de um seminário 
temático, o qual é disponibilizado remotamente ao grupo. A partir da leitura prévia de 
textos indicados e pela apresentação do seminário, desenvolvem-se fóruns de discussão. 
Para o desenvolvimento das atividades utilizam-se ferramentas do Twitcam, Moodle, 
Twitter e Facebook. Como resultados observam-se a interação entre a comunidade 
científica e as comunidades de prática, ambas com considerações relevantes por conta dos 
perfis diferenciados; interesse da comunidade na reoferta da atividade dada a possibilidade 
de discussões de assuntos que se assumem como tônica na área; discussões com enfoque 
interdisciplinar; utilização de ferramentas atuais de informação e comunicação disponíveis 
na internet; alcance do objetivo quanto à oferta de qualificação profissional continuada. 
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