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Competência em Informação como Mecanismo de 

Promoção da Gestão de Dados de Pesquisa 

INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

Apresenta um trabalho  que propõe 

um modelo temático de orientação 

para ensino e treinamento de gestão 

de dados de pesquisa focado na 

formação do profissional 

Bibliotecário. 

  

A competência em informação 

para gestão de dados  de pesquisa 

está na promoção do uso de dados 

de forma crítica, em saber lê-los e 

interpretá-los apropriadamente a luz 

de um contexto (CARLSON et al., 

2011). 

O foco volta-se para a 

Biblioteconomia à medida que se 

percebe a possibilidade de formar 

pessoas em uma perspectiva crítica 

e ética sobre o uso e planejamento 

de dados de pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO 

 Pesquisa exploratória: 

 

a) Levantamento de sites dos cursos de graduação em nível 

nacional em atividade da área de Biblioteconomia, obtidos pelo  

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior 

no Brasil, portal “e-MEC”;  

 

b) Levantamento de sites dos programas de mestrado e 

Biblioteca e Estudos de Informação credenciados pelo Diretório 

da American Library Association (ALA);  

Tem por objetivo geral analisar a formação dos bibliotecários, 

em nível nacional e internacional, nos aspectos relacionados à 

competência em informação para gestão de dados de pesquisa. 

Tem por objetivos específicos mapear os assuntos/temáticas 

abordados nos mecanismos de promoção de competência em 

dados de pesquisa identificados nos cursos de graduação em 

nível nacional e de mestrado em nível internacional. 

 

 

MODELO/TEMÁTICAS 

REFERÊNCIAS 

Tabela 1- Cursos cadastrados pelo 

portal e-MEC março de 2019 

Total de cursos: 57 

Disciplinas  sobre 

dados 
44% 

Disciplinas sobre 

competência  em 

informação 

12% 

Observa-se que a competência em 

informação para gestão de dados de 

pesquisa ainda é um tema incipiente 

em disciplinas. 

Fonte: as autoras 

Tabela 2- Programas credenciados 

pela ALA abril de 2019  

Total de cursos: 52 

Disciplinas  sobre 

dados 
88% 

Disciplinas sobre 

competência  em 

informação 

50% 

Fonte: as autoras 

Com base nos resultados das coletas disciplinares da ALA tem-se 

as seguintes temáticas: 

a) A competência em informação e o desenvolvimento de 

habilidades em dados digitais; 

 

b) A curadoria digital no centro da organização disciplinar para 

os estudos de gestão de dados; 

 

c) Estudos em informação que desenvolvam políticas de 

informação;  

 

d) A dimensão social dos dados de pesquisa; 

 

e) Estudos de arquivos e coleções especiais para a gestão e 

preservação de registros;  

 

f) Aspectos técnicos para o gerenciamento de dados e ativos 

Concentração em computação e Tecnologia da Informação.  

Conclui que a competência 

em dados na formação dos 

bibliotecários pode projetar as 

práticas biblioteconômicas 

para atender as necessidades 

dos pesquisadores quanto às 

etapas que envolvem os dados 

de pesquisa.  
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Destaca-se que os estudos de dados 

são uma vertente de especialização 

emergente para bibliotecários e outros 

profissionais da informação. 


