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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar os sites de bibliotecas universitárias, tanto no âmbito de 

universidades privadas quanto no de universidades públicas, e verificar os produtos e serviços 

de apoio à normalização e à escrita de trabalhos acadêmicos que os mesmos oferecem, bem 

como  a  oferta  de  outros  links  para  sites  de  normalização  online,  exemplos,  entre  outras 

ferramentas. Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica, para compor a 

fundamentação  teórica  e  a  análise  documental  dos  sites  de  bibliotecas  selecionadas,  de 

universidades  públicas  e  privadas,  além  da  aplicação  de  questionário  para  complementar  a 

pesquisa. Grande parte das bibliotecas universitárias que compõe esse trabalho oferece algum 

tipo  de  suporte  virtual  à  normalização  do  trabalho  acadêmico. Espera-se  contribuir  com  os 

resultados obtidos, para a boa prática da comunicação científica e do apoio à elaboração de 

trabalhos  acadêmicos  e  também  favorecer  a  questão  da  recuperação  e  disseminação  da 

informação.  

 

Palavras-chave: Normalização. Normalização da documentação. Comunicação científica. 

Biblioteca universitária. Trabalho acadêmico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É comprovada a importância da produção científica para o desenvolvimento social e que todo 

trabalhador  intelectual  precisa  estabelecer  padrões  formais  para  garantir  a  efetiva  qualidade 

dessa produção. Isto é valido para todas as fases do trabalho científico, desde seu projeto até a 

elaboração final. 

 

De  acordo  com  Crespo  e  Rodrigues  (2011,  p.  39),  a  adoção  de  padrões  normativos  para  a 

elaboração  de  qualquer  tipo  de  trabalho  científico  facilita  a  sua  posterior  divulgação  e  as 

trocas  dentro  das  próprias  comunidades  científicas.  Portanto,  um  documento  estruturado  de 

modo adequado, seguindo padrões reconhecidos, lhe confere cientificidade e qualidade. Vale 

ressaltar que a normalização documentária é um fator não só de qualidade, mas um facilitador 

da transferência da informação científica. 

 

As bibliotecas inseridas no ambiente universitário têm em sua essência a finalidade de apoiar 

o ensino, a pesquisa e a extensão; possuem como missão “prover a infra-estrutura 

bibliográfica, documentária e informacional para apoiar as atividades da Universidade, 

centrando seus objetivos nas necessidades de informação do indivíduo, membro da 

comunidade  universitária”.  (TARAPANOFF,  1981  apud  RUSSO,  2003,  p.  3).  Com  essa 

consideração em vista, pode-se dizer que cabe à biblioteca oferecer serviços e produtos para 

fundamentar a comunidade acadêmica na utilização da normalização documentária. 

 

Segundo  Borba  (2011,  p.  5),  atualmente  as  profissões  têm  passado  por  mudanças,  com  o 

intuito de se adequarem às novas demandas da sociedade da informação, às novas 

tecnologias. A sociedade moderna exige cada vez mais competências de todos os 

profissionais para atender e satisfazer às necessidades desse mercado cada vez mais exigente. 

Com o profissional da informação não é diferente, visto que o conhecimento vem se tornando 

um  diferencial  para  as  organizações  que  buscam  excelência;  assim  sendo,  esse  profissional 

precisa trabalhar com as novas tecnologias para atender às expectativas da atual sociedade. 

 

O  volume  de  informação  produzido  no  mundo  contemporâneo,  e  que  circula  em  todos  os 

canais  disponíveis,  é  imenso.  Essa  quantidade  de  informações  vem  desafiando  tanto  os 

encarregados de organizá-las, quanto aqueles que precisam encontrá-las. Padronizar, 

normalizar essa informação é primordial para a sua posterior recuperação e uso. 
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A  importância  de  realizar  esta  pesquisa  justifica-se  na  busca  e  verificação  das  seguintes 

questões: I) se as bibliotecas do setor universitário, que foram selecionadas, contribuem para 

o auxilio à normalização do trabalho acadêmico; II) se oferecem ferramentas que forneçam 

subsídios  para  essa  prática  em  suas  home  pages,  a  fim  de  facilitar  a  disseminação  e  a 

recuperação da informação, além de favorecer a produção do conhecimento e a comunicação 

científica. 

 

Considerando a informação como insumo para o conhecimento, disponibilizar subsídios em 

rede para a normalização é fundamental para que se assista também à demanda de usuários 

remotos, a fim de que estes tenham acesso em qualquer hora e lugar àquilo que desejam.  
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2 OBJETIVOS 

 

A seguir serão apresentados os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar, no âmbito de bibliotecas universitárias, a oferta, em suas páginas na internet, de 

suporte para a produção do trabalho acadêmico, tais como: manuais ou outras ferramentas que 

auxiliem na tarefa de normalização. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar se  no site ou blog dessas bibliotecas existe uma seção específica que trate 

sobre normalização, apoiando a escrita acadêmica; 

 

 Observar que tipo de apoio virtual é oferecido; 

 

 Analisar qual é a entidade ou organismo normativo em que a biblioteca se pauta para 

elaborar seus manuais ou ferramentas de normalização; 

 

 Incentivar os profissionais da área a oferecer serviços que apoiem a escrita do trabalho 

acadêmico como forma de melhorar a comunicação científica. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste  item,  será  apresentada  a  fundamentação  teórica  com  estudos  sobre  Normalização, 

ABNT,  Comunicação  Científica  e  o  Trabalho  Acadêmico,  e,  por  fim,  o  tópico  sobre  as 

Bibliotecas Universitárias e o Suporte à Escrita do Trabalho Acadêmico. 

 

3.1 Normalização 

 

A normalização é uma atividade presente na vida social desde a antiguidade. De acordo com o 

Centro de Capacitação de Recursos Humanos do Inmetro (1985, p.1) "A palavra falada talvez 

seja a mais antiga das normas. Se as palavras não possuíssem significados definidos, não seria 

possível  nos  entendermos".  Embasando-se  nesta  citação,  pode-se  dizer  que  assim  como  as 

palavras, os números e as letras também são tipos de expressões gráficas normalizadas dentro 

de determinado ambiente cultural. 

 

No entanto, desde os tempos mais remotos, fez-se necessária a adoção de normas e padrões 

para a comunicação e a vida em sociedade, sendo a normalização essencial para o 

desenvolvimento da linguagem falada e escrita. (DIAS, 2003 apud MELO et al, 2012, p. 3-4).  

Sendo assim, pode-se inferir que a normalização é imprescindível para a vida em sociedade.  

 

Para  o  Centro  de  Capacitação  de  Recursos  Humanos  do  Inmetro,  (1985  p.  1),  a  vida  em 

comunidade era pautada e seguida pelos costumes e pelas regras comuns da época, o que fez 

surgir os primeiros padrões de vida, como a linguagem, os símbolos, as roupas, as formas e 

medidas. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ([2013]) 

normalização é a "atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, 

prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo 

de ordem, em um dado contexto". 

 

Por conseguinte, a normalização evoluiu e tornou-se um meio para assegurar a 

intercambialidade  de  forma  precisa  e  qualificável,  como  visto  em Vargas  (2006  p.  3). 

Atualmente, é indispensável que se estabeleçam normas para que se garanta a qualidade dos 

produtos e processos. Haja vista que para Crespo e Rodrigues (2011, p. 40), a normalização 

também é "[...] o ato, a ação de fazer uso de normas, utilizando-se de padrões que estabelecem 

princípios  para  a  qualificação  dos  diferentes  produtos,  processos,  serviços  e  atividades". 
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Sendo assim, “[...] a utilização das normas técnicas se tornou referência quando o assunto é 

qualidade e segurança para o produtor e consumidor". (VARGAS, 2006, p. 2). 

 

A normalização é executada, criada, por organismos que contam com a participação de todas 

as partes interessadas, como produtores, consumidores, universidades, laboratórios, centros de 

pesquisas e Governo. "Um organismo de normalização tem como principal função a 

elaboração,  aprovação  e  divulgação  de  normas,  que  devem  ser  colocadas  à  disposição  do 

público". (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, [2013]). 

 

Os  organismos  nacionais  de  normalização  são  reconhecidos  e  responsáveis  por  executar  o 

processo de normalização no âmbito nacional. Com isso, esses organismos são indicados para 

tornarem-se membros da correspondente organização internacional de normalização. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, [2013]). 

 

No site da ABNT, encontram-se alguns exemplos de organismos nacionais de normalização 

reconhecidos em seus respectivos países: 

 

 Alemanha – Deutsches Institut für Normung (DIN);  

 Argentina – Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM);  

 Brasil – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

 Canadá – Standards Council of Canada (SCC);  

 Espanha – Associación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

 

Entre as principais organizações internacionais de normalização podem ser citadas a 

International  Organization  for  Standardization  (ISO),  uma  organização  não  governamental 

integrada por organismos nacionais de normalização de mais de 100 países, contando com um 

representante  por  país,  sendo  a  ABNT  a  sua  representante  no  Brasil.  Outro  organismo  é  a 

International Electrotechnical Commission (IEC), uma federação mundial integrada por mais 

de  50  organismos  nacionais  de  normalização,  contando  com  um  representante  por  país, 

atuando especificamente na normalização internacional no campo da eletricidade e da 

eletrônica; seu representante brasileiro é também a ABNT, que conta com o Comitê Brasileiro 

de  Eletricidade  Industrial  (COBEI)  para  sua  representação.  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, [2013]; VARGAS, 2006, p. 6). 
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Atualmente  é  um  fato  que  novas  tecnologias  surgem,  avançam  e  novas  normas  na  mesma 

medida  são  criadas  e  as  antigas  modificadas;  entretanto,  é  necessário  estar  atento  a  essas 

novas mudanças para que se atinja a qualidade final em determinado produto ou prestação de 

serviço. (VARGAS, 2006, p. 7). 

 

3.2 ABNT e a Normalização da Documentação 

 

Fundada  em  1940,  a  ABNT  é  uma  entidade  privada  e  sem  fins  lucrativos.  É  o  órgão 

responsável  pela  normalização  técnica  do  país.  Possui  55  Comitês  Brasileiros  e  quatro 

Organismos  de  Normalização  Setorial,  os  quais  são  chamados  genericamente  de  Comitês 

Técnicos. Esses são os órgãos técnicos, formados por Comissões de Estudo, onde as Normas 

Brasileiras  são  desenvolvidas.  O  Comitê  Brasileiro  é  o  órgão  da  estrutura  da  ABNT  e  o 

Organismo  de  Normalização  Setorial  é  o  conceito  dado  a  uma  Entidade  Setorial,  com 

experiência  em  normalização,  credenciada  pela  ABNT  para  atuar  no  desenvolvimento  de 

Normas Brasileiras do seu setor. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

[2013]). 

 

Em especial vale  ressaltar o Comitê Brasileiro de  Informação  e Documentação da  ABNT - 

CB-14, que conforme a ABNT (2006, p. 67) é o responsável pela 

 

[...] normalização no campo de finanças, bancos, seguros, comércio, administração e 
documentação, compreendendo práticas adotadas em bibliotecas, centros de 
documentação e informações no que concerne, a terminologia, requisitos, serviços e 
generalidades. 
 

 

Em  pesquisa  no  catálogo  de  normas  técnicas  do  site  da  ABNT  ([2013])  sobre  as  normas 

técnicas  do  CB-14,  encontraram-se  os  seguintes  resultados  de  normas  de  informação  e 

documentação que estão em vigor: 

 

 ABNT NBR 6027:2012 Informação e documentação — Sumário — Apresentação; 

 ABNT NBR 6024:2012 Informação e documentação — Numeração progressiva das 

seções de um documento — Apresentação; 

 ABNT  NBR  10719:2011  Informação  e  documentação —  Relatório  técnico  e/ou 

científico — Apresentação; 
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 ABNT  NBR  14724:2011  Informação  e  documentação  —  Trabalhos  acadêmicos  — 

Apresentação; 

 ABNT  NBR  15287:2011Informação  e  documentação —  Projeto  de  pesquisa — 

Apresentação; 

 ABNT NBR 15437:2006 Informação e documentação — Pôsteres técnicos e 

científicos — Apresentação; 

 ABNT NBR ISO 2108:2006 Informação e documentação — Número Padrão 

Internacional de Livro (ISBN); 

 ABNT NBR 6029:2006 Informação e documentação — Livros e folhetos — 

Apresentação; 

 ABNT NBR 10518:2005 Informação e documentação — Guias de unidades 

informacionais — Elaboração; 

 ABNT NBR 10525:2005 Informação e documentação — Número padrão 

internacional para publicação seriada – ISSN; 

 ABNT NBR 6034:2004 Informação e documentação — Índice — Apresentação; 

 ABNT NBR 12225:2004 Informação e documentação — Lombada — Apresentação; 

 ABNT NBR 6028:2003 Informação e documentação — Resumo — Apresentação; 

 ABNT NBR 6021:2003 Informação e documentação — Publicação periódica 

científica impressa — Apresentação; 

 ABNT NBR 6022:2003 Informação e documentação — Artigo em publicação 

periódica científica impressa — Apresentação; 

 ABNT NBR 6025:2002 Informação e documentação — Revisão de originais e provas; 

 ABNT NBR 10520:2002 Informação e documentação — Citações em documentos — 

Apresentação; 

 ABNT NBR 6023:2002 Informação e documentação — Referências – Elaboração; 

 ABNT NBR 12676:1992 Métodos para análise de documentos - Determinação de seus 

assuntos e seleção de termos de indexação — Procedimento; 

 ABNT NBR 5892:1989 Norma para datar; 

 ABNT NBR 6032:1989 Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas; 

 ABNT NBR 6033:1989 Ordem alfabética; 

 ABNT NBR 10519:1988 Critérios de avaliação de documentos de arquivo — 

Procedimento; 

 ABNT NBR 9578:1986 Arquivos — Terminologia. 
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As  normas  anteriores  foram  apresentadas  de  forma  cronológica,  começando  pelas  mais 

recentes. Ao todo são 24 normas de informação e documentação em vigor, segundo a ABNT, 

([2013]). A utilização de normas técnicas na elaboração de trabalhos acadêmicos é essencial 

para  facilitar  a  comunicação  e  o  intercâmbio  de  informações.  (CARTONI,  2009,  p.  2). 

Também para Rother (2007, p.1),  

 

A normalização, como atividade reguladora, unifica formatos, procedimentos, 
favorece e facilita o registro, a transferência das informações para os meios 
impressos e/ou eletrônicos e permite a recuperação mais efetiva de documentos em 
sistemas de informação, além de garantir  uma padronização que facilita o  uso e a 
disseminação de seu conteúdo. 
 

 

Assim como, para Crespo e Rodrigues (2011, p.39), 

 

A  adoção  de  padrões  normativos  para  a  elaboração  de  qualquer  tipo  de  trabalho 
científico facilita a sua posterior divulgação, as trocas dentro das próprias 
comunidades científicas, pois um documento estruturado de modo adequado, 
seguindo padrões reconhecidos, lhe confere cientificidade e qualidade.  
 

 

Na visão de Curty e Bocatto (2005, p. 95), a prática da normalização de documentos tem por 

objetivo  padronizar  e  simplificar  o  processo  de  elaboração  de  qualquer  trabalho  científico. 

“Facilita também o processo de comunicação e intercâmbio dentro da comunidade científica, 

possibilitando o processo de transferência de informação”. 

 

3.3 Comunicação Científica e o Trabalho Acadêmico 

 

A produção do conhecimento que circula na sociedade, independentemente da área científica 

à qual pertence, se dá por meio da pesquisa científica. Entretanto, a maneira como ocorre a 

comunicação da ciência – sua transmissão e divulgação podem ser feitas por uma diversidade 

de canais – pode agregar peculiaridades inerentes à área científica que lhe diga respeito. Esse 

processo,  ao mesmo tempo em que permite a modificação do saber já  existente, possibilita 

que o conhecimento gerado alcance seus objetivos. (CRESPO; RODRIGUES, 2011, p. 37). 

 

A  necessidade  de  padrões  para  a  produção  científica,  a  qual  permite  aos  pesquisadores 

divulgarem de forma adequada seus estudos e pesquisas, pode ser corroborada por Rodrigues, 

Lima e Garcia (1998, p. 153), conforme a citação a seguir:      
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Para codificar essas mensagens tão distintas em suas origens, que tratam de objetos 
tão variados em seus fins, que tem conteúdos políticos tão díspares, tratados segundo 
metodologias tão elásticas, enfim, para permitir um  modo de comunicação que dê 
conta de todas essas variedades/especificidades dos conteúdos típicos da ciência, é 
que  surge  a  normalização  como  possibilidade  metodológica  de  uniformizar  sua 
expressão escrita. A normalização tem como uma de suas características a 
capacidade de contribuir para harmonizar as peculiaridades em cada área e em cada 
veículo de comunicação.  
Todo o processo de criação desenvolvido na universidade necessita, por 
conseguinte,  da  normalização,  entendida  como  o  processo  de  formular  e  aplicar 
normas  para  acesso  sistemático  a  uma  atividade  típica  do  meio  universitário:  a 
redação do trabalho científico.  
 

 

No  entanto,  há  uma  grande  importância  em  reconhecer  a  necessidade  de  se  estabelecer 

padrões  na  escrita  do  trabalho  acadêmico.  Esse  fato  é  salientado  por  Cunha  (1973,  apud 

RODRIGUES; LIMA; GARCIA, 1998, p. 151) na citação a seguir: 

 

Todo trabalhador intelectual precisa aceitar a responsabilidade de comunicar 
adequada e amplamente os resultados de  seus estudos e pesquisas, adotando, para 
tanto,  a  mesma  seriedade,  dedicação  e  disposição  de  espírito  com  que  encara  a 
responsabilidade de planejar e executar os estudos e as pesquisas que lhe cabem. 
 

 

Abordando  Rodrigues,  Lima  e  Garcia  (1998,  p.  155),  percebe-se  que  todo  o  processo  de 

criação intelectual desenvolvido necessita, por conseguinte, da normalização. Se a ciência tem 

como objetivo produzir um conhecimento público e conduzir esse conhecimento no sentido 

de  conhecimento  comunicado,  é  indispensável  que  os  conteúdos  dessa  ciência,  desde  sua 

geração, sejam transferidos com qualidade formal, de maneira a permitir sua rápida 

manipulação e recuperação.  

 

3.4 Bibliotecas Universitárias e o Suporte Virtual ao Trabalho Acadêmico  

 

As  bibliotecas  como  organizações  sociais,  inseridas  no  ambiente  social,  também  tendem  a 

acompanhar  os  processos  de  desenvolvimento  econômico,  social  e  tecnológico.  No  mundo 

moderno,  as  bibliotecas  passaram  a  utilizar  técnicas  e  processos  automatizados  (MORIGI; 

PAVAN, 2004, p. 121). Então, como mudança de paradigma, as bibliotecas começaram a se 

informatizar, modificando suas formas de fornecer seus produtos e serviços. De acordo com 

estes autores, a utilização dessas tecnologias viabiliza o rápido acesso à informação, além do 

uso concomitante de um mesmo documento. O atual pressuposto sobre o futuro é que, “cada 
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vez mais, serão utilizadas as tecnologias de informação e comunicação em todas as áreas da 

vida  social”.  Não  pode  ser  diferente  nas  bibliotecas  e  centros  de  informação.  (MORIGI; 

PAIVA, 2004, p. 121). 

 

As bibliotecas universitárias também se enquadram nesta nova configuração e, inseridas nas 

universidades, institutos e centros de pesquisa, as bibliotecas universitárias ao empregarem as 

tecnologias  de  informação  e  comunicação,  desenvolvem  novos  serviços  e  aprimoram  os  já 

oferecidos (MORIGI; PAIVA, 2004, p. 122). 

 

Segundo Oliveira e Bertholino (2000, p. 1) há um rápido aumento do número de usuários que 

acessam os recursos de sites remotos. Para Cooper (1998 apud OLIVEIRA; BERTHOLINO, 

2000, p. 1-2), o usuário remoto é conhecido por todo acesso eletrônico individual aos recursos 

da biblioteca realizados de um ambiente externo, caracterizado pela distância física ou vínculo 

acadêmico.  Pela  falta do  contato  físico,  estes  usuários  tornam-se  invisíveis,  não  sendo 

considerados  por  muitas  bibliotecas,  que  dão  preferência  pela  administração  dos  recursos 

informacionais centrados no usuário presencial.  

 

Esse contexto precisa ser atualizado, de forma a seguir as tendências do mundo 

contemporâneo, em que é necessário redefinir formas de atuação, pois, invisíveis ou 

presenciais,  as  necessidades  e  expectativas  dos  usuários  são  reais,  sendo  imprescindível  a 

adequação dos serviços prestados pela biblioteca, abrangendo a todos os usuários possíveis, 

visto que “[...] o acesso cada vez mais rápido à informação é o que diferencia atualmente as 

pessoas e por sua vez as bibliotecas”. (BERTHOLINO; OLIVEIRA, 1999 apud OLIVEIRA; 

BERTHOLINO, 2000, p. 5). 

 

Devlin (1997 apud OLIVEIRA; BERTHOLINO, 2000, p. 3) avalia a Internet como 

ferramenta  de  referência  baseada  na  habilidade  de  promover  rápido  acesso  às  fontes  de 

informação. A Internet marca de fato a transformação entre serviços de referência tradicionais 

(para o usuário presencial) e os serviços de referência para usuários remotos. No serviço de 

referência tradicional, o bibliotecário mantém controle e opera de forma independente. Com o 

usuário  remoto,  a  relação  é  diferente,  pois  ele  controla  o  processo  de  acordo  com  sua 

conveniência,  preservando  anonimato,  selecionando  fontes,  descartando  e  buscando  outras 

referências. 
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As  atribuições  do  bibliotecário  de  referência  vão  além  do  fato  desse  profissional  ser  um 

facilitador  da  informação.  Cabe,  também,  a  esse  profissional  assistir  ao  aluno/pesquisador 

com programas de treinamento que os ensinem a normalizar seus trabalhos (BRASIL, 2002 

apud  ANJOS;  CALIXTO;  MARTINS,  2012,  p.  14).  Estes  autores  continuamente  afirmam 

que, para isso, o profissional da informação “tem como incumbência criar um manual com 

conjunto  de  normas  da  ABNT  referentes  à  normalização  documentaria:  os  famosos  Guias 

para  Elaboração  de  Trabalhos  Acadêmicos”.  Esses  guias  fornecerão  apoio  à  normalização 

das monografias, dissertações e teses; em suma, irão auxiliar a escrita dos trabalhos 

acadêmicos. 

 

Dias (2008, não paginado) alerta que cabe à ABNT a tarefa de: 

 

[...]  investir  em  estudos  de  trabalhos  científicos,  visando  uma  maior  padronização 
entre  eles  através  de  regras  que  especifiquem  os  tipos  de  métodos,  processos  e 
resultados  a  serem  alcançados,  por  determinadas  pesquisas,  e  tornando  assim  as 
publicações científicas  mais uniforme. 
 

 

O autor assegura que a normalização documentária poderia auxiliar no controle de qualidade 

do  produto,  visando  sempre  ao  melhor  para  o  usuário,  que  em  sua  busca  procura  alcançar 

assuntos  específicos  e  de  qualidade  que  satisfaçam  a  sua  pesquisa.  Meadows  (1999  p.30) 

corrobora essa afirmativa, com a seguinte afirmação: 

 

[...]  por  volta  do  fim  do  século  XIX,  é  que  os  pesquisadores  careciam  de  mais 
assistência  para identificar, na massa de toda a literatura disponível, o  material de 
que  precisavam.  Parte  do  problema  era  a  falta  de  normalização  bibliográfica  na 
elaboração dos relatos de pesquisa [...]. 
 

 

Essa citação ressalta a necessidade e a importância da normalização da documentação, e que a 

falta de padronização é um problema no que diz respeito à recuperação da informação, e, por 

conseguinte, na produção do conhecimento.  
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4 METODOLOGIA 

 

Entende-se por pesquisa, segundo Marconi e Lakatos (2005, p. 157) “[...] um procedimento 

formal,  com  método  de  pensamento  reflexivo,  que  requer  um  tratamento  científico  e  se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Assim, o 

desenvolvimento deste trabalho tem como método primário a reunião de conceitos e 

considerações a partir de uma pesquisa bibliográfica e análise documental, seguida 

posteriormente  da  aplicação  de  questionário  para  complementar  os  dados  levantados  na 

pesquisa.  

 

Buscou-se desenvolver um estudo acerca do apoio à normalização que os sites de bibliotecas 

universitárias  oferecem.  Dentre  as  fontes  de  informação,  neste  trabalho  foram  utilizados 

livros, artigos de periódicos em formato impresso e eletrônico e sites da internet, construindo 

o referencial teórico da pesquisa. 

 

4.1 Universo de Pesquisa 

 

Para  compor  o  universo  de  pesquisa,  propôs-se  trabalhar  com  bibliotecas  universitárias 

localizadas  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  bibliotecas  essas  que  compõem  o  ambiente  de 

universidades públicas e privadas. A escolha da amostra se deu por conveniência, visto que 

foram selecionadas bibliotecas que disponibilizam informações, para seus usuários, por meio 

de um portal na web, oferecendo assim suporte para o estudo. 

 

Dentre as bibliotecas que compõem o ambiente de universidades públicas foram escolhidas as 

seguintes:  

 

 Biblioteca  Eugenio  Gudin  do  Centro  de  Ciências  Jurídicas  e  Econômicas  (CCJE),  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 

 Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ); 

 Biblioteca  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde  (CCS),  da  Universidade  Federal  do  Rio  de 

Janeiro (UFRJ); 
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 Biblioteca José de Alencar da Faculdade de Letras (FL), da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ); 

 Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), da Universidade Federal Fluminense (UFF); 

 Biblioteca da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação (BEE) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF);  

 

No ambiente de universidades privadas foram selecionadas as seguintes: 

 

 Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio). 

 Biblioteca Central da Universidade Cândido Mendes (UCAM); 

 Biblioteca Central da Universidade Veiga de Almeida (UVA); 

 Biblioteca Central da Universidade Gama Filho (UGF). 

 

4.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada, primeiramente, por meio da pesquisa documental e, 

posteriormente, pela análise do site dessas bibliotecas, adicionadas à aplicação de 

questionário para profissionais das bibliotecas selecionadas, a fim de investigar de que forma 

essas  bibliotecas  contribuem  para  o  apoio  da  prática  de  normalização  de  documentos.  Este 

instrumento foi escolhido, pois de acordo com Marconi e Lakatos (2005, p. 203) 

“Questionário  é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma  série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença de entrevistador”.  

 

O envio dos questionários foi feito via correio eletrônico, sucedido de ligações que reiteraram 

a solicitação da resposta dos questionários aos profissionais da área.   

 

4.3 Análise de Dados 

 

Para a análise dos dados coletados foi utilizada o tipo de análise qualitativa, entendida sob a 

seguinte ótica: 

 

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na compreensão dos 
fenômenos  que  estuda  –  ações  dos  indivíduos,  grupos  ou  organizações  em  seu 
ambiente e contexto social – interpretando-os segundo a perspectiva dos 
participantes da situação enfocada [...]. Assim sendo, a interpretação, a consideração 
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do  pesquisador  como  principal  instrumento  de  investigação  [...].  (ALVES,  1991; 
GOLDENBERG, 1999; NEVES, 1996; PATTON, 2002 apud TERENCE; 
ESCRIVÃO FILHO, 2006, p. 1-2). 
 

 

As  informações  coletadas  foram  analisadas  de  acordo  com  os  objetivos  propostos  pelo 

trabalho,  a  fim  de  constatar  a  qualidade  do  apoio  à  escrita  do  trabalho  acadêmico  que  as 

determinadas  bibliotecas  universitárias  oferecem.  Não  se  optou  pela  análise  quantitativa, 

porque o universo de pesquisa se constitui em uma pequena amostra (10 bibliotecas).  
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5 RESULTADOS OBTIDOS COM ANÁLISE DAS HOME PAGES 

 

A seguir são apresentados os dados coletados nas home pages das Bibliotecas Universitárias 

(BU). O Quadro 1 sintetiza esta apresentação, tendo como base os seguintes critérios: 

 

Critério 1: Existe um sistema de bibliotecas? 

 

Critério 2: Esse sistema de bibliotecas possui home page? 

 

Critério 3: Na home page do sistema há apoio à normalização do trabalho acadêmico? 

 

Critério 4: A BU possui uma home page individual? 

 

Critério 5: Na home page da biblioteca existe serviço de apoio à normalização do trabalho 

acadêmico? 

 

Critério 6: A home page da biblioteca está atualizada? 

 

Critério 7: Que tipo de apoio ou ferramentas são encontradas? 

 

Critério 8: Existe uma seção na home page com o título normalização?  

 

O Quadro 1 demonstra os dados obtidos com a análise das home pages das BU selecionadas. 
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Quadro 1 – Dados obtidos com a análise das home pages das BU selecionadas 

Bibliotecas Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Critério 6 Critério 7 Critério 8 

CCJE Sim Sim Sim Sim Sim Não - Manual Não 

CCS Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
- Manuais;  

- Apoio à ficha 
catalográfica 

Não 

CFCH Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
- Manuais; 

- Apoio à ficha 
catalográfica 

Não 

FL Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

- Manuais; 
- Apoio à ficha 
catalográfica; 

- Referência de 
normas; 

- Link p/ site de 
normalização 

online 

Sim 

BCG Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

- Manuais;  
- Apoio à ficha 
catalográfica; 

- Link p/ site de 
normalização 

online 

Não 

BEE Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
- Link p/ site de 
normalização 

online 
Não 

PUC Sim Sim Sim Não - - 
- Manual; 

- Apoio à ficha 
catalográfica 

Não 

UCAM Sim Sim Não Não - - - - 

UVA Sim Sim Sim Não - - 
- Link p/ site de 
normalização 

online 
Não 

UGF Sim Sim Sim Não - - 
- Apoio à  ficha 
catalográfica. 

Não 
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Observando o Quadro 1, percebe-se que: 

 

 Todas as BU são subordinadas a um sistema de bibliotecas; 

 Os sistemas em que estão inseridas as BU disponibilizam informações em uma home 

page; 

 Apenas o sistema de bibliotecas da UCAM não fornece apoio virtual à normalização; 

 Nenhuma das universidades privadas possui uma home page individual; 

 Todas as bibliotecas das universidades públicas apóiam virtualmente a elaboração do 

trabalho acadêmico, em suas home pages individuais; 

 Somente a home page da Biblioteca Eugênio Gudin do CCJE é que não está 

atualizada; 

 Dentre as ferramentas encontradas de apoio virtual à normalização do trabalho 

acadêmico  encontram-se:  manuais;  apoio  à  elaboração  de  ficha  catalográfica;  referência  de 

normas e links para sites de normalização online; 

 Apenas  a  PUC-Rio,  das  universidades  privadas,  disponibiliza  manual  de  apoio  à 

normalização em sua home page; 

 Somente  a  home  page  da  Biblioteca  José  de  Alencar  da  FL  apresenta  uma  seção 

intitulada “normalização”. 

 

Corroborando  as  informações  do  Quadro  1,  a  única  biblioteca  que  não  presta  serviços  de 

apoio virtual ao trabalho acadêmico é a Biblioteca da UCAM. Por outro lado, a biblioteca que 

mais se destaca, tendo mais recursos que apóiam virtualmente a escrita do trabalho acadêmico 

é a Biblioteca José de Alencar da FL/UFRJ. 

 

5.1 Dados sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

A  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  tem  como  objetivo  e  finalidade  proporcionar  à 

sociedade brasileira  “meios para dominar,  ampliar, cultivar, aplicar  e difundir o patrimônio 

universal  do  saber  humano,  capacitando  todos  os  seus  integrantes a  atuar  como força 

transformadora”.  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  RIO  DE  JANEIRO,  [2013]).  Oferece 

cursos de graduação, de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Seus campi são divididos 

entre a Cidade Universitária e a Praia Vermelha. Possui ainda unidades isoladas, espalhadas 

pela cidade do Rio de Janeiro e dois campi avançados em Macaé e Xerém. 
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O sistema de bibliotecas da UFRJ é denominado Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) 

e, de acordo com informações retiradas de seu site, o mesmo tem por finalidade “coordenar 

ações que visem integrar as bibliotecas à realidade educacional e administrativa da 

universidade”.  De  forma  geral,  objetiva  desenvolver  políticas  de  planejamento,  fomento  à 

pesquisa, gerenciamento de tecnologias e desenvolvimento de acervos e serviços de 

informação,  servindo  também  de  apoio  aos  programas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.    É 

composto por mais de 40 bibliotecas que apóiam os cursos e possuem obras especializadas em 

todos os campos de conhecimento. (SISTEMA  DE BIBLIOTECAS E  INFORMAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, [2013]). 

 

Como  descrito  na  metodologia  deste  trabalho,  as  bibliotecas  selecionadas  nessa  instituição, 

foram: a Biblioteca Eugênio Gudin (BEG), do CCJE; a Biblioteca do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS); a Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e a Biblioteca 

José de Alencar, da Faculdade de Letras (FL). 

 

5.1.1 Dados sobre a Biblioteca Eugênio Gudin do CCJE 

 

A Biblioteca Eugênio Gudin (BEG), tem seu acervo especializado em Economia, 

Administração,  Contabilidade  e  Biblioteconomia,  e  está  localizada  no  campus  da  Praia 

Vermelha. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca Eugênio Gudin 

 

A home page da BEG apresenta uma seção intitulada “produtos”; nela, encontra-se um link 

para o “manual de normas para publicação de trabalhos acadêmicos”, desenvolvido pelo SiBI. 

É uma publicação baseada nas normas da ABNT, visando facilitar a elaboração de trabalhos 

acadêmicos. No entanto, o link não está permitindo o acesso à informação.  

 

5.1.2 Dados sobre a Biblioteca do CCS 

 

A Biblioteca Central do CCS foi criada em 1971, com a fusão das coleções provenientes das 

diversas unidades transferidas para o campus da Cidade Universitária. Seu acervo abrange as 

áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Educação, Sociologia, Filosofia, Serviço 
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Social, Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, Radialismo, Publicidade e Propaganda, 

Editoração,  Direção  Teatral  e  Relações  Internacionais.  O  acervo  é  composto por  livros, 

periódicos, teses, dissertações, bases de dados em CD-ROM, periódicos e seriados da 

OPS/OMS, obras raras e obras de referência, disponíveis para consulta e/ou acesso.  

 

 A normalização virtual e a Biblioteca do CCS 

 

Na  home  page  da  biblioteca,  encontra-se  uma  seção  denominada  “serviços”;  nela  aparece 

primeiramente  a  opção  “ficha  catalográfica”,  onde  se  explica  sobre  a  elaboração  da  ficha, 

apresentando link para “regras e notas explicativas para elaboração de ficha catalográfica de 

teses e dissertações”, entre outras explicações sobre a ficha e formulário de requerimento. No 

fim  dessa  mesma  página,  é  disponibilizado  acesso  aos  seguintes  manuais:  “manual  para 

elaboração e normalização de trabalhos de conclusão de curso”;  “manual para elaboração e 

normalização de dissertações e teses” e “guia prático para normalização de trabalhos 

acadêmicos da Biblioteca do IPPUR/UFRJ”. 

 

 Na  mesma  seção  “serviços”,  encontra-se  a  opção  “teses  e  dissertações”;  aí,  também,  é 

encontrado um link que encaminha ao “manual para elaboração e normalização de 

dissertações  e  teses”,  desenvolvido  pelo  SiBI.  Outro  link  visto  na  mesma  opção  “teses  e 

dissertações” leva ao “formulário de requerimento de ficha catalográfica”, que serve de apoio 

à elaboração da ficha catalográfica. 

 

5.1.3 Dados sobre a Biblioteca do CFCH 

 

A Biblioteca do CFCH foi criada em 1971. Seu acervo é especializado em Ciências Humanas 

e  Sociais,  e  é  composto  por  livros,  monografias,  periódicos,  obras  de  referência,  teses, 

dissertações e coleções especiais, que estão disponíveis na base de dados online. A biblioteca 

fica localizada no campus da Praia Vermelha. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca do CFCH 

 

No blog da biblioteca, disponibilizado na home page do SiBI, encontra-se a seção “serviços”, 

que tem uma opção de “elaboração de ficha catalográfica”, onde pode se solicitar a elaboração 

da ficha enviando os dados necessários. Outros dois links se encontram nessa mesma página 
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para downloads, um para o “manual para a elaboração e normalização de trabalhos 

de conclusão de curso” e outro para o “manual para a elaboração e normalização de 

dissertações e teses”, ambos elaborados pelo SiBI. 

 

5.1.4 Dados sobre a Biblioteca José de Alencar da FL 

 

A  biblioteca  José  de  Alencar  foi  criada  em  1969;  na  ocasião,  foi  criado  e  estruturado  o 

Serviço  de  Documentação  e  Informação  da  Faculdade  de  Letras  (SEDIN/FL),  na  Avenida 

Chile,  com  o  objetivo  de  atender  às  necessidades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  desta 

Faculdade.  Em  1985,  a  Biblioteca  José  de  Alencar  foi  reinaugurada  no  campus  da  Cidade 

Universitária  e,  posteriormente,  passou  a  funcionar  como  Biblioteca  Central  do  Centro  de 

Letras  e  Artes  (CLA/BC).  Alguns  anos  depois,  a  biblioteca   deixou  de  ser  a   Biblioteca 

Central do CLA  e passou a  funcionar como uma  biblioteca setorial  desta  Faculdade. Seu 

acervo é especializado nas áreas de Literatura e Linguística, composto por teses e 

dissertações, periódicos, obras de referência (dicionários, enciclopédias, catálogos etc.), entre 

outros. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca da FL 

 

Na home page da Biblioteca da FL, encontram-se duas opções que apóiam a normalização do 

trabalho acadêmico. Na seção “serviços”, primeiramente, tem a opção “ficha catalográfica”, 

em que os alunos podem solicitar, por meio de um formulário, a elaboração da ficha. Além 

disso, nessa mesma seção, apresenta-se um link que direciona ao “manual para a elaboração 

de teses e dissertações”. Ainda nessa home page, logo abaixo, existe a descrição de elementos 

pré-textuais,  textuais  e  pós-  textuais  de  um  trabalho  acadêmico.  Continuando  na  seção 

“serviços”, a outra opção que se encontra está intitulada como “normalização”; nesta existem 

dois links: um direcionando ao “manual para a elaboração e normalização de dissertações e 

teses”  e  outro  ao  “manual  para  a elaboração  e  normalização  de  trabalhos  de conclusão  de 

curso”,  ambos  elaborados  pelo  SiBI.    Ainda  na  seção  “normalização”,  apresenta-se  uma 

listagem com as principais normas da ABNT para a realização dos trabalhos científicos; por 

fim, encontra-se um link para a ferramenta MORE1, que de forma gratuita produz 

                                                           
1 Mecanismo Online para Referências – ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). 
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automaticamente  citações  no  texto  e  referências  no  formato  ABNT,  visando  o  apoio  à 

elaboração do trabalho acadêmico. 

 

5. 2 Dados sobre a Universidade Federal Fluminense 

 

A  Universidade  Federal  Fluminense,  com  o  centro  universitário  localizado  em  Niterói,  tem 

unidades nos campi de Gragoatá, Praia Vermelha e do Valonguinho. Já no interior do estado, 

a UFF possui unidades em Rio das Ostras, Macaé, Volta Redonda, Nova Friburgo, Angra dos 

Reis, Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua. A UFF oferece cursos de 

graduação,  programas  de  pós-graduação  lato  sensu  e  stricto  sensu  (mestrado  e  doutorado). 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, [2013]). 

 

A Superintendência de Documentação (SDC) é o órgão responsável pela coordenação técnica 

e  administrativa  do  Sistema  de  Bibliotecas  e  Arquivo  da  Universidade.  Tem  como  função 

fornecer recursos informacionais e dar assistência técnica na área de documentação, por meio 

de  redes  e  sistemas  integrados,  facilitando  o  acesso  à  informação.  A  SDC  é  composta  por 

mais de 20 bibliotecas. (SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, [2013]). 

 

Dentre  as  bibliotecas  pesquisadas  desta  instituição,  estão  a  Biblioteca  Central  do  Gragoatá 

(BCG) e a Biblioteca da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação (BEE). 

 

5.2.1 Dados sobre a BCG 

 

Criada em 1994, seu acervo é especializado nas seguintes áreas: Antropologia, Arquivologia, 

Artes,  Biblioteconomia,  Ciência  da  Informação,  Cinema,  Comunicação  Social,  Educação, 

Educação  Física,  Estudos  de  Mídia,  Filosofia,  História,  Jornalismo,  Letras,  Linguagem, 

Literatura, Política, Produção Cultural, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, 

e  Sociologia.  O  acervo  da  BCG  é  composto  por:  livros,  periódicos,  teses  e  dissertações, 

trabalhos de conclusão de curso, partituras, multimídias etc. A biblioteca fica localizada no 

campus Gragoatá, em São Domingos. 
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 A normalização virtual e a BCG 

 

Em “menu principal”, na home page da BCG, existe a opção “serviços”, com um link para 

normalização  de  trabalhos  acadêmicos,  o  qual  redireciona  ao  sistema  de  bibliotecas,  que 

apresenta outro link para normalização de trabalhos acadêmicos. O mesmo acontece com o 

link para “ficha catalográfica”. O sistema de bibliotecas oferece apoio à normalização, com 

um  link  “roteiro  para  normalização  de  trabalhos  acadêmicos”,  links  para  as  ferramentas 

MORE e EndNote2, além de exemplo de ficha catalográfica. 

 

5.2.2 Dados sobre a BEE 

 

A  Biblioteca  da  Escola  de  Engenharia  foi fundada  oficialmente em  1952.  Seu acervo 

contempla as áreas de Engenharia e Ciência da Computação; abrange livros, periódicos, teses, 

dissertações,  monografias,  projetos  finais,  normas  técnicas,  relatórios,  catálogos  e  outras 

obras de referência. Fica localizada no campus da Praia Vermelha. 

 

 A normalização virtual e a BEE 

 

Na  opção  “serviços”,  da  home  page  da  BEE,  encontram-se  dispostos  os  serviços  prestados 

pela biblioteca. Nesta seção, nota-se que a biblioteca presta apoio à elaboração de trabalhos 

acadêmicos, mas no âmbito virtual esse serviço é escasso, pois só apresenta um  link para a 

ferramenta MORE.  

 

5.3 Dados sobre a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) é uma instituição de direito 

privado sem fins lucrativos, que “prima pela produção e transmissão do saber, baseando-se no 

respeito  aos  valores  humanos  e  na  ética  cristã,  visando  acima  de  tudo  o  benefício  da 

sociedade. [...] busca a excelência na pesquisa, no ensino e na extensão [...]”. (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, [2013]). Oferece além dos cursos de 

graduação, os de pós-graduação, lato sensu como especializações e stricto sensu (mestrado e 

doutorado). Suas unidades são distribuídas na Gávea (central), Barra, Centro e Caxias. 

                                                           
2 Software gerenciador de bibliografias desenvolvido pela Thomson Reuters.  
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A  Divisão  de  Bibliotecas  e  Documentação  (DBD)  -  unidade  coordenadora  do  Sistema  de 

Bibliotecas  da  PUC-Rio  -  é  um  centro  de  recursos  para  a  aprendizagem,  a  docência,  a 

pesquisa e as atividades relacionadas aos programas desenvolvidos na Universidade. A DBD 

tem como missão “facilitar o acesso e a difusão de recursos de informação e colaborar com os 

processos  de  criação  do  conhecimento,  a  fim  de  contribuir  na  consecução  dos  objetivos  da 

Universidade”. (DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E DOCUMENTAÇÃO, [2013]).  O Sistema 

de Bibliotecas é composto pela Biblioteca Central e quatro Bibliotecas Setoriais: Biblioteca 

Setorial dos Centros de Ciências Sociais e Teologia e Ciências Humanas (BS/CCS-CTCH); 

Biblioteca Setorial do Centro Técnico Científico (BS/CTC); Biblioteca Setorial do Centro de 

Estudos em Telecomunicações (BS/CETUC) e Biblioteca Setorial de Informática (BS/INF).  

 

 Dados sobre a Biblioteca Central da PUC-Rio 

 

A Biblioteca Central (BC), localizada no campus da Gávea, reúne 60% do acervo do Sistema 

de  Bibliotecas  no  que  se  refere  a  livros,  monografias,  periódicos  e  documentos  especiais. 

Nesta  Biblioteca,  encontram-se  a  Coleção  Didática  (CD),  composta  de  obras  básicas  da 

bibliografia  dos  cursos  de  graduação,  e  a  coleção  de  obras  de  referência  geral,  dicionários, 

enciclopédias etc. O Sistema de Bibliotecas abriga acervo nas áreas de atuação da PUC-Rio: 

Artes, Educação, Filosofia, Letras, Psicologia, Teologia, Administração, Direito, 

Comunicação Social, Economia, Geografia e Meio Ambiente, História, Serviço Social, 

Relações  Internacionais,  Sociologia  e  Política,  Arquitetura  e  Urbanismo,  Física,  Química, 

Matemática, Informática, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Industrial, Telecomunicações, Ciências dos Materiais e Metalurgia e 

Empreendedorismo. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca Central da PUC-Rio 

 

Na seção “alunos de graduação” existe a opção de solicitar por e-mail a elaboração de ficha 

catalográfica. Na seção  “alunos de  pós-graduação” são disponibilizados dois  links, um para 

um documento denominado “apresentação de teses e dissertações”, e outro para “normas para 

apresentação de teses e dissertações”. 
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5.4 Dados sobre a Universidade Cândido Mendes 

 

A Universidade Cândido Mendes (UCAM) é uma instituição privada, historicamente 

comprometida  com  a  excelência  nas  atividades  de  pesquisa  e  pós-graduação,  mantendo 

centros  e  institutos  de  pesquisa.  Oferece  além  dos  diversos  cursos  de  graduação,  cursos  de 

pós-graduação lato sensu, bem como programas de mestrado e doutorado stricto sensu. Sua 

rede  é  distribuída  por  um  total  de  16  unidades,  sendo  sua  unidade  do  centro  do  Rio  a 

principal. (UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES, [2013]). 

 

O Sistema de Bibliotecas da UCAM é constituído pela Biblioteca Central – órgão 

coordenador  –,  pela  Biblioteca  do  IUPERJ,  pelos  acervos  dos  mestrados  de  Direito  e  de 

Economia  Empresarial  e  pelas  bibliotecas  setoriais  das  unidades  de  Ipanema,  Praça  Pio  X, 

Campos, Friburgo, Niterói, Tijuca, Jacarepaguá, Padre Miguel, Méier, Santa Cruz e 

Araruama.  

 

 Dados sobre a Biblioteca Central da UCAM 

 

O  acervo  atual  é  formado  por  obras  remanescentes  das  antigas  coleções,  pelas  coleções 

didáticas  e  pelos  acervos  especiais:  Acervo  Golbery  do  Couto  e  Silva  (Biblioteca  Central); 

Acervos Candido José Mendes de Almeida e Helio Silva (Unidade da Praça Pio X); Candido 

Motta  Filho  (Unidade  de  Niterói).  É  composto  por  livros,  publicações  seriadas,  folhetos, 

teses,  dissertações,  trabalhos  monográficos,  fitas  de  vídeo,  CD-ROM  etc.  É  um  acervo  de 

caráter  geral,  com  destaque  nas  áreas  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  e  Ciências  Humanas, 

cobrindo mais especificamente os temas relativos aos cursos de Direito, Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Engenharia de Produção. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca Central da UCAM 

 

As informações sobre a biblioteca são encontradas na seção “comunidade”. As bibliotecas da 

UCAM são apresentadas em somente uma  home page. Nessa página é possível consultar o 

acervo,  acessar  o  regulamento  das  bibliotecas,  mas  não  se  encontram  links  de  apoio  à 

normalização do trabalho acadêmico.   
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5.5 Dados sobre a Universidade Veiga de Almeida 

 

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) é uma universidade privada, e oferece cursos de 

graduação, graduação tecnológica, pós-graduação (mestrado e extensão). Possui quatro 

campi: Tijuca (central), Barra, Centro e Cabo Frio. Sua missão é  

 

[...] formar profissionais, oferecendo ensino de qualidade, estimular e desenvolver 
pesquisa e promover atividades de extensão relevantes à comunidade, contribuindo 
desse modo para a formação plena do cidadão, alicerçada em uma cultura 
empreendedora e em princípios humanistas, éticos e democráticos. 
(UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA, [2013]). 
 

 

 Dados sobre a Biblioteca Central da UVA 

 

Inaugurada no ano de 1972, ganhou novas instalações em 1997, e está localizada no campus 

da  Tijuca.  Disponibiliza  um  acervo  de  monografias,  periódicos  e  multimídias.  E  abrange 

todas as áreas de cursos oferecidos pela universidade. 

 

 A normalização virtual e a Biblioteca Central da UVA 

 

No  site  da  Universidade  existe  uma  seção  denominada  “institucional”,  nela  é  encontrado  o 

link  para  as  bibliotecas.  Cada  campus  possui  uma  biblioteca,  porém  essas  bibliotecas  são 

representadas por somente uma home page. No quesito sobre o apoio virtual à elaboração do 

trabalho  acadêmico,  ao  final  da  página  das  bibliotecas  apresentam-se  dois  links  para  as 

ferramentas de normalização online, um é para a ferramenta FACILIS 3, que é um mecanismo 

gratuito  para  ajudar  na  elaboração  de  referências  bibliográficas  de  acordo  com  a  ABNT,  e 

outro para o MORE. Vale salientar que a ferramenta FACILIS não está funcionando. 

 

5.6 Dados sobre a Universidade Gama Filho 

 

A  UGF  é  uma  instituição  privada.  Conta  com  o  campus  Gonzaga  da  Gama  Filho  (campus 

Piedade), bem como os campi Barra-Downtown e Centro-Candelária. 

Formando anualmente cerca de cinco mil profissionais em seus cursos de graduação e pós-

graduação  lato  sensu  e  stricto  sensu.  Sua  missão  é  “educar  com  excelência  e  produzir 

                                                           
3 Ferramenta desenvolvida pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  
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conhecimento, formando profissionais competentes e comprometidos com valores éticos e a 

construção  de  uma  sociedade  justa  e  democrática”.  (UNIVERSIDADE  GAMA  FILHO, 

[2013]). 

 

A  UGF  possui  um  sistema  de  bibliotecas  que  trabalha  de  maneira  integrada  no  que  diz 

respeito  à  cooperação  entre  bibliotecas,  às  diretrizes  e  às  normas  técnicas  brasileiras.  Esse 

sistema é coordenado pela Biblioteca Central, no campus Piedade, subordinado e vinculado à 

Reitoria. Sua missão é: 

 

[...] facilitar e estimular o estudo e a investigação científica e cultural, contribuindo 
para a capacitação do estudante e a formação contínua de professores e funcionários, 
buscando familiarizá-los com o uso dos recursos informacionais e com os princípios 
da  pesquisa  bibliográfica,  provendo,  disseminando  e  transferindo  informação  de 
modo a viabilizar a atuação plena da universidade na promoção do ensino, pesquisa 
e extensão. (UNIVERSIDADE GAMA FILHO, [2013]). 
 

 

 Dados sobre a Biblioteca Central da UGF 

 

Fundada  em  1954,  a  Biblioteca  Central  da  UGF  foi  denominada  de  “Biblioteca  Central 

Nelson de Azevedo Branco”, em homenagem ao primeiro  diretor da Faculdade de Ciências 

Jurídicas da Gama Filho. Seu acervo é constituído por diversos tipos e formatos de materiais, 

e engloba as áreas de cursos oferecidos pela UGF.  

 

 A normalização virtual e a Biblioteca Central da UGF 

 

Na  seção  “sistema  de  bibliotecas”  encontram-se  as  informações  das  bibliotecas.  Essas  são 

apresentadas em somente uma home page. Na opção de “serviços oferecidos”, no âmbito da 

normalização do trabalho acadêmico de forma virtual, está somente o serviço de elaboração 

de ficha catalográfica, com o formulário a ser preenchido no próprio site e enviado para o e-

mail dos responsáveis pelo trabalho. 
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6 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

A  seguir,  encontra-se  o  Quadro  2,  que  apresenta  a  análise  dos  dados  obtidos  por  meio  da 

aplicação dos questionários. 

 

Quadro 2 – Dados obtidos com a análise dos questionários 

Bibliotecas 
Há oferta de serviços 
de normalização do 

trabalho acadêmico? 

De que forma 
esse serviço é 

oferecido? 

A biblioteca 
disponibiliza 

documento de 
apoio à 

elaboração do 
trabalho 

acadêmico? 

Qual é a 
demanda por 

normalização do 
trabalho 

acadêmico? 

Qual é o 
organismo que a 

biblioteca se 
pauta para a 
realizar na 

normalização? 

Qual é a relevância do serviço de 
normalização do trabalho 

acadêmico? 

A 

Não de maneira 
sistemática, pouca mão 
de obra para atender à 

demanda, porém 
quando solicitado o 

serviço é feito. 

Presencial e à 
distância 

- Manual;  
- Normas ABNT 

Alunos ABNT 
“Importante, pois os bibliotecários 
são preparados para esse serviço, 
visto a dificuldade dos alunos”. 

B 
Sim, com orientações 
gerais e elaboração de 

ficha catalográfica 

Presencial e à 
distância 

- Manual 
Alunos de pós-

graduação 
ABNT E 

Vancouver 

“Fundamental para adequação ao 
padrão exigido e para a 

recuperação da informação 
utilizada como fonte de pesquisa”. 

C 

Sim, na elaboração de 
ficha catalográfica e 
revisão de referência 

bibliográfica 

Presencial e à 
distância 

- Manual 
Professores e 

alunos 

ABNT e APA 
(American 

Psychological 
Association) 

“Importante para a comunidade 
acadêmica, principalmente pelos 
alunos de pós-graduação, para a 
padronização do trabalho com 

vistas ao uso e à disseminação da 
produção científica”. 

D 

Sim, na elaboração de 
ficha catalográfica e 
revisão de referência 

bibliográfica 

Presencial e à 
distância 

Utilizamos os 
disponíveis no 

site do 
SiBI/UFRJ 

Alunos de pós-
graduação em 
grande parte, 
professores e 

alunos de 
graduação 

ABNT 
“Facilitar a recuperação da 

informação”. 

E 

Sim, para o trabalho 
todo, inclusive na 

elaboração de ficha 
catalográfica 

Presencial e à 
distância 

- Manual; 
- Apresentação 

de trabalhos 
monográficos de 

conclusão de 
curso 

Alunos de pós-
graduação e 
graduação 

ABNT 

“Necessário, devido à carência de 
informação sobre as normas da 

ABNT por parte dos alunos e pela 
grande demanda por orientação. 

Nota-se que os trabalhos 
apresentam muitas divergências 
com relação as normas adotadas 
pela instituição e desta forma o 

serviço foi criado”. 

F 

Não, a biblioteca 
orienta sobre como 

normalizar, indica as 
fontes a serem 

utilizadas, mas não faz 
o trabalho de 

normalização para seus 
usuários 

Presencial e à 
distância 

- Manual; 
- Normas ABNT 

Alunos de pós-
graduação, 
graduação e 
professores 

ABNT 

“É um serviço de extrema 
importância, mas optamos por 

orientar quanto a normalização, de 
maneira a formar usuários 

independentes, que passarão a ter 
esse conhecimento”. 

G 
Sim, para o trabalho 

todo 
Presencial e à 

distância 
- Normas ABNT Alunos ABNT 

“Unificação dos formatos, o que 
facilita o registro, a transferência e 

a recuperação da informação. 
Facilidade no uso e na 

disseminação da informação”. 
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As bibliotecas estão nomeadas de  A até  G, devido ao acordo  estabelecido, de não divulgar 

dados respondidos nos questionários sobre nenhuma das bibliotecas. 

 

Vale ressaltar que os questionários enviados para a Biblioteca da Escola de Engenharia e do 

Instituto de Computação da UFF, para a Biblioteca Central da UCAM e à Biblioteca Central 

da UGF não foram respondidos. 

 

Na análise dos questionários observou-se que: 

 

 De maneira geral, as BU oferecem serviços de normalização do trabalho acadêmico, 

porém  algumas  de  uma  forma  mais  acentuada,  auxiliando  na  normalização  do  trabalho 

acadêmico inteiro, outras, porém, auxiliando na normalização de parte do trabalho.  

 Todas as BU, de certa forma, oferecem serviços de normalização de maneira 

presencial e à distância com a oferta de manuais, por exemplo.  

 A demanda por esses serviços de normalização varia entre professores, alunos de pós-

graduação e alunos de graduação. 

 Como entidade normativa para auxiliar na prática de normalização, as bibliotecas se 

pautam  na  ABNT,  salvo  a  biblioteca  B  que  além  da  ABNT,  utiliza  a  Vancouver 4,  e  a 

biblioteca C, que também além da ABNT, utiliza a APA5. 

 Na resposta sobre a relevância do serviço de normalização do trabalho acadêmico, são 

apontadas  questões  como:  a  dificuldade  dos  alunos  em  padronizarem  seus  trabalhos; a 

normalização  do  trabalho  acadêmico  proporcionar  facilidade  no  uso  e  disseminação  da 

informação; e ser fundamental para a recuperação da informação. 

 

Concluindo  as  análises  do  trabalho,  e  a  partir  de  todas  as  observações  realizadas,  pode-se 

dizer que das dez BU estudadas, somente uma não oferece apoio à normalização do trabalho 

acadêmico, o que demonstra a importância desse serviço para a comunidade científica. Apesar 

de  a  amostra  ter  sido  de  10  bibliotecas  apenas,  os  resultados  corroboram  as  informações 

colhidas na literatura, as quais enfatizam a importância da normalização do trabalho 

acadêmico.    Como  constatado  em  Crespo  e  Rodrigues  (2011,  p.39),  ao  adotar  padrões 

                                                           
4 Criado por editores científicos da área médica – utilizado para a normalização nas áreas das ciências da saúde. 

5 American Psychological Association – organização que representa a psicologia nos Estados Unidos da América 
e no Canadá, e apresenta um estilo editorial para apresentação de materiais escritos. 
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normativos para a elaboração de qualquer tipo de trabalho científico, se facilita sua posterior 

divulgação e, ainda, se favorece as trocas dentro das próprias comunidades científicas, pois 

um  documento  estruturado  adequadamente,  seguindo  padrões  reconhecidos,  lhe  certifica 

cientificidade e qualidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse trabalho, buscou-se averiguar se os  sites/blogs das Bibliotecas Universitárias 

estudadas forneciam ferramentas virtuais para auxílio de normalização do trabalho acadêmico, 

assessorando  e  incentivando  assim  a  padronização  da  escrita  acadêmica,  por  conseguinte, 

dando a devida importância para a área da normalização da documentação.   

 

Como a normalização tem também um papel de facilitadora da  comunicação científica, e a 

biblioteca é um canal para que haja essa comunicação, o ideal é que as bibliotecas ofereçam 

em suas home pages materiais que auxiliem nessa questão. Considerando isto, procurou-se, 

com essa abordagem, despertar um interesse maior das bibliotecas para essas questões, afim 

de que seus dirigentes reflitam sobre o valor da normalização, assim como que a sua prática 

oferece uma disseminação da informação com qualidade.  

 

Nas bibliotecas das universidades públicas o serviço é mais bem prestado. Tanto nos sistemas 

da  UFRJ  como  no  da  UFF  o  serviço  é  mais  visível  do  que  nas  bibliotecas  das  instituições 

privadas.  Em  sua  maioria,  nas  bibliotecas  de  universidades  privadas  não  existe  uma  home 

page  para  cada  biblioteca  que  faz  parte  da  universidade.  Elas  são  sempre  apresentadas  em 

uma mesma home page. 

 

A partir dessas observações, conclui-se que a maioria das Bibliotecas Universitárias estudadas 

oferece  pelo  menos  um  tipo  de  suporte  virtual  à  normalização  do  trabalho  acadêmico,  seja 

esse  um  manual,  um  link  para  sites  de  normalização  online,  ou  na  elaboração  de  ficha 

catalográfica,  o  que  demonstra  a  importância  desse  serviço  para  a  comunidade  científica, 

como foi ressaltado na fundamentação teórica desse trabalho.  

 

Sugere-se a continuidade dessa pesquisa envolvendo Bibliotecas Universitárias Brasileiras e 

assim  além  da  análise  qualitativa,  a  quantitativa  pode  ser  aplicada.  Propõe-se  também  um 

estudo  acerca  da  coerência  dos  manuais  de  normalização  dessas  BU  com  as  normas  da 

ABNT.  
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APÊNDICE - Questionário aplicado nas instituições pesquisadas 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) Bibliotecário(a), 

 

Esse  questionário  faz  parte  do  desenvolvimento  do  meu  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso 

(TCC) para a obtenção de grau de bacharel em Biblioteconomia, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. A pesquisa tem como foco um estudo sobre o apoio de bibliotecas 

universitárias à elaboração do trabalho acadêmico. 

 

Agradeço antecipadamente sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Kamilla Gomes Madureira. 

 

1) A biblioteca possui Home Page própria? 

 

(  ) Sim. Qual é o endereço? 

 

(  ) Não. Justifique e passe para a pergunta 3. 

 

 

2) A Home Page está atualizada? 

 

(  ) Sim. Quando foi a última atualização? 

 

(  ) Não. Justifique. 

 

 

3) A biblioteca oferece serviços de normalização de trabalho acadêmico?  

 

(  ) Sim. Para o trabalho todo ou em parte? Neste caso, qual parte? 

 

(  ) Não. Justifique e passe para a pergunta 5. 
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4) De que forma é realizado esse serviço?  

 

(  ) De forma presencial. 

(  ) À distância. 

(  ) As duas. 

 

 

5) A biblioteca disponibiliza documento de apoio à elaboração do trabalho acadêmico? 

 

(  ) Sim. Quais?  

 

(  ) Não. Justifique. 

 

 

6) Existe a demanda para normalização de trabalhos acadêmicos? 

 

(  ) Sim. Por parte de quem? 

 

(  ) Não.  Justifique. 

 

 

7) Qual o organismo normativo em que a biblioteca se pauta para elaborar seu serviço de 

apoio à normalização? 

 

 

8) Aponte  a  relevância  da  prestação  desse  serviço  para  os  usuários  das  bibliotecas 

universitárias. 
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ANEXO  I  -  Biblioteca  Eugenio  Gudin  do  Centro  de  Ciências  Jurídicas  e  Econômicas  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: http://www.ie.ufrj.br/biblioteca 
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ANEXO II - Biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 
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Fonte: http://www.bib.ccs.ufrj.br 
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ANEXO III - Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

 

 

 

Fonte: http://btcfchufrjbr.blogspot.com.br 
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ANEXO IV - Biblioteca José de Alencar da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 

 

 

http://www.letras.biblioteca.ufrj.br 
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ANEXO V - Biblioteca Central do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense 

 

 

Fonte: http://www.ndc.uff.br/bcg 
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ANEXO VI - Biblioteca da Escola de Engenharia e do Instituto de Computação da 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Fonte: http://biblioengenhariauff.blogspot.com.br/p/servicos.html 
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ANEXO VII – Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
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Fonte: http://www.dbd.puc-rio.br/bibliotecas_puc_rio.php 
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ANEXO VIII - Biblioteca Central da Universidade Candido Mendes 
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Fonte: http://www.ucam.edu.br/index.php/comunidade/biblioteca 
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ANEXO IX – Biblioteca Central da Universidade Veiga de Almeida 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.uva.br/biblioteca 
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ANEXO X - Biblioteca Central da Universidade Gama Filho 

 

 

Fonte:http://www.ugf.br/index.php?q=biblioteca 
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