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Resumo:
O trabalho em questão apresenta a implantação do serviço de resgaste e indexação das
publicações científicas dos docentes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná Campus
Londrina. O serviço em questão é uma continuidade do mesmo, já implantado pelas autoras
em 2008, na mesma instituição. O resgate e indexação da publicação cientifica dos docentes,
facilita o acesso do acadêmico a publicação de seu professor, mantém uma espécie de
repositório das pesquisas e estudos realizados, bem como dados de produção de cada docente,
oferece informações relevantes durante uma avaliação do Ministério da Educação – MEC. O
serviço em questão continua em andamento em todas as bibliotecas do Sistema Integrado de
Bibliotecas da PUCPR.
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Área temática: Eixo 2 - Responsabilidade Política, Técnica e Social
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1 Introdução
O pôster em questão apresenta a implantação do serviço de resgaste e indexação das
publicações científicas dos docentes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
- Campus Londrina.
As Instituições de ensino superior têm como um de seus principais objetivos,
transmitir os conhecimentos gerados através de suas linhas de pesquisa, ensino e extensão. A
disseminação destes conhecimentos por meio de sua produção científica, seja ela de docentes,
discentes ou colaboradores.
“A produção científica representa uma parte materializada do conhecimento gerado e
sua disseminação constitui a socialização do saber (MACHADO; MEIRELLES, 2005, p.170).
O resgate e indexação das publicações dos docentes vinculados a PUCPR Campus
Londrina é uma continuidade do serviço já implantado pelas autoras em 2008, na mesma
instituição. Em 2008 foram levantados todos os artigos e publicações dos docentes vinculados
ao Hospital Universitário Cajuru e Campus Toledo da da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR). O material recuperado foi indexado em forma de separata, no Sistema
Pergamum, criando um repositório institucional das publicações cientificas geradas pelos
pesquisadores da instituição. Neste “serviço de indexação”, são apenas incluídos artigos
publicados em periódicos e/ou apresentados em congressos, seminários colóquios e encontros.
Com a indexação de separatas é possível “[...] disseminar de forma organizada e
sistemática toda a produção científica e intelectual dos pesquisadores, com o intuito de criar
uma base de dados unificada de todo trabalho desenvolvido [...].” (MARQUES; SOUZA,
2008).
As bibliotecas universitárias são grandes depositárias de informação acadêmica, além
dos livros básicos e complementares utilizados em salas de aulas, as bibliotecas universitárias
servem de “guardiãs” das publicações realizadas pelos pesquisadores locais.

2 Materiais e métodos
O presente pôster é um relato de experiência, do serviço de indexação da produção
cientifica no Sistema Pergamum dos docentes vinculados a PUCPR.
Sua implantação deu-se em 2008, com as bibliotecas setoriais do Hospital
Universitário Cajuru e Biblioteca do Campus Toledo, em 2009 o serviço foi implantado
também na Biblioteca Campus Maringá e em 2015, iniciou-se na Biblioteca Campus
Londrina e Biblioteca Central.
Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um levantamento de toda a produção
científica dos docentes da Biblioteca em questão. Primeiramente foram enviados ofícios aos
docentes solicitando que depositassem na biblioteca a sua produção científica, para que esta
fosse indexada e armazenada em forma de separata na biblioteca. Ocorrendo pouco retorno
por parte dos docentes, fez-se necessário o levantamento e busca através do currículo lattes de
cada docente até o ano de 2015. Os artigos recuperados foram impressos para o início da
indexação.
Após esta primeira etapa, iniciou-se a indexação propriamente dita, toda esta produção
foi indexada e controlada pelo Sistema PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas que
é um sistema informatizado de gerenciamento de Bibliotecas, desenvolvido pela Divisão de
Processamento de Dados da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A indexação
relaciona os principais assuntos e resumo de determinado artigo, auxiliando na localização da
informação de forma ágil e precisa.
Com esta indexação pode-se fazer a recuperação dos artigos indexados através do
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autor, título, assunto, título do periódico e através de qualquer palavra do resumo.

3 Resultados parciais/finais
Neste trabalho foram recuperados 150 documentos de docentes da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) - Campus Londrina, destes apenas 130 estão
dentro dos parâmetros selecionados para indexação e armazenagem.
As publicações foram na sua maioria localizados através da pesquisa no currículo
lattes, e recuperados em bases de dados, sites de universidades entre outros, para na sequencia
serem impressos e indexados como separatas.
A partir do levantamento realizado com a produção cientifica observa-se o curso que
mais realiza publicações e em que período. O serviço oferece também um repositório local
das publicações dos pesquisadores do Campus, informação relevante nas visitas do MEC,
bem como aos acadêmicos que solicitam os artigos de seus professores.
Pode-se se constatar que 70% das publicações recuperadas são da área de saúde, mais
especificamente vinculadas aos docentes do curso de medicina, seguido da teologia,
engenharia de produção e administração. As publicações concentram-se na maioria após o
2005, com três ou mais autores, mostrado a parceria entre os colegas. Percebe-se também que
a publicação em periódicos ainda é mais frequente do que em eventos, sendo um equivalente
a 85% do total.

4 Considerações parciais/finais
O resgate e disseminação das publicações dos docentes, é de suma importância para
divulgar o trabalho dos profissionais vinculados a cada campus da universidade.
Observou-se que a parceria dos autores é marcante na comunidade estudada,
pontuando assim que o trabalho em equipe é bem valorizado. O meio de divulgação escolhido
pelos autores é o artigo publicado em periódicos científicos. Verificou-se também que com a
indexação destas separatas pelas bibliotecas, o usuário pode ter acesso com mais rapidez ao
artigo, pois existem artigos publicados em periódicos que a biblioteca não possui a coleção.
Em fim o resgate e indexação da publicação cientifica dos docentes, facilita o acesso
do acadêmico a publicação de seu professor, mantém uma espécie de repositório das
pesquisas e estudos realizados, bem como dados de produção de cada docente, oferece
informações relevantes durante uma avaliação do Ministério da Educação – MEC.
O serviço em questão continua em andamento em todas as bibliotecas do Sistema
Integrado de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
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