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EDITORIAL  
 

	 O	 Congresso	 de	 Gestão	 Estratégica	 da	 Informação,	 Empreendedorismo	 e	 Inovação	

(CGEI)	 	ocorreu	em	Florianópolis	de	26	a	28	de	Abril	de	2017,	na	Universidade	Federal	de	Santa	

Catarina	 (UFSC)	 e	 nasceu	 do	 interesse	 em	 se	 reunir	 dos	 pesquisadores	 dos	 Departamentos	 de	

Ciência	 da	 Informação	das	Universidades	 Federais	 de	 Santa	 Catarina	 (UFSC),	 Rio	Grande	do	 Sul	

(UFRGS)	e	Universidade	Estadual	de	Londrina	(UEL)	e	do	 	Departamento	de	Ciência	e	Gestão	da	

Informação	da	Universidade	Federal	do	Paraná	(UFPR).	

		 O	 objetivo	 foi	 criar	 um	 fórum	 específico	 de	 discussão	 de	 temáticas	 de	 Gestão	 da	

Informação,	Empreendedorismo	e	 Inovação	em	novo	 formato	que	envolvesse	desde	a	 iniciação	

científica,	 empresas	 juniores	 até	 o	 doutorado,	 incluindo	 a	 criação	 de	 um	 Consórcio	 Mestral	 e	

Doutoral,	inédito	na	área	de	Ciência	da	Informação.	

	 Além	desses	propósitos,	 também	objetivou-se	que	as	 submissões	a	 serem	apresentadas	

tivessem	oportunidade	de	participar	de	um	processo	editorial	supervisionado	por	duas	avaliações		

(blinded	 review)	 antes	 do	 evento	 e	 outra	 na	 apresentação,	 cujas	 recomendações	 e	 correções	

permitissem	aos	autores	a	publicação	nos	periódicos	parceiros:	Encontros	Bibli	(A2);	ÁGORA	(B1);	

ATOZ:	Novas	Práticas	em	 Informação	e	Conhecimento	 (B2);	Revista	da	ACB	 (B2)	 e	 International	

Journal	of	Knowledge	Engineering	and	Management	–	IJKEM	(B4).	

	 Dentre	 as	 conferências	 internacionais	 destacou-se	 a	 do	 Keynote	 Speaker,	 Fariborz	

Damanpour,	da	Rutgers	University-EUA,	um	dos	autores	mais	citados	no	mundo	sobre	o	tema	da	

Inovação	 em	 Bibliotecas,	 além	 de	 Manuel	 Laranja	 (	ISEG	–	 Lisboa	 School	 of	 Economics	 and	

Management	 -	 University	 of	 Lisbon);	 Cristina	 Freitas	 (Universidade	 de	 Coimbra)	 e	 Roberto	

Giordano	Lerena	(Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata).	E	em	nível	nacional:	Humberto	Innarelli	

(UNICAMP)	e	Virgínia	Bentes	Pinto	(UFC).	

	 Participaram		presencialmente	do	CGEI		220	pessoas	entre	participantes	e	conferencistas,	

mais	 de	 100	 autores,	 	 além	 de	 19	 avaliadores.	 Foram	 submetidos	 65	 artigos,	 aceitos	 41	 e	 o	

consórcio	Mestral	e	Doutoral	discutiu	6	projetos.	O	resultado	final	do	CGEI	foi	expresso	na	“Carta	

de	Florianópolis”		que	propõem	a	criação	da	Rede	Sul	de	Gestão	da	Informação	para	intercâmbio	

acadêmico,	 a	 partir	 da	necessidade	de	 cooperação	entre	 as	 Instituições	de	 Ensino	 Superior	 e	 o	

papel	estratégico	da	Ciência	da	Informação	no	desenvolvimento	regional.	

William	B.	Vianna		

Presidente	do	CGEI 	
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ENTENDENDO O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO - BPM 
POR MEIODA TAXONOMIA DE BLOOM 

 
UNDERSTANDING THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT-BPM THROUGH THE 

BLOOM TAXONOMY 
 

 Andre Wesendonck e Manoel Agrasso Neto. 
 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi o de identificar e organizar conceitos relacionados 
ao domínio do gerenciamento de processos de negócios -BPM. A metodologia de pesquisa 
contemplou revisão bibliográfica, análise e organização dos conceitos, considerando a 
Taxonomia de Bloom. Os passos para realização da análise e organização dos conceitos 
foram: (1) Definição dos objetivos da Unidade Conceitos BPM; (2) Inserção dos objetivos 
da Unidade Conceitos BPM na Tabela Bidimensional dos Objetivos Cognitivos; (3) 
Análise e organização dos conceitos identificados na literatura, tendo como referênciaas 
dimensões Conhecimento e Objetivos Cognitivos. Os resultados mostram que a 
Taxonomia de Bloom facilita diferentes níveis de aquisição de conhecimento, bem como 
domínio de habilidades das mais simples (fatos) para, posteriormente, o domínio das mais 
complexas (conceitos), relacionados ao domínio do gerenciamento de processos de 
negócio, bem como aplicação desses conceitos em todo o Ciclo de Gestão BPM. 
PALAVRAS-CHAVE: Business Process Management. Business Process 
Automation.Taxonomia de Bloom. 

 
ABSTRACT: The primary objective of this studywas to identify and organize concepts 
related to the field of business process management-BPM. The research methodology 
included literature review, analysis and organization of concepts usingBloom ́sTaxonomy. 
The steps to perform the analysis and organization of concepts were: (1) definition of the 
goals of the unit BPM Concepts; (2) the objectives of the unit BPM Concepts in Two-
dimensional Table of Cognitive Goals; (3) analysis and organization of the concepts 
identified in the literature, having as reference the dimensions knowledge and Cognitive 
Objectives. The results show that the Bloom taxonomy facilitates different levels of 
knowledge acquisition as well as the simpler skills domain (facts) to the domain of the 
most complex (concepts), related to the field of business process management, as well as 
the application of those concepts in all the management Cycle. 
KEYWORDS: Business Process Management.Business Process Automation.Taxonomia 
de Bloom. 
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO E A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
 

INFORMATION MANAGEMENT AND THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION 
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

Juliana C. Santos e Leticia G. Molina. 
 
RESUMO: Na sociedade contemporânea o modelo econômico voltado a competitividade 
tem motivado mudanças significativas na estrutura das organizações, visando a tomada de 
decisão rápida e eficaz. Nesse sentido, a 4ª Revolução Industrial, marcada pela 
convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas afetará o mercado que 
conhecemos. A importância adquirida pela informação, fruto das mudanças ocorridas em 
cada revolução, vem estimulando o desenvolvimento e o uso de ferramentas que 
possibilitem a melhoria contínua dos processos organizacionais. Desta forma, o objetivo do 
presente trabalho é analisar, por meio do referencial teórico, a relação e a importância da 
Gestão da Informação inserida no contexto da chamada “4ª Revolução Industrial”, onde a 
objetividade e o não perder tempo são fundamentais. Este ensaio teórico configura-se 
como descritivo exploratório, por procurar descrever características dos fenômenos 
estudados estabelecendo relações entre a GI e o seu diferencial estratégico na chamada 4ª 
Revolução Industrial.Pelo estudo, pode-se perceber que as organizações complexas e 
inovativas, que buscam se beneficiar com as oportunidades oferecidas pela 4ª Revolução 
Industrial, necessitam fazer uso da GI como princípio de estruturação do seu fazer para ser 
competitivo no contexto global, pois gerir estrategicamente uma organização rumo ao 
futuro exige constante atualização e está predisposto a assumir riscos e inovar 
constantemente rumo a convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas afetará o 
mercado que conhecemos. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Informação. 4ª Revolução Industrial. Competitividade. 
 
ABSTRACT: In contemporary society the economic model focused on competitiveness 
has motivated significant changes in the structure of organizations, aiming at fast and 
effective decision making. In this sense, the 4th Industrial Revolution, marked by the 
convergence of digital, physical and biological technologies, will affect the market that we 
know of. The importance acquired by the information, fruit of the changes occurred in each 
revolution, has been stimulating the development and the use of tools that allow the 
continuous improvement of the organizational processes. In this way, the objective of the 
present work is to analyze, through the theoretical reference, the relation and importance of 
Information Management inserted in the context of the so-called "4th Industrial 
Revolution", where objectivity and not wasting time are fundamental. This theoretical 
essay is an exploratory descriptive, as it seeks to describe characteristics of the phenomena 
studied, establishing relations between the GI and its strategic differential in the so-called 
4th Industrial Revolution. Through the study, it can be seen that complex and innovative 
organizations, which seek to benefit from the opportunities offered by the 4th Industrial 
Revolution, need to make use of GI as a structuring principle of their doing to be 
competitive in the global context, since strategically managing a Organization towards the 
future requires constant updating and is predisposed to take risks and constantly innovate 
towards the convergence of digital, physical and biological technologies will affect the 
market we know. 
KEYWORDS: Information management. 4th Industrial Revolution. Competitiveness. 
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RESUMEN: En la sociedad contemporánea, el modelo económico centrado en la 
competitividad ha motivado cambios significativos en la estructura de las organizaciones, 
con el objetivo de tomar decisiones rápidas y efectivas. En este sentido, la 4ª revolución 
industrial, marcada por la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas, 
afectará el mercado que conocemos. La importancia adquirida por la información, fruto de 
los cambios en cada revolución, ha estimulado el desarrollo y uso de herramientas que 
permitan la mejora continua de los procesos organizacionales. De esta manera, el objetivo 
de este trabajo es analizar, a través de la referencia teórica, la relación y la importancia de 
la gestión de la información insertada en el contexto de la denominada "4ª revolución 
industrial", donde la objetividad y no perder el tiempo son fundamentales. Este ensayo 
teórico se configura como un descriptivo exploratorio, buscando describir las 
características de los fenómenos estudiados estableciendo relaciones entre la gestión de la 
información y su diferencial estratégico en la denominada 4ª revolución industrial. por el 
estudio, se puede darse cuenta de que las organizaciones complejas e innovadoras, que 
buscan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la 4ª revolución industrial, necesitan 
hacer uso de la gestión de la información como un principio de estructuración de su hacer 
para ser competitivos en el contexto global. Debido a que la gestión estratégica de una 
organización hacia el futuro requiere una actualización constante y está predispuesta a 
asumir riesgos y constantemente innovar hacia la convergencia de las tecnologías digitales, 
físicas y biológicas afectará al mercado que conocemos. 
PALABRAS CLAVE: Gestión de la información. 4ª Revolución Industrial. 
Competitividad. 
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ASPECTOS DE INOVAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE 
DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DADOS DA PESQUISA 

 
INNOVATION ASPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF A DIGITIZING AND 

RESEARCH DATA MANAGEMENT CENTER 
 

ASPECTOS DE INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE 
DIGITALIZACIÓN E GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Rafael Port da Rocha, Sonia Caregnato e Rene F. Gabriel Junior. 

 
RESUMO: Objetiva prover serviços de curadoria e gestão de dados da pesquisa com 
inovação em P&D a um centro de digitalização e gestão de dados da pesquisa. Caracteriza 
o ecossistema da pesquisa e do desenvolvimento em gestão e curadoria de dados da 
pesquisa, e observa os tipos de processos de inovação que casam com características desse 
ecossistema. Propõe e cria um ambiente de inovação para o centro, desenvolvendo uma 
ferramenta fundamentada em trabalho colaborativo, corpos de conhecimento e processos 
de inovação. Apresenta resultados obtidos a partir do uso do ambiente.  
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Dados da Pesquisa. Curadoria Digital. Colaboração. 
Ciência da Informação  
 
ABSTRACT: It aims to provide research data curation and management services to a 
digitizing and research data management centre, with innovation in R&D. It characterizes 
the ecosystem that involves R&D in research data curation and management, and observes 
types of innovation processes that match with characteristics of this ecosystem. It proposes 
and creates an innovation environment for the centre, developing a tool founded on 
collaborative work, bodies of knowledge and innovations processes. It presents results 
obtained from the use of the environment. 
KEYWORDS: Innovation. Research Data. Digital Curation. Collaboration. Information 
Science.  
 
RESUMEN: Tiene como objetivo proveer servicios de curación y gestión de datos de 
investigación a un centro de digitalización e gestión de datos de investigación, con 
innovación en I+D. Caracteriza el ecosistema del investigación y desarrollo en la curación 
y gestión de datos de investigación, y observa procesos de innovación que coinciden con 
las características de este ecosistema. Propone y crea un ambiente de innovación para el 
centro, desarrollando una herramienta fundada en cuerpos de conocimientos, trabajo 
colaborativo y procesos de innovación. Presenta los resultados obtenidos del uso del 
ambiente.  
PALABRAS CLAVE: Innovación. Datos de investigación. Curación digital. 
Colaboración . Ciencias de la Información. 
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MUSEU NO INSTAGRAM INOVAÇÃO NA COMUNICAÇÃO MUSEOLÓGICA 
 

MUSEUM ON INSTAGRAM INNOVATION IN MUSEOLOGICAL COMMUNICATION 
 

Rafael chaves e Noris Leal. 
 
RESUMO: A Coleção Viva é um perfil inserido em um ambiente de rede social on-line de 
compartilhamento de imagens e vídeos denominado Instagram. Seus usuários são 
estimulados a enviar imagens, sejam de elementos do patrimônio contrastando com 
elementos vivos, momentos cristalizados em fotografias, que revelam a beleza de vários 
locais, estas escolhidas pelos participantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Museu. Instagram. Comunicação. 
 
ABSTRACT: The Viva Collection is a profile embedded in an online social network 
image and vídeo sharing environment called Instagram. Its users are encouraged to send 
images, whether of elements of heritage contrasting with living elements, crystallized 
moments in photographs, which reveal the beauty of several places, these chosen by the 
participants. 
KEYWORDS: Museum. Instagram. Communication 
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL UTILIZANDO A CASA 
DA QUALIDADE: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DE BASE 

TECNOLÓGICA 
 

QUALITY OF ORGANIZATIONAL INFORMATION USING THE QUALITY HOUSE A 
TOOL: A CASE STUDY IN A COMPANY BASED ON TECHNOLOGY 

 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL UTILIZANDO LA CASA DE 

CALIDAD: UN ESTUDIO DE CASO EN EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA 
 

Larissa L. Gabiatti, Fillipe Calza, Fernanda dos Santos e Patricia de Sá Freire. 
 
RESUMO: A avaliação do grau de qualidade das informações é de extrema importância 
para o sucesso das atividades das instituições, sabendo quais são e onde se encontram as 
falhas, é possível tomar decisões de modo mais assertivo e eficiente. O presente artigo tem 
como objetivo avaliar a qualidade das informações utilizadas dentro de uma instituição 
privada, utilizando como ferramenta a Casa da Qualidade adaptada para a qualidade da 
informação. Tal estudo justifica-se pela importância em conhecer a qualidade das 
informações utilizadas pela organização, as quais impactam diretamente nos resultados 
finais da mesma. Para tal, utilizou-se a aplicação da ferramenta Cada da Qualidade para 
Qualidade da Informação. A empresa objeto de estudo está localizada em Florianópolis – 
SC, e atua no desenvolvimento de softwares. Os dados obtidos e analisados mostraram que 
a instituição utiliza em seu dia a dia informações com alto grau de qualidade, porém, ainda 
que seja um sinal positivo para a instituição, outras informações revelam-se com 
deficiência em atributos analisados. 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da informação. Casa da Qualidade. Gestão Estratégica 
da Informação. 
 
ABSTRACT: The evaluation of the quality of information is of extreme importance for 
the success of the activities of the institutions, since knowing which and where are the 
failures, it’s possible to take decisions in a more assertive and efficient way. The present 
article has as purpose, evaluate the quality of the information used within a private 
institution, using a tool of quality adapted for the quality of the information. The company 
object of study are located in Florianópolis - SC and operates without software 
development. However, the data obtained and analyzed show that the quality of service is 
in the analysis phase with its degree of quality, however, its positive opinion for an 
institution, other information reveals with desabilities in attributes analyzed. 
KEYWORDS: Quality of information; Quality House; Strategic Management of 
Information. 
 
RESUMEN: La evaluación del grado de calidad de la información es de suma importancia 
para el éxito de las actividades de las instituciones, si tenemos en cuenta que sabiendo 
cuáles y dónde están las fallas, es posible tomar decisiones más asertivas y eficientes. Este 
artículo tiene como objetivo evaluar la calidad de la información que se utiliza dentro de 
una institución privada, utilizando como herramienta la Casa de la Calidad adaptada para 
Calidad de la Información. El objeto de estudio esta con sede en Florianópolis - SC, y 
dedicada al desarrollo de software. Los datos obtenidos y analizados muestran que la 
institución utiliza en su día a día información con alto grado de calidad, sin embargo, a 
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pesar de que ésta es una señal positiva para la institución, se encontraron discapacitado en 
atributos específicos. 
PALABRAS CLAVE: Calidad de la información; Casa de la Calidad, Gestión Estratégica 
de la Información. 
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MEMÓRIA E GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO EM BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS: MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 
MEMORY AND INFORMATION MANAGEMENT IN ACADEMIC LIBRARIES: 

SCIENTIFIC PRODUCTION 
 

MEMORIA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INFORMACIÓN EN BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS: MAPA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 
Luciana Marques e Cezar Karpinski. 

 
RESUMO: Objetivo: Analisar a contribuição da documentação histórica das bibliotecas 
acadêmicas na gestão estratégica da informação. Justificativa: O registro documental das 
atividades da biblioteca universitária ao longo do tempo constitui a sua memória e serve, 
sobremaneira, à gestão estratégica da informação nessas instituições. Procedimentos 
metodológicos: Pesquisa bibliográfica nas bases de dados Library and Information Science 
Abstracts, Information Science & Technology Abstracts, Scopus, Web of Science, 
BRAPCI e BDTD-IBICT. A estratégia de busca utilizada exigiu a ocorrência simultânea 
dos termos memória ou história, biblioteca acadêmica e gestão da informação, como 
descritores ou palavras-chave dos documentos. Resultados alcançados e considerações 
finais: A classificação de objetivos dos quinze documentos recuperados revela a escassa 
produção sobre a história das bibliotecas acadêmicas, que, ademais, refere-se à história de 
algum dos seus serviços (SCOPUS e Web of Science = 3 artigos, pois houve uma 
duplicata); à biblioteca acadêmica como curadora de documentos sobre história e cultura 
locais (LISTA = 3 artigos); à história e uso dos sistemas automatizados (LISTA = 2); à 
produção científica da universidade (BDTD = 2 dissertações; BRAPCI = 2 artigos); à 
contribuição da biblioteca acadêmica aos grupos de pesquisa em medicina (LISA = 2 
artigos); e ainda sobre o papel do bibliotecário em websites (BRAPCI = 1 artigo). As 
pesquisas sobre a memória documental das bibliotecas acadêmicas podem contribuir na 
prática da gestão de informações, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos da 
unidade. Há potencial de soluções em gestão estratégica da informação no estudo e 
tratamento dessa memória, uma vez que os novos conhecimentos perpassam informações 
geradas no passado e que ainda não foram tratadas para assumirem seu papel no presente e 
no futuro. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão estratégica da informação. Memória. Biblioteca 
Universitária. 
 
ABSTRACT: Purpose: Analyze the contribution of the historical documentation from the 
academics libraries in the strategic management of the information. Justification: The 
documental record of the university library activities in the course of time, constitutes its 
memories and serve, greatly, the strategic management information in these institutions. 
Methodology: Bibliographic research of the following databases Library and Information 
Science Abstracts, Information Science & Technology Abstracts, Scopus, Web of Science, 
BRAPCI e BDTD-IBICT. The strategic search used required simultaneous occurrence of 
the terms memory or history, academic library and information management, as descriptors 
or keywords of the documents. Results and Final Consideration: The classification of the 
objectives from the fifteen recovered documents reveal the small-scale production about 
the history of the academics libraries, which in addiction, refers to the history some of its 
services (SCOPUS and Web of Science = 3 articles, one of them was a duplicate); to the 
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academic library as a curator of the documents about history and local culture (LISTA = 3 
articles); to the history and the use automated systems (LISTA = 2); to scientific 
production from the university (BDTD = 2 term papers; BRAPCI = 2 articles); to the 
contribution from the academic library for the research groups in medicine (LISA = 2); and 
also about the role of the librarian in websites (BRAPCI = 1 article). The researches about 
documental memory of the academic library can contribute in practice for information 
management, helping it to reach the unit strategic objectives. Have potential solutions in 
information strategic management. There are potential solutions on information strategic 
management in the study and treatment of that memory, once that the new knowledge goes 
by information created in the pass and that ever been not treated to assume their role in the 
present and in the future. 
KEYWORDS: Information strategic management. Memory. University Library. 
 
RESUMEN: Objetivo: Analizar la contribución de la documentación histórica de las 
bibliotecas académicas en la gestión estratégica de la información. Justificación: El registro 
documental de las actividades de la biblioteca universitaria a lo largo del tiempo constituye 
su memoria y sirve, sobre todo, a la gestión estratégica de la información en esas 
instituciones. Procedimientos metodológicos: Investigación bibliográfica en las bases de 
datos Library and Information Science Abstracts, Information Science & Technology 
Abstracts, Scopus, Web of Science, BRAPCI e BDTD-IBICT. La estrategia de búsqueda 
utilizada exigió la ocurrencia simultánea de los términos memoria o historia, biblioteca 
académica y gestión de la información, como descriptores o palabras clave de los 
documentos. Resultados e Conideraciones finales: La clasificación de objetivos de los 
quince documentos recuperados revela la escasa producción sobre la historia de las 
bibliotecas académicas, que, además, se refiere a la historia de alguno de sus servicios 
(SCOPUS y Web of Science = 3 artículos, ya que tuvo un duplicado); A la biblioteca 
académica como curadora de documentos sobre historia y cultura locales (LISTA = 3 
artículos); A la historia y el uso de los sistemas automatizados (LISTA = 2); A la 
producción científica de la universidad (BDTD = 2 disertaciones; BRAPCI = 2 artículos); 
A la contribución de la biblioteca académica a los grupos de investigación en medicina 
(LISA = 2 artículos); Y sobre el papel del bibliotecario en sitios web (BRAPCI = 1 
artículo). Las investigaciones sobre la memoria documental de las bibliotecas académicas 
pueden contribuir en la práctica de la gestión de informaciones, ayudando en el logro de 
los objetivos estratégicos de la unidad. Hay potencial de soluciones en gestión estratégica 
de la información en el estudio y tratamiento de esa memoria, ya que los nuevos 
conocimientos atraviesan informaciones generadas en el pasado y que aún no se han 
tratado para asumir su papel en el presente y en el futuro. 
PALABRAS CLAVE: Gestión estratégica de la información. Memoria. Biblioteca 
universitaria.  
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADAS AO MODELO SESI DE 
CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

 
Alex Constâncio, Helena de Fátima Nunes Silva e Denise Fukumi Tsunoda. 

 
RESUMO: A Gestão do Conhecimento organizacional é fator determinante para a 
inovação e tomada de decisão e pode beneficiar-se grandemente de tecnologias para que 
suas diversas práticas sejam aplicadas. Objetivo: analisar as tecnologias de informação à 
disposição e relacioná-las à aplicação nos modos de conversão do conhecimento 
(Socialização, Externalização, Combinação e Internalização), assim como complementar 
estudos anteriores que privilegiaram unicamente os modos de Externalização e 
Internalização. Justificativa: avaliar e identificar ferramentas hoje à disposição para 
viabilizar a implementação do modelo SECI. Procedimentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica com apoio em livros, artigos e sites de provedores de tecnologias disponíveis. 
Resultados alcançados: um quadro que relaciona ferramentas de possível aplicação aos 
modos de conversão do conhecimento, que dá um panorama tecnológico atual para suporte 
à Gestão do Conhecimento. Conclusões: o único modo de conversão do conhecimento 
ainda não bem servido pela tecnologia é o de Combinação, enquanto que para todos os 
outros, a barreira é fundamentalmente cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento. Armazenagem do Conhecimento. 
Disseminação da informação. Comunicação digital. Descoberta de conhecimento em base 
de dados. 
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THESA: APLICATIVO DE GERENCIAMENTO DE TESAURO SEMÂNTICO 
 

THESA: SEMANTIC THESAURUS MANAGEMENT APPLICATION 
 

THESA: APLICACIÓN DE GESTIÓN DE TESAURO SEMÁNTICO 
 

Rene Faustino Gabriel Junior e Rita do Carmo Laipelt. 
 
RESUMO: Introdução: A evolução tecnológica e maior utilização da Internet está fazendo 
com que sejam repensamos o uso dos tesauros e vocabulários para recuperação de 
informação, novas tecnologias estão proporcionando a construção de relações mais 
específicas entre conceitos e seus termos, além do aporte da linguística cognitiva, que se 
viabiliza a partir do uso da semântica formal com relações mais explícitas. Objetivo: 
descrever os conceitos e a estrutura do software de elaboração de tesauros THESA 
(Tesauro Semântico Aplicado). Metodologia: baseada nas normas ISO e NISO vigentes 
compatibilizadas com os requisitos semânticos prementes nas novas demandas dos 
sistemas de organização do conhecimento, o software foi desenvolvido utilizando os 
princípios de compartilhamento, colaborativo, multiusuário, multitemático e multi-idioma 
e estruturado em conceito, compatível com a ferramentas de Web Semântica. Resultados: 
O software ainda em versão de desenvolvimento, já demonstrou grandes vantagens em 
comparação com os recursos disponíveis em outros aplicativos e as potencialidades de sua 
aplicação, representam avanço e inovação. Considerações finais: O THESA além de 
garantir um gerenciamento mais eficiente do processo de elaboração de tesauros, 
minimizando as ações operacionais de seus gestores, possibilita o desenvolvimento de 
tesauros mais sofisticados e com semântica forte. 
PALAVRAS-CHAVE: Elaboração de linguagens documentárias. Tesauros. Web 
semântica. Thesa. 
 
ABSTRACT: Introduction: Technological evolution and greater use of the Internet are 
making us rethink the use of thesauri and vocabularies for information retrieval, new 
technologies are providing the construction of more specific relationships between 
concepts and their terms, besides the contribution of cognitive linguistics, which is feasible 
from the use of formal semantics with more explicit relations. Objective: to describe the 
concepts and structure of THESA Thesaurus (Applied Semantic Thesaurus). Methodology: 
based on ISO and NISO standards, in keeping with the semantic requirements of the new 
demands of knowledge organization systems, the software was developed using the 
principles of sharing, collaborative, multiuser, multi-thematic and multi-language and 
structured in concept, Compatible with the Semantic Web tools. Results: The software still 
in development version, already demonstrated great advantages compared to the resources 
available in other applications and the potentialities of its application represent 
breakthrough and innovation. Final considerations: In addition to ensuring the most 
efficient management of thesauri process, minimizing the operational actions of its 
managers, THESA enables the development of more sophisticated thesaurus and strong 
semantics. 
KEYWORDS: Documentation languages development. Thesauri. Semantic Web. Thesa. 
 
RESUMEN: Introducción: La evolución tecnológica y el mayor uso de Internet está 
haciendo que se repensamos el uso de los tesauros y vocabularios para la recuperación de 
información, nuevas tecnologías están proporcionando la construcción de relaciones más 
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específicas entre conceptos y sus términos, además del aporte de la lingüística cognitiva, 
que se viabiliza a partir del uso de la semántica formal con relaciones más explícitas. 
Objetivo: describir los conceptos y la estructura del software de elaboración de tesauros 
THESA (Tesauro Semántico Aplicado). Metodología: basada en las normas ISO y NISO 
vigentes compatibilizadas con los requisitos semánticos apremiantes en las nuevas 
demandas de los sistemas de organización del conocimiento, el software fue desarrollado 
utilizando los principios de compartir, colaborativo, multiusuario, multitemático, 
multitemático y multicanal y estructurado en concepto, compatible Con las herramientas de 
Web Semántica. Resultados: El software aún en versión de desarrollo, ya demostró grandes 
ventajas en comparación con los recursos disponibles en otras aplicaciones y las 
potencialidades de su aplicación, representan avance e innovación. Consideraciones 
finales: THESA además de garantizar una gestión más eficientes del proceso de 
elaboración de tesauros, minimizando las acciones operativas de sus gestores, posibilita el 
desarrollo de tesauros más sofisticadas y con semántica fuerte. 
PALABRAS CLAVE: Elaboración de lenguajes documentales. Tesauros. Web semántica. 
Thesa. 
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PRÁTICAS DO LEAN THINKING PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 
LEAN THINKING PRACTICES FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF 

INFORMATION AND KNOWLEDGE 
 

PRÁCTICAS DE LEAN THINKING PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 
Rodrigo de C. Freitas, Helena N. Silva, Ricardo S. Odorczyk e Maria do Carmo D. Freitas. 
 
RESUMO: Objetivo: Identificar que práticas do Pensamento Enxuto são facilitadoras para 
a criação e disseminação de conhecimento organizacional. Justificativa: O Pensamento 
Enxuto determina a estrutura e os processos organizacionais para que sejam obtidos 
melhores níveis de produtividade e eficiência. Na aplicação de seus princípios, o processo 
de gestão do conhecimento organizacional é relevante, pois o conhecimento deve ser 
disseminado entre as diferentes funções da organização. Procedimentos metodológicos: 
Revisão bibliográfica da produção científica desenvolvida no período de 2007 a 2016, 
sobre estudos que abordaram aspectos da gestão de conhecimento organizacional em 
contextos de aplicação da filosofia de gestão Pensamento Enxuto. Resultados 
esperados/alcançados e/ou considerações finais/conclusões: O estudo constatou-se que as 
principais práticas facilitadoras para a criação e disseminação de conhecimento nas 
organizações que implementam sistemas enxutos são: estrutura organizacional, autonomia, 
mecanismos de integração, replicação de conhecimento, ambidesteridade contextual, 
aprendizagem e uso de ferramentas Lean. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Estratégica. Gestão da Informação. Gestão do 
Conhecimento. Criação de Conhecimento. Pensamento Enxuto.  
 
ABSTRACT: Purpose: Identify the practices of Lean Thinking that can be considered as 
facilitating factors for the creation and dissemination of organizational knowledge. 
Justification: Lean Thinking determines organizational structure and processes for better 
levels of productivity and efficiency. In applying its principles, the organizational 
knowledge management process is relevant, since knowledge must be disseminated among 
the different functions of the organization. Methodological procedures: It is a 
bibliographical review of the scientific production developed in the period from 2007 to 
2016, on studies that addressed aspects of organizational knowledge management in 
contexts of application of the Lean Thinking management philosophy. 
Findings/Conclusions: In this research, it was verified that the main facilitating practices 
for the creation and dissemination of knowledge in organizations that implement lean 
systems are: organizational structure, autonomy, integration mechanisms, knowledge 
replication, contextual ambidexterity, learning and use of lean tools. 
KEYWORDS: Strategic Management. Information Management. Knowledge 
Management. Knowledge Creation. Lean Thinking. 
 
RESUMEN: Objetivo: Identificar que las prácticas de Lean Thinking están permitiendo la 
creación y la difusión del conocimiento de la organización. Justificación: El Pensamiento 
Lean (Lean Thinking) determina la estructura y los procesos de organización, para lograr 
mejores niveles de productividad y eficiencia. En aplicación de sus principios, proceso de 
gestión del conocimiento organizacional es importante porque el conocimiento debe 
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difundirse entre las diferentes funciones de la organización. Procedimientos 
metodológicos: Revisión de la literatura de la producción científica desarrollada en el 
período 2007 a 2016, en los estudios sobre los aspectos de la gestión del conocimiento 
organizacional en contextos de aplicación de la filosofía de gestión Lean Thinking. 
Resultados esperados/alcanzados y/o consideraciones finales/conclusiones: En la 
investigación se encontró que los principales facilitadores de las prácticas para la creación 
y difusión del conocimiento en las organizaciones que implantan sistemas Lean son: 
estructura organizativa, autonomía, mecanismos de integración, conocimiento de 
replicación, contexto ambidexterity, aprendizaje y uso de herramientas de Lean. 
PALABRAS CLAVE: Gestión Estratégica. Gestión de la información. Gestión del 
Conocimiento. Creación del Conocimiento. Pensamiento lean. 
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A MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO INDUSTRIAL: UMA ANÁLISE DO 
CLUSTER CALÇADISTA DE SÃO JOÃO BATISTA-SC 

 
THE INDUSTRIAL PERFORMANCE MEASUREMENT: AN ANALYSIS OF THE 

FOOTWEAR CLUSTER OF SÃO JOÃO BATISTA-SC 
 

LA MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO INDUSTRIAL: ANÁLISIS DEL CLUSTER 
CALZADO DE SÃO JOÃO BATISTA-SC 

 
Diogo Klaesener, Dayana da Silva, Adriana Kroenke e Julio Cesar Da Silva. 

 
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a produtividade da mão-de-obra das 
empresas de solados que compõe o cluster calçadista do município de São João Batista. 
Justifica-se este estudo na ampliação da discussão sobre a produtividade de mão-de-obra 
nas empresas pertencentes a um cluster, analisando se a produtividade de mão-de-obra de 
custos e de receita é compatível. A pesquisa utilizada foi definida como quantitativa, de 
natureza descritiva e utilizou uma amostra de quatro empresas de solados que possuem 
estrutura instalada para produzir quatro diferentes tipos de solados no período de estudo. 
Para coleta de dados utilizou-se dados secundários provenientes do Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias de Calçados de São João Batista relativos ao ano de 2015. Na 
análise dos dados, aplicaram-se técnicas de estatística descritiva e Teste T-student para 
comparação dos desempenhos. Os resultados demonstram que não existe compatibilidade 
no desempenho da produtividade de mão-de-obra em custos e receitas das empresas de 
solados pertencentes ao cluster em estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: Mensuração. Desempenho. Cluster. Mão de obra. Indústria de 
calçados. 
 
ABSTRACT: This study aims to analyze the labor productivity of the companies of soles 
that compose the footwear cluster of the municipality of São João Batista. This study is 
justified in broadening the discussion about labor productivity in companies belonging to a 
cluster, analyzing whether labor productivity of costs and revenue is compatible. The 
research used was defined as quantitative, of a descriptive nature and used a sample of four 
companies of soles that have installed structure to produce four different types of soles in 
the period of study. For data collection was used secondary data from the Workers' Union 
of St. João Batista de Footwear Industry for the year 2015. In the data analysis, were 
applied techniques of descriptive statistics and T-student test for comparison of 
performance. The results demonstrate that there is no compatibility in the performance of 
labor productivity in costs and revenues of the companies of soils belonging to the study 
cluster. 
KEYWORDS: Measurement. Performance. Cluster. Labor. Footwear industry. 
 
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo analizar la productividad del trabajo, la 
labor de empresas de suelas del calzados que conforman el cluster del calzado de São João 
Batista. Este estudio se justifica en la ampliación del debate sobre la productividad de labor 
en las empresas que pertenecen a un cluster, analizando si la productividad de labor y de 
costos y de ingresos es compatible. La investigación es cuantitativa, de naturaleza 
descriptiva y se utiliza como muestra de cuatro empresas de suelas del calzados que han 
instalado la estructura para producir cuatro tipos diferentes de suelas de zapatos en el 
período de estudio. Para la recopilación de datos se utilizaron datos secundarios de la 
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Unión de Trabajadores de São João Batista de la Industria del Calzado para el año 2015. 
En el análisis de datos, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva y T-student test para 
la comparación de rendimiento. Los resultados muestran que no hay compatibilidad en el 
desempeño de la productividad de mano de obra en costos e ingresos de empresas de 
suelas del calzados pertenecientes al estudio de cluster. 
PALABRAS CLAVE: Medición. Desempeño. Cluster. Trabajo. Industria del calzado. 
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESIGN 
 

MANAGEMENT OF DESIGN PROJECTS 
 

GESTIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO 
 

Andresa Brati da Silveira e Ana Veronica Pazmino. 
 

RESUMO: O trabalho trata do desenvolvimento de um processo de gerenciamento de 
projetos criativos com o objetivo de melhorar a comunicação entre um escritório de design 
e seus clientes, de modo a evitar que informações se percam no processo e que permita 
maior envolvimento do cliente com o projeto a ser desenvolvido, a fim de satisfazê-lo com 
a qualidade do serviço prestado. O artigo apresenta o processo de pesquisa documental e o 
resultado do processo de gerenciamento que pode ser facilmente implementado em 
escritórios de design. 
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de projeto. Escritório de design. Informação. 
 
ABSTRACT:This work deals with the development of a process of management of 
creative projects with the objective of improving the communication between a design 
office and its clients, in order to avoid that information is lost in the process and that allows 
greater involvement of the client with the project. Be developed in order to satisfy you with 
the quality of service provided. The article presents the documentary research process and 
the outcome of the management process that can be easily implemented in design offices. 
KEYWORDS: Project Management. Design desk. Information. 
 
RESUMEN: Este trabajo se ocupa del desarrollo de un proceso de gestión de proyectos 
creativos con el fin de mejorar la comunicación entre una oficina de diseño y clientes con 
el fin de evitar que la información se pierda en el proceso, y que permita una mayor 
participación del cliente con el proyecto que está siendo desarrollado con el fin de 
satisfacer la calidad del servicio. El artículo presenta el proceso de gestión de procesos de 
investigación documental y de resultados que se pueden implementar fácilmente en las 
oficinas de diseño. 
PALABRAS CLAVE: Gerenciamiento de proyecto. Oficina de diseño. Información. 
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REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ECOMUSEU 
 

INFORMATION REPRESENTATION IN ECOMUSEUM 
 

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ECOMUSEOS 
 

Leonardo Hermes Lemos e Cezar Karpinski. 
 
RESUMO: Objetivo: Refletir sobre a relação entre as áreas da Ciência da Informação e 
Museologia sobre a Representação da Informação em Ecomuseus. Justificativa: Desde o 
início do século XX, o museu deixou de ser apenas uma instituição de contemplação e 
cristalização do passado, e passou a ser uma instituição que trabalha com a informação por 
meio dos seus objetos e ações. Assim, a relação entre museu e Ciência da informação 
ganha força ao trabalharmos a questão da Representação da Informação nas instituições 
museológicas, principalmente no modo como se representa a informação museológica e 
como ela será disseminada ao seu usuário. Pode-se, dessa forma, categorizar o museu 
como uma Unidade de Informação, mesmo tendo como fundamentos a contemplação, 
conservação e preservação da memória e do patrimônio cultural. Por ser uma instituição 
que preserva e disponibiliza informação, os museus têm ocupado um espaço cada vez 
maior nas discussões da CI. Por trabalhar com informação, o museu também a estoca, 
organiza, recupera e a dissemina por meio dos objetos museais e das ações culturais que 
desempenha na sociedade. Na relação interdisciplinar com a CI, as instituições 
museológicas podem desenvolver instrumentos de representação da informação que 
facilitem a sua recuperação a fim de democratizá-la. O objetivo desta proposta de trabalho 
é refletir sobre as formas de RI em ecomuseu, instituição surgida na década de 1970 com o 
“Movimento pela Nova Museologia”. Neste contexto, emerge uma perspectiva 
diferenciada de cultura e natureza que passa a enfatizar mais a relação entre 
homem/patrimônio do que homem/objeto, instaurando-se, assim, os primeiros Ecomuseus. 
Também é necessário ressaltar que a temática do trabalho é pouco trabalhada em pesquisas 
e estudos tanto da área da CI quanto da Museologia. Dessa forma, pode-se verificar que 
este trabalho tanto contribuirá para a Ciência da Informação quanto para a Museologia, 
mostrando que ambas se complementam na sua interdisciplinaridade. Procedimentos 
metodológicos: Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a metodologia de 
pesquisa bibliográfica. Para isso foram elaboradas etapas de pesquisa que consistem na 
busca pelos artigos do tema, nas bases de dados SciELO, IBICT e RCAAP. Para a 
recuperação dos artigos foram definidas as palavras-chave: “Ciência da Informação”, 
“Representação da Informação”, Ecomuseologia, Ecomuseu e Museologia. Após a 
definição destas palavras a pesquisa foi iniciada passando pelos filtros: trabalhos em acesso 
aberto, artigos científicos, idiomas (inglês, português e espanhol) e área do conhecimento. 
Resultados esperados/alcançados e/ou considerações fianis/conclusões: Por constituírem 
coleções os museus também desenvolvem técnicas para documentá-las. Esse aspecto 
técnico da área ganha grande contribuição da Ciência da Informação, principalmente nas 
interfaces “objeto museal”, “documento” e “documentação”. No entanto, os ecomuseus, 
que além de possuírem objetos, também tem uma relação mais estreita do seu público com 
o patrimônio, onde a informação é passada através de ações e não somente por meio de 
objetos físicos, mostrando assim uma nova forma de representação da informação. Sendo 
assim, pode-se pensar que a RI não deveria se restringir à documentação, mas na forma 
como isso está exposto ou trabalhado com o público no caso dos ecomuseus. Essa maior 
participação do público pode ocorrer de maneira em que o ecomuseu esteja integrado ao 
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cotidiano das pessoas. Assim, elas podem, por meio de trabalhos participativos, contribuir 
com a instituição. Todavia, se existe a possibilidade de o público do museu participar da 
RI, este constituirá parte fundamental da instituição, mostrando que ele pode estar 
integrado em toda a cadeia operacional do museu. Não apenas como espectador, o público 
pode contribuir para que o museu seja de fato uma instituição que, além de preservar e 
contemplar, informe de maneira participativa e democrática. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciência da Informação. Representação da Informação. Ecomuseu. 
Ecomuseologia. Museologia. 
 
ABSTRACT: The concpts of Information Science and Museology are related in this 
research in development. The Ecomuseum is conceived as an Information Unit, 
emphasizing Information Representation in this type of institution. The discussion is 
divided into four parts. The first makes a history of the Organization of Knowledge and 
Information, showing the relationship with libraries and museums. The second part 
contextualizes the museum object as a document, discussing its process of musealization. 
The third part establishes the historical context of the concept of ecomuseum and 
ecomuseologia. Finally, the possibility of the Sociocultural Representation of Information 
in the ecomuseum is discussed. The methodology adopted for the development of the 
research is bibliographic research, where scientific articles were verified in the databases 
SciELO and Ibict Oasis BR, having as results a new approach on Information 
Representation. It is concluded that the ecomuseum can represent the information from the 
sociocultural context for which it was created, seeking a closer relationship with the public. 
KEYWORDS: Information Science, Information Representation, Ecomuseum, 
Ecomuseology, Museology. 
 
RESUMEN: Se relacionan, en esta investigación en desarrollo, los conceptos de la 
Ciencia de la Información y de la Museología. Se concibe el Ecomuseo como una Unidad 
de Información, haciendo hincapié en la Representación de la Información en este tipo de 
institución. La discusión está dividida en cuatro partes. La primera hace un histórico de la 
Organización del Conocimiento y de la Información, mostrando la relación con las 
bibliotecas y con los museos. La segunda parte contextualiza en objeto de museo como 
documento, discutiendo su proceso de musealización. En la tercera parte se establece el 
contexto histórico del concepto de ecomuseo y ecomuseología. Por último, es discutida la 
posibilidad de Representación Sociocultural de la Información en el ecomuseo. La 
metodología adoptada para el desarrollo de la investigación es investigación bibliográfica, 
donde fueron verificados artículos científicos en las bases de datos SciELO e Ibict Oasis 
BR, teniendo como resultados un nuevo abordaje sobre Representación de la Información. 
Se concluye que el ecomuseo puede representar la información a partir del contexto 
sociocultural para el cual fue creado, buscando mayor acercamiento con el público. 
PALABRAS CLAVE: Ciencia de la Información, Representación de la Información, 
Ecomuseo, Ecomuseología, Museología. 
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GOVERNANÇA DO CONHECIMENTO COMO FOMENTO PARA O 
INTRAEMPREENDEDORISMO NAS ORGANIZAÇÕES 

 
KNOWLEDGE GOVERNANCE AS A PROMOTION FOR INTRAPRENEURSHIP IN 

ORGANIZATIONS 
 

GOBERNANZA DEL CONOCIMIENTO COMO FOMENTO PARA EL 
INTRAEMPRENDEDORISMO EN LAS ORGANIZACIONES 

 
Talita C. Silva, Rogéria M. Couto, Fabricio Burger e Patricia de Sá Freire. 

 
RESUMO: No atual contexto econômico hipercompetitivo, a gestão da informação para a 
geração de ideias inovadoras assume um valor cada vez mais distintivo devido à sua 
capacidade de gerar novas ideias, projetos e, por fim, riquezas para as organizações 
competitivas. Neste cenário, a informação e o conhecimento foram elevados à condição de 
fator fundamental à competitividade organizacional e elemento vital ao desenvolvimento 
da sociedade. Esse diferencial competitivo, já na década de 90, passa a ser reconhecido 
como a capacidade de governar suas informações e conhecimentos de maneira a 
empreender e inovar (Cassiolato, 1999; Hamel e Prahalad, 1995). Neste diapasão, surge 
um novo modelo de gestão, a governança do conhecimento. Tal conceito ainda não se 
encontra perfeitamente delineado na literatura; compreender o conjunto das estruturas e 
funcionamento da governança do conhecimento no fomento ao intraempreendedorismo, 
torna-se uma lacuna a ser preenchida por artigos como este. Para alcançar o objetivo desta 
pesquisa realizou-se uma breve busca por textos na base de dados multidisciplinar Scopus, 
justamente por esta ter amplo impacto nacional e internacional e por enquadrar os 
documentos em uma variabilidade de áreas do conhecimento. Objetivo: Este estudo tem 
como objetivo analisar o papel da governança do conhecimento como fomento para o 
intraempreendedorismo nas organizações. Justificativa: É sabido que no panorama vigente 
das organizações evidencia-se o conhecimento como fonte de mudanças, inovação e 
perenidade dos negócios no âmbito corporativo. Nesse sentido, cabe salientar que 
constructos como inovação organizacional, gestão do conhecimento, educação corporativa, 
aprendizagem organizacional e empreendedorismo tornam-se fundamentais no fomento e 
no desenvolvimento do conhecimento nas práticas organizacionais. Contudo, afirmar que 
há enfoque no conhecimento, não garante que há uma cultura e mecanismos propícios para 
o desenvolvimento e manutenção deste fenômeno nas organizações (SILVA et al. 2016a). 
Para assegurar que o gerenciamento do conhecimento exista é preciso que haja práticas, 
técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento evidenciadas em mecanismos e 
estratégias de controle na governança das organizações. A partir desta afirmação, torna-se 
notória a importância da governança do conhecimento no fomento de práticas inovadoras, 
no caso do presente artigo, no uso de ferramentas de intraempreendedorismo. 
Procedimentos metodológicos: Foi realizada uma pesquisa teórica, de abordagem 
qualitativa de fins exploratório e descritivo respondendo a necessidade de aprofundamento 
da compreensão dos termos e suas inter-relações. Utilizou-se os descritores no idioma 
americano, “intrapreneurship” e “governance of knowledge” por meio de uma breve busca 
por textos na base de dados multidisciplinar Scopus. Considerações finais: O 
intraempreendedorismo é uma ferramenta que protagoniza os colaboradores a 
operacionalizarem sob às suas ideias e invenções, potencializando práticas que repercutam 
em inovação organizacional. Assim, pode-se considerar finalmente que, o 
intraempreendedorismo precisa contar com a estrutura organizacional para que seja 
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potencializado. Tal estrutura abrange recursos, tempo dedicado a geração de ideias, 
liderança focada em empreender e principalmente uma cultura que incentive ações 
empreendedoras. Estes elementos são de responsabilidade da governança do 
conhecimento, a qual a partir de mecanismos de controle e governança, focaliza a 
estratégia da organização em estruturas de compartilhamento de conhecimento.  
PALAVRAS-CHAVE: Intraempreendedorismo. Conhecimento. Governança do 
conhecimento. Informação. Gestão da informação. 
 
ABSTRACT: In the current hypercompetitive economic context, the information 
management for the generation of innovative ideas assumes an increasingly distinctive 
value due to its capacity to generate new ideas, projects and, finally, wealth for competitive 
organizations. In this scenario, information and knowledge were elevated to the condition 
of fundamental factor to the organizational competitiveness and vital element to the 
development of the society. This competitive differential, already in the 90's, is now 
recognized as the ability to govern its information and knowledge in a way to undertake 
and innovate (Cassiolato, 1999; Hamel and Prahalad, 1995). In this context, a new 
management model emerges, the governance of knowledge. Such a concept is not yet fully 
delineated in the literature; Understand the set of structures and functioning of knowledge 
governance in the promotion of intrapreneurship, becomes a gap to be filled by articles like 
this. To reach the objective of this research, a brief search for texts in the multidisciplinary 
Scopus database was carried out, precisely because it has a large national and international 
impact and for framing the documents in a variability of areas of knowledge. Purpose: The 
aim of study is analyze the role of knowledge governance as an incentive for 
intrapreneurship in organizations. Reasoning: It is well known that in the current panorama 
of organizations, knowledge is evidenced as a source of change, innovation and business 
continuity in the corporate sphere. In this sense, it should be pointed out that constructs 
such as organizational innovation, knowledge management, corporate education, 
organizational learning and entrepreneurship become fundamental in fostering and 
developing knowledge in organizational practices. However, affirming that there is a focus 
on knowledge, does not guarantee that there is a culture and mechanisms conducive to the 
development and maintenance of this phenomenon in organizations (SILVA et al., 2016a). 
To ensure that knowledge management exists, there must be knowledge management 
practices, techniques and tools evidenced in mechanisms and control strategies in the 
governance of organizations. From this statement, the importance of knowledge 
governance in the promotion of innovative practices, in the case of the present article, in 
the use of intrapreneurship tools becomes evident. Methodology: A theoretical research 
was carried out, with a qualitative approach for exploratory and descriptive purposes, 
responding to the need to deepen understanding of terms and their interrelationships. We 
used the descriptors in the American language, "intrapreneurship" and "governance of 
knowledge" through a brief search for texts in the multidisciplinary Scopus database. 
Conclusion: Intrapreneurship is a tool that leads employees to operate under their ideas and 
inventions, potentializing practices that impact on organizational innovation. Thus, one can 
finally consider that, intrapreneurship needs to rely on the organizational structure to be 
strengthened. This structure encompasses resources, time dedicated to generating ideas, 
leadership focused on entrepreneurship and especially a culture that encourages 
entrepreneurial action. These elements are the responsibility of knowledge governance, 
which, based on mechanisms of control and governance, focuses the organization's strategy 
on knowledge sharing structures. 
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KEYWORDS: Intrapreneurship. Knowledge. Knowledge governance. Information. 
Information management. 
 
RESUMEN: En el actual contexto económico hipercompetitivo, la gestión de la 
información para la generación de ideas innovadoras asume un valor cada vez más 
distintivo debido a su capacidad de generar nuevas ideas, proyectos y, por fin, riquezas 
para las organizaciones competitivas. En este escenario, la información y el conocimiento 
fueron elevados a la condición de factor fundamental a la competitividad organizacional y 
elemento vital al desarrollo de la sociedad. Este diferencial competitivo, ya en la década de 
los 90, pasa a ser reconocido como la capacidad de gobernar sus informaciones y 
conocimientos de manera a emprender e innovar (Cassiolato, 1999, Hamel y Prahalad, 
1995). En este diapasón surge un nuevo modelo de gestión, la gobernanza del 
conocimiento. Este concepto aún no se encuentra perfectamente delineado en la literatura; 
Comprender el conjunto de las estructuras y el funcionamiento de la gobernanza del 
conocimiento en el fomento al intraemprendedorismo, se convierte en una laguna a ser 
llenada por artículos como éste. Para alcanzar el objetivo de esta investigación se realizó 
una breve búsqueda por textos en la base de datos multidisciplinar Scopus, justamente por 
ésta tener amplio impacto nacional e internacional y por encuadrar los documentos en una 
variabilidad de áreas del conocimiento. Objetivo: Este estudio tiene como objetivo analizar 
el papel de la gobernanza del conocimiento como fomento para el intraemprendedorismo 
en las organizaciones. Justificación: Es sabido que en el panorama vigente de las 
organizaciones se evidencia el conocimiento como fuente de cambios, innovación y 
perennidad de los negocios en el ámbito corporativo. En este sentido, cabe destacar que 
constructos como innovación organizacional, gestión del conocimiento, educación 
corporativa, aprendizaje organizacional y emprendedorismo se vuelven fundamentales en 
el fomento y en el desarrollo del conocimiento en las prácticas organizacionales. Sin 
embargo, afirmar que hay enfoque en el conocimiento, no garantiza que hay una cultura y 
mecanismos propicios para el desarrollo y mantenimiento de este fenómeno en las 
organizaciones (SILVA et al 2016a). Para asegurar que la gestión del conocimiento exista 
es necesario que haya prácticas, técnicas y herramientas de gestión del conocimiento 
evidenciadas en mecanismos y estrategias de control en la gobernanza de las 
organizaciones. A partir de esta afirmación, se torna notoria la importancia de la 
gobernanza del conocimiento en el fomento de prácticas innovadoras, en el caso del 
presente artículo, en el uso de herramientas de intraemprendedorismo. Procedimientos 
metodológicos: Se realizó una investigación teórica, de abordaje cualitativo de fines 
exploratorio y descriptivo, respondiendo la necesidad de profundizar la comprensión de los 
términos y sus interrelaciones. Se utilizaron los descriptores en el idioma americano, 
"intrapreneurship" y "governance of knowledge" por medio de una breve búsqueda por 
textos en la base de datos multidisciplinario Scopus. Consideraciones finales: El 
intraemprendedorismo es una herramienta que protagoniza a los colaboradores a 
operacionalizar bajo sus ideas e invenciones, potenciando prácticas que repercuten en 
innovación organizacional. Así pues, se puede considerar finalmente que, el intra-
desempleo necesita contar con la estructura organizacional para que sea potencializado. 
Esta estructura abarca recursos, tiempo dedicado a la generación de ideas, liderazgo 
enfocado en emprender y principalmente una cultura que incentive acciones 
emprendedoras. Estos elementos son de responsabilidad de la gobernanza del 
conocimiento, la cual a partir de mecanismos de control y gobernanza, enfoca la estrategia 
de la organización en estructuras de intercambio de conocimiento. 
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conocimiento. Información. Gestión de la información. 
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NAS INCUBADORAS 

 
ASSESSMENT TECHNOLOGY COMPETENCE: PRATICAL APPLICATION IN 

INCUBATORS 
 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS: APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN INCUBADORAS 

 
Nara M. Stefano, Simone Sartori e Raul O. Laux. 

 
RESUMO: O objetivo desse estudo é avaliar as competências tecnológicas presentes em 
incubadoras tecnológicas por meio de métodos multicritérios fuzzy. Os fluxos de 
conhecimento também são importantes determinantes para um desempenho superior das 
incubadoras. A teoria baseada em recursos das vantagens competitiva sugere que o 
conhecimento cria oportunidades de aumento do desempenho para as empresas serem 
capazes de identificar, acessar, utilizar e disseminar esses de forma efetiva. O método de 
pesquisa foi baseado na integração dos métodos Fuzzy Delphie FuzzyAnalytic Hierarchy 
Process (FAHP). O FDelphi permite identificar e validar os fatores críticos para avaliar as 
competências tecnológicas em incubadoras tecnológicas. O método FAHP é aplicado para 
calcular os pesos relativos dos critérios que afetam o problema em questão. Como 
resultado espera-se melhorar a competitividade das incubadoras tecnológicas. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Processos de Gestão. Modelos Matemáticos. Sistemas 
de Apoio à Decisão. Conhecimento organizacional. 
 
ABSTRACT: The purpose of this research is to assess the technology present in 
technology incubators by Fuzzy multi-criteria approach. Knowledge flows are also 
important determinants of superior incubator performance. The resource-based theory of 
competitive advantages suggests that knowledge creates performance-enhancing 
opportunities for companies to be able to identify, access, use, and disseminate effectively. 
The research method was based on integration methods of Fuzzy Delphi and Fuzzy 
Analytic Hierarchy Process. The FDelphi is enable to identify and validate the critical 
factors to assess the technology competence in incubators of technology. The FAHP 
method is applied to calculate the weights of the criteria that affect the problem in 
question. With this proposal, we are aiming to improving the competitiveness of incubators 
of technology. 
KEYWORDS: Innovation. Management Process. Mathematical Models. Decision Support 
Systems. Organizational Knowledge. 
	
RESUMEN: El objetivo de este estudio es evaluar competencia tecnológica presente en 
incubadoras tecnológicas a través de métodos multicriterio fuzzy. Flujos de conocimiento 
son también determinantes importantes de rendimiento superior de la incubadora. La teoría 
de ventajas competitivas basada en recursos sugiere que conocimiento crea oportunidades 
de mejorar el rendimiento para que las empresas sean capaces de identificar, acceder, 
utilizar y difundir eficazmente. El método de investigación se realizó en base con la 
integración de métodos de Delphi fuzzyy proceso de jerarquía analítico fuzzy. El FDelphi 
le permite identificar y validar los factores críticos para evaluar las habilidades 
tecnológicas en las incubadoras tecnológicas. Se aplica el método FAHP para calcular el 
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peso relativo de los criterios que afectan el problema. Como resultado se espera mejorar la 
competitividad de las incubadoras tecnológicas. 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Procesos de gestión. Modelos matemáticos. Sistemas 
de soporte de decisión. Conocimiento organizacional. 
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RESUMO: O presente resumo tem como objetivo apresentar o objetivo geral da pesquisa, 
que primeiramente abordou como “apontar os egressos do Curso de Arquivologia da 
Universidade Federal de Santa Catarina como empreendedores”, para alcançar melhores 
resultados os objetivos específicos trataram-se em “verificar quais foram os maiores 
desafios” e “identificar quais habilidade julgam como indispensável para ser um 
empreendedor”. Com a justificativa de com o aumento da propagação sobre o tema de 
empreendedorismo, sobretudo com a demanda da informação gerenciando tomadas de 
decisões, é necessário buscar habilidades profissionais, para entrar, manter-se e liderar o 
mercado empresarial. Dessa maneira, nota-se uma demanda sobre gestão documental, 
gestão da informação e gestão do conhecimento como diferencial no perfil empresarial, e 
assim surge a necessidade de averiguação de como esses profissionais estão atuando neste 
novo cenário. Para tal, os procedimentos metodológicos passaram inicialmente como uma 
pesquisa descritiva, com questionamentos qualitativos e quantitativos visando estabelecer 
como universo da pesquisa os Arquivistas formados pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) abordando o empreendedorismo. Como instrumento de pesquisa, 
desenvolveu-se um questionário com perguntas que contemplaram os dados necessários 
para resolver o objetivo geral e específico da pesquisa. Foi utilizado a ferramenta google 
formulário para criação do questionário, para envio do mesmo seguiu por e-mail 
disponibilizado, após solicitação a secretaria do curso. Para fundamentação teórica 
estabeleceu-se como pesquisa bibliográfica, visto que foi explanado conteúdos com base 
na literatura visando o tema de empreendedorismo e arquivologia. Para recorte temporal 
adotou-se os egressos de 2013 a 2016, visto que o curso na UFSC foi criado em 2010, com 
sua primeira turma formada em 2013, obtendo em 2016 oito turmas formadas, as quais os 
egressos fizeram parte da pesquisa. Após a aplicação, como resultado, enviou-se sessenta e 
dois questionários e destes apenas dezoito egressos responderam, dentre esses apenas 
quatro egressos estavam empreendendo na área, apresentaram sua classificação 
empresarial, além dos serviços prestados, tais como: gestão documental, digitalização de 
documentos, guarda documental, além de criação de tabela de temporalidade de 
documentos. Abordaram também questões relacionadas como algumas necessidades que 
tiveram que aprender na prática como gestão empresarial, captação de clientes, foram esses 
os temas mais abordados. Como habilidade indispensável para empreender, mencionaram 
como fazer os clientes valorizarem nosso trabalho, a dominação na área escolhida, a 
responsabilidade, a determinação, rede de relacionamento, e amor pelo o que faz. Na 
conclusão, notou-se que a pesquisa aqui apresentada, respondeu positivamente aos 
objetivos ora propostos, os quais verificou-se sobre uma singela atuação Empreendedora 
na área, e algumas possibilidades de produtos e serviços a serem oferecidos. Ademais, 
verificou-se que há um movimento dos egressos empreendedores, e que os maiores 
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desafios, são sobre gestão administrativa e habilidades, porém é necessário destacar que há 
um potencial mercado empresarial local, e apesar da Arquivística ser relativamente nova 
na região, já possuímos empreendedores na área. Mostrando assim, a relevância de 
continuação de trabalhos, projetos e pesquisas sobre o empreendedorismo e a 
Arquivologia, além de maiores análises do perfil profissional do egresso do Curso de 
Arquivologia.  
PALAVRAS-CHAVE: Arquivologia. Arquivistas. Empreendedorismo. Perfil 
empreendedor. 
 
ABSTRACT: This abstract has the objective of presenting the general objective of the 
research, which first addressed as "pointing the graduates of the Course of Archivology of 
the Federal University of Santa Catarina as entrepreneurs", to achieve better results the 
specific objectives were "to verify what were The biggest challenges "and" identify which 
skills they deem to be na entrepreneur." With the justification of increasing the spread of 
entrepreneurship, especially with the demand for information in decision making, it is 
necessary to seek professional skills to enter, maintain and lead the business market. In this 
way, there is a demand on document management, information management and 
knowledge management as a differential in the business profile, and thus the need arises to 
investigate how these professionals are acting in this new scenario. To that end, the 
methodological procedures were initially passed as a descriptive research, with qualitative 
and quantitative questions aiming to establish as archivists formed by the Federal 
University of Santa Catarina (UFSC) as a research universe addressing entrepreneurship. 
As a research tool, a questionnaire was developed with questions that included the 
necessary data to solve the general and specific objective of the research. It was used the 
google form tool to create the questionnaire, to send the same followed by email made 
available, after request to the secretariat of the course. For theoretical foundation it was 
established as a bibliographical research, since it was explained contents based on the 
literature aiming at the theme of entrepreneurship and archivology.Graduates from 2013 to 
2016 were chosen for the period, since the course at UFSC was created in 2010, with its 
first group formed in 2013, obtaining in 2016 eight graduated classes, which graduates 
were part of the research. After the application, sixtytwo questionnaires were sent, and 
only eighteen graduates answered, of which only four graduates were taking part in the 
area, presented their business classification, besides the services provided, such as: 
document management, document scanning , Documentary storage, and creation of time 
table of documents. They also addressed related issues such as some needs that they had to 
learn in practice such as business management, customer attraction, these were the topics 
most addressed. As an indispensable skill to undertake, they mentioned how to make the 
clients value our work, the domination in the chosen area, responsibility, determination, 
network of relationship, and love for what they do. In the conclusion, it was noticed that 
the research presented here responded positively to the objectives proposed, which were 
verified on a simple Entrepreneurial activity in the area, and some possibilities of products 
and services to be offered. In addition, it was verified that there is a movement of the 
entrepreneurs graduates, and that the biggest challenges are about administrative 
management and skills, however it is necessary to emphasize that there is a potential local 
business market, and although Archivística is relatively new in the region, we already own 
Entrepreneurs in the area. Thus, the relevance of continuation of works, projects and 
research on entrepreneurship and archivology, as well as further analysis of the 
professional profile of the egress of the Course of Archivology. 
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KEYWORDS: Archival Science. Archivists. Entrepreneurship. Entrepreneur profile. 
 
RESUMEN: El presente resumen tiene como objetivo presentar el objetivo general de la 
investigación, que primero abordó como "apuntar a los egresados del Curso de 
Archivología de la Universidad Federal de Santa Catarina como emprendedores", para 
alcanzar mejores resultados los objetivos específicos se trataron en "verificar cuáles fueron 
Los mayores desafíos "y" identificar qué habilidad creen como indispensable para ser un 
emprendedor ". Con la justificación de con el aumento de la propagación sobre el tema de 
emprendedorismo, sobre todo con la demanda de la información gerenciando tomas de 
decisiones, es necesario buscar habilidades profesionales, para entrar, mantenerse y liderar 
el mercado empresarial. De esta manera, se nota una demanda sobre gestión documental, 
gestión de la información y gestión del conocimiento como diferencial en el perfil 
empresarial, y así surge la necesidad de averiguación de cómo estos profesionales están 
actuando en este nuevo escenario. Para ello, los procedimientos metodológicos pasaron 
inicialmente como una investigación descriptiva, con cuestionamientos cualitativos y 
cuantitativos para establecer como universo de la investigación los Archivistas formados 
por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) abordando el emprendedorismo. 
Como instrumento de investigación, se desarrolló un cuestionario con preguntas que 
contemplaron los datos necesarios para resolver el objetivo general y específico de la 
investigación. Se utilizó la herramienta google formulario para crear el cuestionario, para 
envío del mismo siguió por e-mail disponible, después de solicitar la secretaría del curso. 
Para la fundamentación teórica se estableció como investigación bibliográfica, ya que se 
explicó contenidos basados en la literatura visando el tema de emprendedorismo y 
archivología.Para recorte temporal se adoptaron los egresados de 2013 a 2016, ya que el 
curso en la UFSC fue creado en 2010, con su primera clase formada en 2013, obteniendo 
en 2016 ocho clases formadas, las cuales los egresados formaron parte de la investigación. 
Después de la aplicación, como resultado, se envió sesenta y dos cuestionarios y de estos 
sólo dieciocho egresados respondieron, entre los que sólo cuatro egresos estaban 
emprendiendo en el área, presentaron su clasificación empresarial, además de los servicios 
prestados, tales como: gestión documental, digitalización de documentos , Guarda 
documental, además de creación de tabla de temporalidad de documentos. También 
abordaron cuestiones relacionadas como algunas necesidades que tuvieron que aprender en 
la práctica como gestión empresarial, captación de clientes, esos son los temas más 
abordados. Como habilidad indispensable para emprender, mencionaron cómo hacer que 
los clientes valoren nuestro trabajo, la dominación en el área escogida, la responsabilidad, 
la determinación, red de relación, y amor por lo que hace. En la conclusión, se notó que la 
investigación aquí presentada, respondió positivamente a los objetivos propuestos, los 
cuales se verificó sobre una sencilla actuación Emprendedora en el área, y algunas 
posibilidades de productos y servicios a ser ofrecidos. Además, se verificó que hay un 
movimiento de los egresados emprendedores, y que los mayores desafíos, son sobre 
gestión administrativa y habilidades, pero esnecesario destacar que hay un potencial 
mercado empresarial local, ya pesar de que la Archivística es relativamente nueva en la 
región, ya poseemos Empresarios en el área. De esta forma, la relevancia de continuación 
de trabajos, proyectos e investigaciones sobre el emprendedorismo y la Archivología, 
además de mayores análisis del perfil profesional del egresado del Curso de Archivología. 
PALABRAS CLAVE: Archivología. Archivistas. Emprendedorismo. Perfil emprendedor. 
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INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UFSC 

 
UNIVERSITY-INDUSTRYINTERACTION FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT: 

TECHNOLOGY TRANSFER AT UFSCINTERACCIÓN 
 

UNIVERSIDAD-EMPRESA PARAEL DESARROLLO TECNOLÓGICO: LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA UFSC 

 
Manuela Perleberg-Nunes, Barbara Witthinrich, Renan Huberte e Gabriela Fiates. 

 
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar como ocorrem as interações entre empresas e 
laboratórios da UFSC com relação a transferência de tecnologia, identificando os pontos 
negativos e positivos da interação universidade-empresa. Trata-se de um work in 
progressque apresenta os resultados parciais de um estudo de caso de caráter quali-
quantitativo com uma pesquisa bibliográfica realizada e procedimentos metodológicos que 
podem ser utilizados como referência para outras pesquisas futuras. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Transferência de tecnologia. Interação universidade-
empresa.  
 
ABSTRACT: The objective of this article is to analyze how the interactions between 
companies and laboratories of UFSC in relation to technology transfer occur, identifying 
the negative and positive points of the university-industryinteraction. This is a work in 
progress that presents the partial results of a qualitative and quantitative case study with a 
literature review and methodological procedures that can be used as a reference for future 
research. 
KEYWORDS: Innovation. Technology transfer. University-industry interaction. 
 
RESUMEN: El propósito de este artículo es analizar cómo se producen interacciones entre 
empresas y laboratorios UFSC con respecto a la transferencia de tecnología, la 
identificación de los puntos positivos y negativos de la interacción universidad-empresa. 
Este es un trabajo en progreso que presenta los resultados parciales de carácter cualitativo 
y cuantitativo de estudio de caso con un estudio de la literatura y los procedimientos 
metodológicos que se puede utilizar como referencia para otras investigaciones futuras. 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Transferencia de tecnología.  
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USO DE TECNOLOGIAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE INFORMAÇÃO E SUAS 
RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 
USE OF TECHNOLOGIES IN PUBLIC INFORMATION SPACES AND THEIR 

RELATIONSHIPS WITH THE COMMUNITY 
 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA INFORMACIÓN Y 
SUS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 
 Mateus L. dos Santos e Joana G. Lemos. 

  
RESUMO: Procura-se compreender as possibilidades que as tecnologias em rede 
oferecem para a socialização de espaços públicos como espaços públicos de informação – 
ambientes que fomentam o compartilhamento da informação e a criação de conhecimentos 
pelos sujeitos que por meio das tecnologias neles e com eles interagem. O estudo objetiva 
identificar usos das tecnologias para estreitar relações dos espaços públicos de informação 
com a comunidade. Mais especificamente relacionar conceitos de espaços públicos, 
espaços de informação e tecnologias de interação; identificar alguns dos espaços públicos 
da região frequentados pela comunidade; mapear o uso das novas tecnologias nesses 
ambientes para interação com o usuário; sugerir possíveis usos de tecnologias para maior 
inclusão das comunidades. A pesquisa justifica-se pela necessidade de expandir 
conhecimentos sobre conceitos que envolvem um espaço público de informação, 
especialmente com publicações em português, ainda incipientes. Ademais, o estudo abre 
possibilidades para aplicações voltadas à popularização da Ciência, almejada pelo projeto 
de pesquisa no qual se insere. Utilizou-se métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
exploratória aliada à observação participante. Quanto aos resultados, apresenta delimitação 
do conceito de espaço público de informação e investigação teórico-prática das relações da 
comunidade frequentadora de alguns espaços com as tecnologias de interação disponíveis 
nesses ambientes. Assim, são identificadas no Museu Egípcio Rosa Cruz, no Parque da 
Ciência e no Jardim Botânico de Curitiba demandas relacionadas à aplicação de 
tecnologias interativas para promover maior interação e integração com o público. Para tal, 
indica-se soluções a partir do aprimoramento de tecnologias já presentes nesses locais, 
como implementação efetiva de redes Wi-Fi aliada à aplicação de recursos e conteúdos 
interativos vinculados a dispositivos móveis – como tablets, que no caso do Parque da 
Ciência encontram-se subutilizados. A pesquisa elucida a necessidade de uso das TIC 
como elemento facilitador no trabalho com conteúdos informacionais nos três espaços 
estudados, de modo a explorar linguagens e recursos interativos que auxiliem na 
compreensão informacional dos diferentes públicos que acessam os espaços. Considera-se 
as soluções tecnológicas propostas por este estudo como um caminho factível para maior 
inclusão da comunidade nestes espaços. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade da Informação. Políticas e Ações de Informação. Redes 
de Comunicação e Informação. Popularização da Ciência. Multimeios.  
  
 ABSTRACT: This research seeks to understand the possibilities that the network 
technologies offer for the socialization of public spaces as public information spaces - 
environments that foster the sharing of information and the creation of knowledge by the 
subjects that through the technologies in and interacting with them. The general objective 
is to identify uses of technologies to strengthen relations between public information 
spaces and the community. More specifically is sought relate concepts of public spaces, 
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information spaces and interaction technologies; identify some of the public spaces in the 
region that is frequented by the community; map the use of new technologies in these 
environments for interaction with the user and suggest possible uses of technologies for 
greater inclusion of communities. The research is justified by the need to expand 
knowledge about concepts that involve a public information space, especially with 
publications in Portuguese, that still incipient. In addition, this study opens possibilities for 
applications related to the popularization of Science, thus seeking to achieve the main 
objective of the main project that this study is inserted. Methods of bibliographic research 
and exploratory research, allied to participant observation, were used. Regarding the 
results, it presents a delimitation of the concept of public information space and 
theoretical-practical investigation of the relations of the community attending some spaces 
with the interaction technologies available in these environments. In this way, Egyptian 
Museum Rosa Cruz, Science Park Newton Freire Maia and Botanical Garden of Curitiba, 
have demands related to the insertion of interactive technologies that promote the 
interaction of the public with the technology. Therefore, it was pointed out solutions to 
meet these demands, which refer to the improvement of interaction technologies already 
available in these places. One of the suggestions pointed out by this research is the 
implementation of a Wi-Fi network with interactive features to feed the existing tablets of 
the Science Park. This research elucidates the need of use of ICT as an enabler in the work 
with informational content in three spaces studied, in order to explore languages and 
interactive features that help in understanding the various public informational access 
spaces. It is considered the technological solutions proposed by this study as a path to 
greater inclusion of the community in these spaces. 
KEYWORDS: Information Society. Information Policies and Actions. Communication 
and Information Networks. Popularization of Science. Multi-media.  
  
RESUMEN: Esta investigación busca entender las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías en red para la socialización en los espacios públicos como lugares de 
información - ambientes que permiten el intercambio de información y la creación de 
conocimientos de los individuos a través de las tecnologías con las cuales interactuan. El 
objetivo general es identificar el uso de las tecnologías para fortalecer las relaciones entre 
espacios de información pública con la comunidad. Se busca más específicamente 
relacionar conceptos de espacios públicos, espacios de información y tecnologías de 
interacción; identificar algunos de los espacios públicos en la región que es frecuentada por 
la comunidad; mapear el uso de nuevas tecnologías en estos entornos para interacción con 
el usuário y sugerir posibles usos de las tecnologías para una mayor inclusión de las 
comunidades. Este estudio se justifica por la necesidad de ampliar los conocimientos sobre 
conceptos que implican un espacio público de la información, especialmente con 
publicaciones en Portugués, las cuales aun se encuentra en un estado cientificamente 
incipiente. Además, el estudio abre posibilidades para las aplicaciones orientadas a la 
divulgación de la ciencia, para el proyecto de investigación en la que se inserta. Se 
utilizaron los métodos de investigación bibliográfica y exploratoria se alió a la observación 
participante. En relación a los resultados, presenta una delimitación del concepto de 
espacio de de espacio público para la información e investigación teórica y práctica de las 
relaciones de la comunidad, las cuales asisten a algunos espacios con las tecnologías de 
interacción disponibles en estos entornos. De esta manera, el Museo Egipcio Rosa Cruz, el 
Parque Científico Newton Freire Maia y el Jardín Botánico de Curitiba, tienen demandas 
relacionadas con la inserción de tecnologías interactivas que promuevan la interacción del 
público con la tecnología. Por lo tanto, se señalaron soluciones para atender a estas 
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demandas, que se refieren a la mejora de las tecnologías de interacción ya disponibles en 
estos lugares. Una de las sugerencias señaladas por esta investigación es la implementación 
de una red Wi-Fi con características interactivas para alimentar las tablas existentes del 
Parque Científico. Esta investigaciónaclara la necesidad de utilizar las TIC como un 
elemento facilitador en el trabajo con contenidos informativos de los tres espacios 
estudiados, con el fin de explorar los lenguajes y recursos interactivos que ayudan a la 
comprensión informativa de un público heterpgeneo que acceden a los espacios. Se 
considera que las soluciones tecnológicas propuestas por este estudio pueden potenciar la 
inclusión de la comunidad en estos espacios.  
PALABRAS CLAVES: Sociedad de la información. Políticas y acciones de información. 
Redes de comunicación y de la información. Popularización de las Ciencias. Multimedios. 
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ANÁLISE DE DADOS EM ARTIGOS RECUPERADOS DA WEB OF SCIENCE 
(WOS) 

 
DATA ANALYSIS ON ARTICLES RETRIEVED FROM WEB OF SCIENCE (WOS) 

 
ANÁLISIS DE DATOS EN ARTÍCULOS RECUPERADOS DE WEB OF SCIENCE 

(WOS) 
 

Marcelo B. de Carvalho e Denise F. Tsunoda. 
 
RESUMO: Dado o contexto da Mineração de Dados e da Mineração de Textos, objetiva-
se analisar dadosrecuperados da Web of Science (WoS). Pretende-se identificar padrões 
nos estudos sobre Mineração deTextos voltados a escolha de ferramentas a serem 
utilizadas na aplicação de método de mineração dedados. Recuperaram-se referências de 
artigos no formato BibTeX na plataforma WoS. Desenvolveu-seuma aplicação para 
inserção de dados do formato BibTeX para um banco de dados MySQL. Com base 
nascaracterísticas encontradas, elegeram-se a ferramenta R e algoritmo Apriori para 
utilização em parte dosdados. Extraíram-se dados de ferramentas, métodos, palavras-
chave, termos, periódicos, países e autorespresentes nos registros. A aplicação do Apriori 
resultou em treze regras de associação.A exploração dosdados de artigos provenientes da 
WoS revelou características dos estudos da área de Mineração de Textos.Trabalhos futuros 
podem adaptar a aplicação usada neste estudo e aplicar outros métodos de mineração 
noconjunto de dados. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de dados. Web of Science. Mineração de texto. 
 
ABSTRACT: In Datamining and Textmining context, the objective is to analyze data 
retrieved from Web ofScience (WoS). It intends to identify patterns in Textmining studies 
leading to the selection of tools to beused on datamining method application. The authors 
recovered references in BibTeX format from articlesfrom WoS platform. An developed 
application imported data from BibTeX to a MySQL database. Thefound characteristics 
led to the use of the R tool and the Apriori algorithm on a subset of data. Weextracted data 
about tools, methods, keywords, indexing terms, journals, countries, and authors 
fromrecords. Apriori application resulted on thirteen association rules. Exploring WoS 
articles data revealedcharacteristics of Datamining field studies. Future works can adapt 
the application used on this study anduse other datamining methods on the dataset. 
KEYWORDS: Data analysis. Web of Science. Textmining. 
 
RESUMEN: En el contexto de Minería de Datos y Minería de Textos, el objectivo es 
analizar datosrecuperados de Web of Science (WoS). Se pretende identificar patrones em 
los estudios sobre Minería deTextos para elegir herramientas para su uso em la aplicación 
de método de minería de datos.Recuperaranse referencias de artículos en formato BibTeX 
de la plataforma WoS. Se desarrolló unaaplicación para inserción de datos del formato 
BibTeX para un banco de datos MySQL. Basado em lascaracterísticas encontradas, 
escogeranse la herramienta R y el algoritmo Apriori para utilización en partede los datos. 
Extraeranse datos sobre herramientas, métodos, palabras clave, expresiones de 
indexación,periódicos, países y autores presentes em los datos. La aplicación del Apriori 
resultó en trece reglas deasociación. La exploración de los datos de artículos de WoS 
reveló características de los estudios del áreade Minería de Textos. Trabajos futuros poden 
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adaptar la aplicación usada en esto estudio y aplicar otrosmétodos de minería en el 
conjunto de datos. 
Palabras clave: Análisis de datos. Web of Science. Minería de textos.  
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EMPRESA JÚNIOR NA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL CONSULTOR DE 
BIBLIOTECONOMIA 

 
Thayse Mendes, Paulo Fraga e Ilaydiany Oliveira. 

 
RESUMO: Objetiva identificar se os alunos do curso de biblioteconomia da Universidade 
Federal de Goiás possuem um perfil consultor proporcionado pelos recursos oferecidos através 
da empresa júnior do Curso. O estudo é permeado pela questão de verificar se a empresa júnior 
tem contribuído na formação profissional dos futuros bibliotecários do estado de Goiás. Para 
tanto, analisa as pretensões dos graduandos de biblioteconomia em trabalhar na linha 
empresarial e a influência da empresa júnior na atuação de consultoria. Utiliza um 
procedimento bibliográfico para fundamentar as ideias apresentadas e com o pressuposto de 
compreender mais detalhadamente o assunto, delimita-se um estudo de caso com uma 
abordagem quantitativa e qualitativa através do método descritivo-explicativo de dados 
coletados por meio do procedimento de aplicação de questionários e entrevista com professores 
e alunos. Conclui que os alunos do Curso de Biblioteconomia possuem entendimento sobre o 
que é uma empresa júnior e como a mesma é capaz de ofertar conhecimentos acerca de 
atividades de consultoria para os futuros profissionais bibliotecários do estado de Goiás, assim 
como é constatado a vontade e interesse dos alunos em participar da empresa júnior, bem como 
atuar na área de consultoria. Porém, identificou-se que a empresa júnior existente não é ativa e 
não é capaz de oferecer subsídios intelectuais e profissionais aos alunos que possuem o 
interesse em fazer parte da mesma, devido a falta de divulgação em torno da empresa. Sugere-
se que para influenciar o perfil consultor/empreendedor dos alunos do curso, seja elaborada 
uma proposta de marketing para a divulgação da empresa júnior e que seja elaborada uma 
comissão de organização, planejamento e gestão das atividades elaboradas pela empresa. 
PALAVRAS-CHAVE: Competências profissionais. Empreendedorismo. Consultores de 
informação. Inovação. 
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ESTRUTURAÇÃO DE INICIATIVAS DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO VOLTADAS PARA INOVAÇÃO EM STARTUPS 

 
STRUCTURING OF KNOWLEDGE MANAGEMENT INITIATIVES FOR 

INNOVATION IN STARTUPS 
 

ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
VOLTADAS PARA INNOVACIÓN EN STARTUPS 

 
Mariana P. da Silva, Larissa L. Gabiatti e Marcelo Macedo 

 
RESUMO: A eficiência de países se baseia na competitividade de suas empresas, na 
eficiência do conjunto de estruturas produtivas, na qualidade da infraestrutura tecnológica 
e na inter-relação entre as partes do sistema de produção. Assim, o este estudo justifica-se 
pelo fato de que um dos modelos organizacionais utilizados para facilitar a entrada de 
novas empresas com novos produtos ou ideias é a startup. É uma pesquisa quali-
quantitativa que utiliza um questionário a ser aplicado aos gestores das startups, onde as 
respostas podem ser assinaladas utilizando a escala Likert. O trabalho busca estruturar 
iniciativas de gestão do conhecimento voltadas para o incremento do processo de inovação 
em startups, analisar seu papel dentro da organização e de que modo ele pode ser 
trabalhado para auxiliar na estruturação do processo de inovação. Também, trata-se de um 
trabalho em andamento, cujos resultados ainda não são definitivos, mas visa divulgar o 
conhecimento que esta sendo desenvolvido com a comunidade acadêmica. Apresenta-se 
fundamentação teórica e a metodologia para que outros pesquisadores possam fazer uso 
desse conhecimento em pesquisas posteriores e, até mesmo, replica-lo. Os resultados finais 
serão apresentados em trabalho futuro. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Startup. Gestão do Conhecimento. 
 
ABSTRACT: The efficiency of countries is based in the competitiveness of their 
companies, in the efficiency of the set of productive structures, in the quality of the 
technological infrastructure and in the interrelation between the parts of the production 
system. Thus, this study is justified by the fact that one of the organizational models used 
to facilitate the entry of new companies with new products or ideas is the startups. It is a 
qualitative-quantitative research that uses a questionnaire to be applied to the managers of 
the startups, where the answers can be indicated using the Likert scale. The work aims to 
structure knowledge management initiatives to increasing the innovation process in 
startups, analyzing their role within the organization and how it can be worked to assist in 
structuring the innovation process. Also, it is a work in progress, whose results are not yet 
definitive, but aims to disseminate the knowledge that is being developed, with the 
academic community. It presents theoretical foundation and methodology to other 
researchers can use this knowledge in later researches and even replicate it. The final 
results will be presented in future work. 
KEYWORDS: Innovation. Startup. Knowledge Management. 
 
RESUMEN: La eficiencia de los países se basa en la competitividad de sus empresas, en 
la eficiencia del conjunto de estructuras productivas, en la calidad de la infraestructura 
tecnológica y en la interrelación entre las partes del sistema de producción. Así, este 
estudio se justifica por el hecho de que uno de los modelos organizacionales utilizados para 
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facilitar la entrada de nuevas empresas con nuevos productos o ideas es la startup. Es una 
investigacion cualitativa cuantitativa que utiliza un cuestionario a aplicar a los gestores de 
las startups, donde las respuestas pueden ser señaladas utilizando la escala Likert. El 
trabajo busca estructurar iniciativas de gestión del conocimiento orientadas al incremento 
del proceso de innovación en startups, analizar su papel dentro de la organización y de qué 
modo puede ser trabajado para auxiliar en la estructuración del proceso de innovación. 
También, se trata de un trabajo en marcha, cuyos resultados aún no son definitivos, pero 
apunta a divulgar el conocimiento que está siendo desarrollado, con la comunidad 
académica. Se presenta fundamentación teórica y metodología para que otros 
investigadores puedan hacer uso de ese conocimiento en investigaciones posteriores e 
incluso replicarlo. Los resultados finales se presentarán en el futuro. 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Statup. Gestión del conocimiento. 
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ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO REPOSITÓRIO DA UFRPE: 
REFLEXÕES SOBRE O USO DA TEORIA DOS RASTROS E DO MÉTODO DA 

INTERPRETAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS DO PASSADO 
 

ORGANIZATION OF INFORMATION IN THE REPOSITORY OF UFRPE: 
REFLECTIONS ON THE USE OF THE TRAFFIC THEORY AND THE METHOD OF 

THE INTERPRETATION OF PHOTOGRAPHS OF THE PAST 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE UFRPE: 
REFLEXIONES SOBRE EL USO DE LA TEORÍA DE TRÁFICO Y LA FORMA DE LA 

INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFIAS DE LA PASADA 
 

Josefa M. da Conceição, Vania F. da Silva, Juliana C. Pereira e Maria do R. F. Teixeira. 
 
RESUMO: O acesso à informação tem sido um dos pontos principais dos repositórios 
institucionais. Diversos pesquisadores têm reivindicado um serviço aberto e com uma 
melhor acessibilidade a informação científica para acontecer o compartilhamento e o 
alcance do crescimento conjunto. Este trabalho buscou refletir sobre a representação 
descritiva para acervos fotográficos históricos, bem como analisar o papel do ex-Reitor da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Professor Adierson Erasmo de 
Azevedo, e sua contribuição na indexação das fotografias do seu tempo através de 
entrevistas e da mostra selecionada de 700 fotografias históricas. Os resultados alcançados 
apontam flagrantes de um cotidiano que existiu há quarenta e oito anos, e remetem ao 
universo do campus da UFRPE. A análise dos dados evidencia a importância do 
testemunho e revela detalhes significativos, corroborando com a teoria dos rastros e o 
método de interpretação das fotografias do passado. 
PALAVRAS-CHAVE: Repositórios institucionais. Padrão Dublin Core. Acervo 
fotográfico. Memória. 
 
ABSTRACT: Access to information has been one of the main points of institutional 
repositories. Several researchers have claimed an open service and with better accessibility 
to scientific information to happen the sharing and the scope of joint growth. Through a 
methodology for the organization of the information of collections that cover photographs, 
in this research specific, the collection of the Rectorate of Professor Adierson Erasmo de 
Azevedo, whose period covered the years 1969 to 1973 of the Institutional Repository 
of the Federal Rural University of Pernambuco. This work sought to reflect on the 
descriptive representation for historical photographic collections, as well as to analyze the 
role of the character of the time and his contribution in the indexation of the photographs 
of his time through interviews with the former oldest rector alive and the selected 
exhibition of 700 photographs Historical. To contextualize these images, to bring to 
memory, through the interviewee's reports a historical, cultural and social moment of an 
era, we also use the Dublin Core Standard to adapt to the description needs of a document. 
The results achieved point to a day-today life that existed for forty-eight years, and refer to 
the campus of the Federal Rural University of Pernambuco. The analysis of the data still 
points us to the importance of the testimony of one or more characters that integrate the 
photographic documents and reveals significant details of the cultural history that are not 
always visible in the eyes of someone who did not participate of that moment. Therefore, 
such information ratifies the discourse of memory and photography as an imaginary 
document, offering the researcher important information about the historical, social and 
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cultural context and its characters preserving a scientific, cultural and memorial collection 
of an institution. 
KEYWORDS: Institutional repositories. Standard Dublin Core. Photo collection. 
Memory. 
 
RESUMEN: El acceso a la información ha sido un importante punto de repositórios 
institucionales. Varios investigadores hana firmado un servicio abierto y más fácil acceso a 
la informació ncientífica a ocurrir el intercambio y el alcance del crecimiento conjunto. A 
través de uma metodología para organizar colecciones de fotografías de información que 
cubre, en particular, esta investigación, el Rector de la colección del professor Adierson 
Erasmo de Azevedo, cuyo período que abarca los años 1969 a 1973 el Repositorio 
Institucional de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Este estúdio tuvo como 
objetivo reflexionar sobre la representación descriptiva de las coleciones fotográficas 
históricas y analizar el papel del personaje de la época y su contribución a la indexación de 
las fotos de su tempo entrevistando a los másantiguos ex presidente vivo y seleccionó 700 
fotografías espectáculos histórico. Para contextualizar estas imágenes traen a la mente, a 
través de los informes de los entrevistados un momento histórico, cultural y social de la 
época, que todavía se utiliza el estándar Dublin Core para adaptarse a la descripción de 
uma necesidades de documentos. Los resultados obtenidos punto de uma vida diaria que 
existe desde háce cuarenta y ochos orprendente, y se refieren al campus del universo de la 
Universidad Federal Rural de Pernambuco. El análisis de los datos también apuntan a la 
importancia del testimonio de uno o máscaracteres que forman parte de los documentos 
fotográficos y desvelar los detalles significativos de la historia cultural que no siempre son 
visibles a los ojos de alguien que no participóen ese momento. Por lo tanto, dicha 
información ratificar el discurso de la memoria y la fotografía, mientras que el documento 
lleno de imágenes, que ofrece al investigador información importante acerca del contexto 
histórico, social y cultural y em suspersonajes que preservan uma colección científica, 
cultural y memoria de uma institución. 
PALABRAS CLAVE: Repositorios institucionales. Estándar Dublin Core. Colección 
fotográfica. Memoria.  
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INFORMAÇÃO E A TOMADA DE DECISÃO, APOIANDO A ESTRATÉGIA E 
COMPETITIVIDADE ORGANIZACIONAL 

 
INFORMATION AND DECISION-MAKING, SUPPORTING STRATEGY AND 

ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS 
 

Edelvino Razzolini Filho 
 
RESUMO: Trata-se de estudo preliminar, com o objetivo de identificar como oselementos 
do processo de tomada de decisão impactam na estratégia e na competitividade das 
organizações, por meio de pesquisa aplicadaquantitativa e qualitativa, uma vez que se 
aplicará instrumento de pesquisa (questionário estruturado), para amostraestratificada 
intencionalde organizações de médio e grande porte de ramo de negócios específico. Por 
meio de entrevista não estruturada, realizada com executivo de uma organização de médio 
porte, integrante da amostra pensada para o estudo, foi possível inferir que o processo 
decisório se torna cada dia mais complexo e se identificaram elementos do processo que 
precisam ser mais bem avaliados. O elemento central do processo é o próprio tomador de 
decisão, exigindo compreender como as informações que ele obtém impactam na estratégia 
e na competitividade organizacional. Além disso, o fator tempo também deve ser 
considerado no processo, posto que as informações precisam estar disponíveis cada vez 
mais rapidamente para que as decisões auxiliem na competitividade organizacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Informação. Tomada de Decisão. Estratégia. Competitividade. 
 
ABSTRACT: In this preliminary study, the objective will beidentify how the elements of 
the decision-making process impact on the strategy and competitiveness of organizations, 
through quantitative and qualitative applied research, applying structured questionnaire as 
research tool, for intentional stratified sample of medium and large organizations of 
specific business branch. Through an unstructured interview with an executive of a 
medium-sized organization, a member of the sample designed for the study, it was possible 
to infer that the decision-making process becomes increasingly complex and to 
identifyprocess elements that need to be better evaluated. The central element of the 
process is the decision maker himself, thus the demand to understand how the information 
he obtain impacts on strategy and organizational competitiveness. In addition, timingmust 
also be considered in the process, since information must be available more and more 
quickly so that the decisions may contribute tothe organizational competitiveness. 
Keywords: Information. Decision-Making,Strategy. Competitiveness 
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MEMÓRIA: UM PROCESSO DA INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL EM 
APOIO ÀS DECISÕES EM UMA EMPRESA DO SETOR TECNOLÓGICO 

 
MEMORY: AN ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE PROCESS TO SUPPORT 

DECISIONS IN A TECH SECTOR COMPANY 
 

Jessica Tavares e Newton de Castilho Junior. 
 

RESUMO: Aborda a inteligência organizacional, com enfoque cognitivo, de modo a 
identificar como a memória organizacional, como processo da Inteligência Organizacional, 
pode otimizar a tomada de decisão. O enfoque informacional é o de recuperação da 
informação vinculada aos processos, instruções de trabalho, ferramentas e técnicas da 
organização. A pesquisa busca responder se a empresa possui memória organizacional, 
com foco na recuperação da informação, de forma a otimizar o processo de tomada de 
decisão.A pesquisa, caracterizada como qualitativa e descritiva, com suporte da literatura 
sobre o tema, foi aplicada a uma empresa do setor tecnológico. O resultado apontou que a 
empresa tem políticas que visam dar suporte à incorporação dos processos e a melhorias 
contínuas ao usar experiências que permitem incrementar o acervo de informações e 
conhecimentos da organização. Contudo, possuí deficiências quanto à recuperação da 
informação, impactando negativamente o processo de tomada de decisão. O estudo propõe 
atenção às deficiências narecuperação de ativos de informação registrados na memória, em 
um contexto de inteligência organizacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Memória organizacional. Recuperação da informação. 
Inteligência organizacional. Suporte à decisão. 
 
ABSTRACT: It addresses organizational intelligence in order to identify how 
theorganization memory, as an Organizational Intelligence process, can optimize decision 
making. The informational approach is the information retrieval linked to the processes, 
work instructions, and organization tools and techniques. The research seeks to answer if 
the company possessesorganizational memory, focused on information retrieval, so that it 
can optimize the decision-making process. A qualitative and descriptive research, 
supportedbythe literature on the subject, was applied to a company from the technological 
sector. As results, we found that the company has policies that aim to support the 
incorporation of processes and continuous improvements by using experiences that allow 
increasingthe collection of information and knowledge of the organization.However,it 
revealed deficiencies in the information retrieval tasks with negative impacts tothe decision 
making process. The study proposed attention to the deficiencies inretrievinginformation 
assets frommemory, in an organizational intelligence context. 
KEYWORDS: Organizational memory. Information retrieval. Organizational intelligence. 
Decision support. 
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MODELO PARA AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURIDADE DAS PRÁTICAS 
DE COCRIAÇÃO DE VALOR NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 
Raniely Bloemer e Gérson Tontini. 

 
RESUMO: Com a popularização da Internet e a mudança no perfil do consumidor, em que 
eles estão mais informados e participativos, as empresas perceberam a oportunidade de 
interagir de forma próxima com os clientes. Surge então a cocriação de valor. A cocriação 
de valor possibilita o consumidor participar ativamente na criação de valor com a empresa, 
resultando em assertividade no lançamento de produtos, melhor entendimento do cliente, 
maior rapidez no lançamento de produtos, etc. Porém, o uso dessa estratégia ainda não é 
claro, e este é o objetivo deste trabalho, propor um modelo para mensuração da maturidade 
em cocriação de valor, com isso, as empresas conseguem identificar o que é necessário 
para incluir o cliente no processo de inovação, e as melhorias necessárias para atingir um 
maior nível de maturidade nessa atividade. Para criar o modelo foi realizado estudo 
bibliográfico e para sua avaliação, foi realizada entrevista em caso único e análise 
estatística com uma amostra de 13 indústrias. O modelo proposto é inédito. Após a 
entrevista e análise dos dados, concluiu-se que há correlação entre as variáveis do modelo 
e que parte das variáveis explicam os resultados da cocriação. Ou seja, o modelo de 
maturidade para cocriação de valor (MMCV) mostrou-se válido, pois apresentou bons 
resultados, mesmo com a limitação do número da amostra. 
Palavras-chave: Cocriação de valor. Modelo de maturidade. Desenvolvimento de 
produtos. Participação do cliente. Inovação. 
 
ABSTRACT: With the popularization of the Internet and the change in the profile of the 
consumer, in which they are more informed and participative, the companies realized the 
opportunity to interact closely with the customers. The co-creation of value then arises. 
Value creation allows the consumer to actively participate in value creation with the 
company, resulting in assertiveness in the launch of products, better understanding of the 
customer, faster product launches, etc. However, the use of this strategy is still unclear, and 
this is the purpose of this work, to propose a model for measuring the maturity in value 
creation, with which companies can identify what is necessary to include the client in the 
innovation process , and the improvements needed to achieve a higher level of maturity in 
this activity. In order to create the model, a bibliographic study was carried out and for its 
evaluation, a single case interview and a statistical analysis were carried out with a sample 
of 13 industries. The proposed model is unprecedented. After the interview and analysis of 
the data, it was concluded that there is correlation between the variables of the model and 
that part of the variables explain the results of the co-creation. That is, the maturity model 
for value creation (MMCV) was valid, since it presented good results, even with the 
limitation of the sample number. 
KEYWORDS: Value creation. Maturity model. Product development. Customer 
participation. Innovation   
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS EM TVS E RÁDIOS 
EDUCATIVAS SOB A ÓTICA DE TELESPECTADORES E OUVINTES 

 
PERCEPTION OF THE QUALITY OF SERVICES IN TVS AND EDUCATIONAL RADIOS 

FROM THE VIEWPOINT OF VIEWERS AND LISTENERS 
 

LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS TELEVISORES Y RADIOS 
EDUCATIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESPECTADORES Y OYENTES 

 
Patric Douglas Griseli, Rodrigo Campos Ferreira, Adriana Kroenke e Júlio César Da Silva. 
 
RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar a percepção da qualidade de serviços em 
rádios e televisões educativas sob a ótica de telespectadores e ouvintes. O presente estudo 
caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de corte transversal, de abordagem 
quantitativa, e realizada por levantamento/questionário por aplicado por e-mail e redes 
sociais utilizando escala Likert. A coleta de dados foi realizada no período de 25 de julho a 
02 de agosto de 2016, sendo que a amostra total foi de 283 respondentes. Foi verificada 
mediante análise fatorial, a divisão de 23 variáveis em cinco dimensões: 
confiabilidade/segurança, tangibilidade, sinal de transmissão, programação e capacidade de 
reposta. Analisou-se também que, dentre as médias dos dados dos respondentes, 
considerando-se os elementos idade, tempo de escolaridade e renda, apenas os dois 
primeiros elementos resultaram em diferenças significativas acerca da percepção da 
qualidade de serviços em TVs e rádios educativas. Conclui-se que o elemento idade 
apresenta maior relevância para estudo em futuras análises que considerem abordagens e 
estratégias de melhoria do uso da televisão e rádio como meios educacionais. São ações 
estratificadas, visto que cada faixa etária tem percepções distintas. Já os outros elementos 
podem ser pensados de forma mais global. 
PALAVRAS-CHAVE: TVs e Rádios Educativas. TICs. Percepção da qualidade. 
Qualidade em Serviços. Ouvintes e telespectadores. 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to verify the perception of the quality of 
services in radios and educational television from the perspective of viewers and listeners. 
The present study is characterized as a descriptive, cross-sectional, quantitative approach, 
and performed by survey / questionnaire applied by e-mail and social networks using 
Likert scale. Data collection was performed from July 25 to August 2, 2016, and the total 
sample was 283 respondents. It was verified by factorial analysis, the division of 23 
variables into five dimensions: reliability / security, tangibility, transmission signal, 
programming and response capacity. It was also analyzed that, among the averages of 
respondents' data, considering the elements age, schooling time and income, only the first 
two elements resulted in significant differences about the perception of the quality of 
services in TVs and educational radios. It is concluded that the age element is more 
relevant to study in future analyzes that consider approaches and strategies to improve the 
use of television and radio as educational means. These are stratified actions, since each 
age group has different perceptions. The other elements can be thought of in a more global 
way. 
Keywords:TVs and Educational Radios. ICTs. Perception of quality. Quality in Services. 
Listeners and viewers. 
 



54 
	

 
 

RESUMEN: El objetivo de este estudio fue verificar la percepción de la calidad de 
servicios en radios y televisiones educativas bajo la óptica de telespectadores y oyentes. El 
presente estudio se caracteriza como una investigación descriptiva, de corte transversal, de 
abordaje cuantitativo, y realizada por levantamiento / cuestionario por aplicado por e-mail 
y redes sociales utilizando escala Likert. La recolección de datos fue realizada en el 
período del 25 de julio al 2 de agosto de 2016, siendo que la muestra total fue de 283 
respondedores. Se verificó mediante análisis factorial, la división de 23 variables en cinco 
dimensiones: confiabilidad / seguridad, tangibilidad, señal de transmisión, programación y 
capacidad de respuesta. Se analizó también que, entre las medias de los datos de los 
encuestados, considerando los elementos edad, tiempo de escolaridad y renta, sólo los dos 
primeros elementos resultaron en diferencias significativas acerca de la percepción de la 
calidad de servicios en televisores y radios educativas. Se concluye que el elemento edad 
presenta mayor relevancia para estudiar en futuros análisis que consideren enfoques y 
estrategias de mejora del uso de la televisión y la radio como medios educativos. Son 
acciones estratificadas, ya que cada grupo de edad tiene percepciones distintas. Los demás 
elementos pueden ser pensados de forma más global. 
PALABRAS CLAVE: TV y Radios Educativas. TIC. Percepción de la calidad. Calidad 
en Servicios. Oyentes y espectadores. 
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OS MODELOS DE FLUXO DE INFORMAÇÃO E SUAS RELAÇÕES COM AS 
COMUNIDADES DE PRÁTICA (COPS) 

 
INFORMATION FLOW MODELS AND RELATIONS WITH COMMUNITIES OF 

PRACTICE (COPS) 
 

LOS MODELOS DE FLUJO DE INFORMACIÓN Y SUS RELACIONES CON LAS 
COMUNIDADES DE PRÁCTICA (COPS) 

 
Cristiane S. Sanchez, Flavia R. Fernandes e Glauco G. de Menezes. 

 
RESUMO: As Comunidades de Práticas (CoPs) têm se mostrado como uma forma eficaz, 
diversificada, dinâmica, conectada e integrada de resolver problemas, onde as experiências 
práticas de seus membros contribuem com informações, geração de conhecimento e, por 
sua vez, em um ciclo de aprendizado mútuo. Objetivo: Neste contexto, torna-se 
fundamental explorar os seus fundamentos teóricos, assim como comparar os seus 
benefícios e resultados em face a outros métodos tais como o fluxo de informações em 
ambientes organizacionais. Justificativa: Por suas características dinâmicas e colaborativas, 
as CoPs têm sido cada vez mais empregadas no sentido de se obter soluções para 
problemas complexos ou situações específicas, acreditando-se que, por meio delas, seja 
possível tomar boas decisões perante os mais diversos desafios da vida moderna, de forma 
cada vez mais rápida. Procedimentos metodológicos: Neste cenário, por meio de um estudo 
exploratório descritivo, com uma abordagem qualitativa e delineamento não experimental, 
pautado em análise bibliográfica, este trabalho busca verificar quais os pontos de 
aproximação entre os modelos de fluxo de informação, com base nos modelos 
apresentados na literatura de Ciência da Informação (C.I.), enfocando os estudos 
Davenport e Prusak (2004), Choo (2006) e Beal (2007), e os níveis de participação e 
estágio de desenvolvimento das CoPs. Com isto, realizou-se uma breve revisão crítica da 
base teórica das CoPs, assim como uma sucinta análise comparativa, buscando pontos de 
aproximação, entre os modelos de fluxo de informações em ambientes organizacionais e o 
fluxo de compartilhamento de conhecimento nas Comunidades de Prática (CoPs). 
Resultados alcançados e considerações finais: Conclui-se que há uma aproximação entre os 
modelos de CoPs e os fluxos de informação, sendo que os atributos deste último 
(necessidade, aquisição, tratamento, distribuição e uso da informação) podem ser 
observados e relacionados em mais de um nível de participação dos membros da CoP, 
assim como, perpassa por mais de um estágio de desenvolvimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades de Prática. Níveis de participação. Fluxos de 
informação. Modelos de fluxo de informação. Ambientes organizacionais. 
 
ABSTRACT: Communities of Practice (CoPs) have been demonstrated to be an effective, 
diversified, dynamic, connected and integrated problem solving, where their members 
contributes, by the pratical expertise, with information, knowledge generation and, in turn, 
in a cycle of mutual learning. In this context, it becomes fundamental to explore its 
theoretical foundations as well as compare its benefits and results against other methods 
such as the information flow in organizational environments.Because of their dynamic and 
collaborative characteristics, CoPs have been increasingly employed to find solutions to 
complex problems or specific situations, believing that through them it is possible to make 
good decisions in the face of the most diverse challenges of modern life. In this scenario, 
through a descriptive exploratory study, with a qualitative approach and non-experimental 
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design, based on bibliographic analysis, this work seeks to verify which points of 
approximation between the information flow models, based on the models presented in the 
literature Davenport & Prusak (2004), Choo (2006) and Beal (2007), and the levels of 
participation and stage of development of the CoPs. With this, a brief critical review of the 
theoretical basis of the CoPs was carried out, as well as a succinct comparative analysis, 
searching for points of approximation between the information flow models in 
organizational environments and the knowledge sharing flow in the Communities of 
Practice (CoPs). It is concluded that there is an approximation between the CoPs models 
and the information flows, noticing that the attributes of information flow (needing, 
acquisition, treatment, distribution and use of information) can be observed and related in 
more than one level of participation of the members of the CoPs, as well as it goes through 
more than one stage of development. 
KEYWORDS: Communities of Practice. Levels of participation. Information flows. 
Information flow models. Organizational environments. 
 
RESUMEN: Las Comunidades de Prácticas (CoPs) se han mostrado como una forma 
eficaz, diversa, dinámica, conectada e integrada de resolver problemas, donde las 
experiencias prácticas de sus miembros contribuyen con informaciones, generación de 
conocimiento y, a su vez, en un ciclo de vida Aprendizaje mutuo. En este contexto, es 
fundamental explorar sus fundamentos teóricos, así como comparar sus beneficios y 
resultados frente a otros métodos tales como el flujo de información en entornos 
organizacionales. Por sus características dinámicas y colaborativas, las CoP se han ido 
empleando cada vez más para solucionar problemas complejos o situaciones específicas, 
creyendo que, por medio de ellas, es posible tomar buenas decisiones ante los más diversos 
desafíos de la vida moderna, de forma cada vez más rápida. En este escenario, a través de 
un estudio exploratorio descriptivo, con un abordaje cualitativo y delineamiento no 
experimental, pautado en análisis bibliográfico, este trabajo busca verificar qué puntos de 
aproximación entre los modelos de flujo de información, con base en los modelos 
presentados en la literatura de Ciencia de la Información (CI), enfocando los estudios 
Davenport y Prusak (2004), Choo (2006) y Beal (2007), y los niveles de participación y 
etapa de desarrollo de las CoPs. Con esto, se realizó una breve revisión crítica de la base 
teórica de las CoP, así como un sucinta análisis comparativo, buscando puntos de 
aproximación, entre los modelos de flujo de informaciones en ambientes organizacionales 
y el flujo de intercambio de conocimiento en las Comunidades de Práctica CoPs). Se 
concluye que hay una aproximación entre los modelos de 
CoPs y los flujos de información, siendo que los atributos de este último (necesidad, 
adquisición, tratamiento, distribución y uso de la información) pueden ser observados y 
relacionados en más De un nivel de participación de los miembros de la CoP, así como, 
atravesa por más de una etapa de desarrollo. 
PALABRAS CLAVE: Comunidades de Práctica. Niveles de participación. Flujos de 
información. Modelos de flujo de información. Entornos organizacionales. 
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AVALIAÇÃO ARQUIVISTICA NA GESTÃO DOCUMENTAL: UMA ANÁLISE 
BASEADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 
EVALUACIÓN ARCHIVISTICA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL: UN ANALISIS 

BASADO EN REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA 
 

ARCHIVAL APPRAISAL IN RECORD MANAGEMENT: AN ANALYSIS BASED ON 
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

 
Moises Rockembach. 

 
RESUMO: Esta comunicação resulta de uma pesquisa desenvolvida sobre avaliação 
arquivística, que teve por problemática delinear os enquadramentos teóricos e investigar as 
abordagens no âmbito nacional. Objetivo: O objetivo foi identificar e demonstrar a 
produção científica sobre avaliação de documentos na Arquivologia e em suas relações 
interdisciplinares. Justificativa: Como fundamentado na literatura da área, o processo de 
avaliação é fundamental para a gestão da informação e é desta premissa que a pesquisa 
decorre. Procedimentos metodológicos: Os procedimentos metodológicos adotados foram 
a realização de revisão sistemática da literatura nacional sobre avaliação arquivística, 
listando as produções científicas, sob revisão por pares, indexadas na Base de Dados em 
Ciência da Informação (BRAPCI) dos últimos 10 anos (2007-2016). Apresenta os 
resultados de pesquisa, identificando os artigos que tratam do tema, categorizando as 
metodologias e descrevendo suas características, parâmetros e critérios adotados. 
Considerações finais: Conclui que a metodologia da Teoria dos Valores de Schellenberg, 
apesar do anacronismo frente aos estudos contemporâneos da área, ainda é predominante 
no enquadramento teórico das pesquisas e está representada na legislação nacional que 
envolve avaliação da informação. Também conclui que diante das mudanças 
paradigmáticas, tecnológicas e de estruturação administrativa das Instituições 
contemporâneas, é possível identificar que metodologias mais recentes vêm começando a 
receber destaque, como é o caso da Macro-avaliação e a Avaliação do Fluxo 
Informacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Arquivística. Metodologias de Avaliação. Revisão 
Sistemática. 
 
ABSTRACT: This communication results from a research developed on archival 
appraisal, which the problem of define the background and investigating the approaches 
nationally. Objective: The objective was to identify and demonstrate the scientific 
production on document appraisal in Archival Science and in its interdisciplinary 
relationships. Justification: As grounded in the literature of the area, the appraisal process 
is fundamental for an information management and it is from this premise that the research 
proceeds. Methodological procedures: The methodological procedures adopted were do 
systematic review with the national literature on archival appraisal, listing the scientific 
productions, under peer review, indexed in the Base de Dados em Ciência da Informação 
(BRAPCI) of the last 10 years ( 2007-2016). It presents the research results, identifying the 
articles that deal with the theme, categorizing the methodologies and describing its 
characteristics, parameters and adopted criteria. Final considerations: It concludes that the 
methodology of Schellenberg's Theory of Values, despite anachronism in contemporary 
studies of the area, is still predominant in the theoretical framework of research and is 
represented in the national legislation that involves information evaluation. It also 
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concludes that in view of the paradigmatic, technological and administrative structuring 
changes of the contemporary Institutions, it is possible to identify which more recent 
methodologies have begun to receive prominence, as is the case of Macroappraisal and 
Information Flow Evaluation. 
KEYWORDS: Archival Appraisal. Appraisal Methodologies. Systematic Review. 
 
RESUMEN: Esta comunicación resulta de una investigación desarrollada sobre 
evaluación archivística, que tuvo por problemática delinear los encuadramientos teóricos e 
investigar los enfoques a nivel nacional. Objetivo: El objetivo fue identificar y demostrar la 
producción científica sobre evaluación de documentos en la Archivología y en sus 
relaciones interdisciplinares. Justificación: Como fundamentado en la literatura del área, el 
proceso de evaluación es fundamental para la gestión de la información y es de esta 
premisa que la investigación transcurre. Procedimientos metodológicos: Los 
procedimientos metodológicos adoptados fueron la realización de una revisión sistemática 
de la literatura nacional sobre evaluación archivística, listando las producciones científicas, 
bajo revisión por pares, indexadas en la Base de Dados em Ciência da Informação 
(BRAPCI) de los últimos 10 años (2007-2016 ). Presenta los resultados de investigación, 
identificando los artículos que tratan del tema, categorizando las metodologías y 
describiendo sus características, parámetros y criterios adoptados. Consideraciones finales: 
Concluye que la metodología de la Teoría de los Valores de Schellenberg, a pesar del 
anacronismo frente a los estudios contemporáneos del área, todavía es predominante en el 
encuadramiento teórico de las investigaciones y está representada en la legislación 
nacional que involucra la evaluación de la información. También concluye que ante los 
cambios paradigmáticos, tecnológicos y de estructuración administrativa de las 
instituciones contemporáneas, es posible identificar qué metodologías más recientes vienen 
comenzando a recibir destaque, como es el caso de la Macro-evaluación y la Evaluación 
del Flujo Informacional. 
PALABRAS CLAVE: Evaluación Archivística. Metodologías de Evaluación. Revisión 
sistemática. 
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A CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO E SUAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO DE SAÚDE: UMA INTRODUÇÃO A PARTIR DA 

LITERATURA 
 

KNOWLEDGE CREATION AND ITS COMMUNICATION PRACTICES IN THE PUBLIC 
HEALTH SECTOR: AN INTRODUCTION BASED ON THE LITERATURE 

 
LA CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EN 

EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD: UNA INTRODUCCIÓN A PARTIR DE LA 
LITERATURA 

 
Valeria Khristina, Fregadolli Ferreira, Juliana De Conto e Maria do C. D. Freitas. 

 
RESUMO: Modelos, métodos e práticas originalmente elaborados para a iniciativa 
privada quando aplicados no setor público de saúde devem se adequar a suas 
particularidades. Tomando a gestão do conhecimento como uma balança, de um lado existe 
a comunicação usada em ambientes propícios ao compartilhamento de conhecimento, 
aberta e receptiva a novos insights que conduzem à inovação. E, do outro lado, a cultura 
organizacional do setor público seguindo normas de conduta protocoladas e 
hierarquizadas. E, especificamente a área da saúde, cuidadosa na adoção de novos 
conhecimentos. Objetivo: Esse estudo apresenta uma revisão de literatura sobre as práticas 
de comunicação relatadas em artigos contemporâneos sobre gestão de conhecimento no 
setor público de saúde. Justificativa: A presente pesquisa busca contribuir para trazer à 
discussão e reflexão o papel da comunicação na criação de novos conhecimentos e 
fomentar a realização de novos estudos. Procedimentos metodológicos: Para realização 
desta revisão foram feitas pesquisas de referências em banco de dados que seguem critérios 
de rastreamento por meio do portal de periódicos da Capes, nas bases de dados Scopus, 
Web of Science, Scielo e Bireme, por meio dos descritores: “knowledge creation” AND 
“organizational culture”. Resultados alcançados e considerações finais: Os estudos 
apontam que, na relação entre profissional de saúde, pacientes e familiares existe um maior 
uso da comunicação através de artefatos digitais. Na relação entre profissionais de saúde, 
os diálogos reflexivos e as comunidades de prática têm maior destaque. Considerando os 
levantamentos efetuados verificou-se que existe pouca produção científica especificamente 
sobre o tema, havendo espaço para novos trabalhos. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do conhecimento. Cultura organizacional. Comunicação 
organizacional. Gestão da informação e saúde. 
 
ABSTRACT: Models, methods, and practices originally developed for private initiative 
when applied in the public health sector should suit their particularities. Taking knowledge 
management as a balance, on the one side, there is communication used in environments 
enabling to knowledge sharing, open and receptive to new insights that lead to innovation. 
On the other side, the organizational culture of the public sector following registered and 
hierarchical rules of conduct. In particular, the health sector is careful in adopting new 
knowledge. Purpose: The main purpose of this study is to present a review of the literature 
on communication practices reported in contemporary articles on knowledge management 
in the public health sector. Findings: The present research seeks to contribute to bring to 
the discussion and reflection on the role of communication in the new knowledge creation 
and to encourage the realization of new studies. Design/methodology/approach: This study 
was researched on Scopus, Web of Science, Scielo, and Bireme databases, through the 
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descriptors: "knowledge creation" AND "organizational culture". Results: The studies 
show that, in the relationship between health professionals, patients, and family members, 
there is a greater use of communication through digital artifacts. In the relationship 
between health professionals, reflective dialogues and communities of practice are more 
prominent. Considering the surveys carried out, it was verified that there is little scientific 
production specifically on the subject, and there is room for new work. 
KEYWORDS: Knowledge management. Organizational culture. Organizational 
communication. Information management and health. 
 
RESUMEN: Modelos, métodos y prácticas originalmente elaborados para la iniciativa 
privada cuando aplicados en el sector público de salud deben adecuarse a sus 
particularidades. Tomando la gestión del conocimiento como una balanza, por un lado 
existe la comunicación usada en ambientes propicios al intercambio de conocimiento, 
abierta y receptiva a nuevas ideas que conducen a la innovación. Y, por otro lado, la 
cultura organizacional del sector público siguiendo normas de conducta protocoladas y 
jerarquizadas. En particular, el área de la salud, cuidadosa en la adopción de nuevos 
conocimientos. Objetivo: Este estudio presenta una revisión de literatura sobre las prácticas 
de comunicación relatadas en artículos contemporáneos sobre gestión de conocimiento en 
el sector público de salud. Justificación: La presente investigación busca contribuir a traer 
a la discusión y reflexión el papel de la comunicación en la creación de nuevos 
conocimientos y fomentar la realización de nuevos estudios. Procedimientos 
metodológicos: Para la realización de esta revisión se realizaron investigaciones de 
referencias en las bases de datos Scopus, Web of Science, Scielo y Bireme, con los 
descriptores: "knowledge creation" y "organizacional culture". Resultados alcanzados y 
consideraciones finales: Los estudios apuntan que, en la relación entre profesional de 
salud, pacientes y familiares existe un mayor uso de la comunicación a través de artefactos 
digitales. En la relación entre profesionales de la salud, los diálogos reflexivos y las 
comunidades de práctica tienen mayor destaque. Considerando los levantamientos 
efectuados se verificó que existe poca producción científica específicamente sobre el tema, 
habiendo espacio para nuevos trabajos. 
PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento. Cultura organizacional. Comunicación 
organizacional. Gestión de la información y salud. 
  



61 
	

 
 

A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICO 
COLABORANDO COM A INOVAÇÃO INCREMENTAL 

 
THE CONSTRUCTION OF A FILING PLAN AS PART OF INCREMENTAL 

INNOVATION 
 

CONSTRUCIÓN DE UM PLAN DE CLASSIFICACIÓN ARCHIVÍSTICO EN 
COLABORACIÓN COM LA INOVACIÓN INCREMENTAL 

 
Evelin Mintegui e Bruna Àvila. 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência que relaciona a 
construção de um plano de classificação com a ideia de inovação incremental, à partir da 
utilização da metodologia de identificação arquivística. Como relato de experiência, 
apresenta os procedimentos metodológicos de construção do plano de classificação, bem 
como sua inter-relação com o conceito de inovação incremental. Os resultados do 
levantamento de tipologias produzidas subsidiaram a criação de um plano de classificação 
funcional e possibilitaram a detecção de processos não normatizados, bem como algumas 
discrepâncias entre a produção de documentos normatizada e a real. Considera-se que a 
metodologia contribuiu com a inovação incremental, uma vez que esta se caracteriza por 
melhoramentos a produtos /processos já existentes. 
PALAVRAS-CHAVE: Organização do conhecimento. Plano de classificação. 
Identificação arquivística. Inovação. 
 
ABSTRACT: The objective of this work is to present an experience report that relates the 
construction of a filing plan and the concept of incremental innovation, based on the use of 
archival identification methodology. As an experience report, it presents the 
methodological procedures for the construction of the classification plan, as well as its 
interrelationship with the concept of incremental innovation. The results of the survey of 
typologies produced supported the creation of a functional filing plan and enabled the 
detection of non - standardized processes, as well as some differences between the 
normatized way of production of documents and the real one. The methodology have 
contributed to incremental innovation since it is characterized by improvements to existing 
products or processes. 
KEYWORDS: Knowledge organization. Filing plan. Archives identification. Innovation. 
 
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es presentar un informe de experiencia que 
relacione la construcción de un plan de archivo y el concepto de innovación incremental, 
basado en el uso de la metodología de identificación archivistica. Como informe de 
experiencia, presenta los procedimientos metodológicos para la construcción del plan de 
clasificación, así como su interrelación con el concepto de innovación incremental. Los 
resultados de la encuesta de tipologías producidas apoyaron la creación de un plan de 
classificación funcional y permitieron la detección de procesos no estandarizados, así como 
algunas diferencias entre el modo normalizado de producción de documentos y la 
producción efectiva. Entiende-se que la metodología ha contribuido a la innovación 
incremental, una vez que se caracteriza por la mejora de los productos o procesos 
existentes. 
PALABRAS CLAVE: Organización del conocimiento. Plan de classificación. 
Identificación archivística.  
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PROPOSTA DE PROCESSOS SEMI-ESTRUTURADOS BASEADO NA GESTÃO 
DA INOVAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 
THE PROPOSAL FOR SEMI-STRUCTURED PROCESS BASED ON INNOVATION AND 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 
 

PROPUESTA DE PROCESOS SEMIESTRUCTURADOS BASADOS EN INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
Simone Sartori, Nara Stefano, Tiago H. de Paula Alvarenga e Raul O. Laux. 

 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é apresentar uma proposta para a unificação das 
abordagens de análise e modelação dos diferentes processos de negócios – estruturados ou 
não estruturados. Pois, em situações reais, os usuários podem desviar do fluxo estático dos 
processos estruturados por diversas razões, incluindo a falta de informação e recursos para 
sua execução. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica. O ideal é um sistema de 
trabalho semiestruturados, o que permite a inovação. Como resultado espera-se que essa 
proposta, contribua para a agilidade dos processos, tornando-os acurados e ágeis para as 
organizações. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Processos de Gestão. Modelos Matemáticos. Sistemas 
de Apoio à Decisão. Conhecimento organizacional. 
 
ABSTRACT: The purpose of this research is to a proposal to unify approaches to the 
analysis and modelling of the different business processes types – whether structured or 
unstructured. In real situations, users should be able to diverge from the static flow of 
structured processes for many reasons, including the lack of information and resources for 
the execution. To this, a bibliographical research was carried out. The ideal is semi-
structured process that allows the innovation. As a result, it is expected that this proposal 
will contribute to the agility of the process, making organizations agile and accurate. 
KEYWORDS: Innovation. Process management. Collaborative work. Information 
Management. Organizing Knowledge. 
 
RESUMEN: El propósito de esta investigación es una propuesta para unificar métodos 
para el análisis y modelación de los diferentes tipos – de procesos de negocio estructurados 
o no estructurados. En situaciones reales, los usuarios deben ser capaces de apartarse de los 
rasgos estáticos de procesos estructurados por muchas razones, incluyendo la falta de 
información y recursos para la ejecución. Para esto, se realizó una investigación 
bibliográfica. Lo ideal es proceso semi-estructurado que permite la innovación. Como 
resultado, se espera que esta propuesta contribuirá a la agilidad del proceso, haciendo que 
las organizaciones ágiles y precisos. 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Procesos de gestión. Trabajo colaborativo. Gestión de 
información. Organización del conocimiento. 
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ÍNDICES DE LICENCIAMENTO E DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS PARA NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA BASEADOS 

EM BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS 
 

LICENSING AND COMMERCIALIZATION INDEXES OF TECHNOLOGICAL 
INNOVATION NUCLEUS BASED ON INTERNATIONAL GOOD PRACTICES 

 
ÍNDICES DE LICENCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
NÚCLEOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BASADOS EN BUENAS PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES 
 

Alexandre Bueno e Ana Lúcia V. Torkomian. 
 
RESUMO: A utilização de índices e indicadores de desempenho pode contribuir na 
tomada de decisão, na definição de ações estratégicas, no planejamento, na visualização de 
cenários (atual e futuro) e nos resultados de atuação dos núcleos de inovação tecnológica 
(NIT). O presente artigo visa apresentar, caracterizar e descrever o índice de licenciamento 
de tecnologias e o índice de comercialização de tecnologias, baseado na experiência de sete 
universidades do exterior. Para isso, foi realizada uma extensa revisão de literatura sobre 
boas práticas internacionais em gestão da propriedade intelectual (PI) e transferência de 
tecnologia (TT) e entrevistas em duas universidades dos Estados Unidos, uma da Espanha, 
uma de Portugal, uma da Escócia e duas da Inglaterra, o que permitiu a identificação de 
diversos índices e indicadores de desempenho. A importância do tema justifica-se pela 
possibilidade de utilizá-los para entender, avaliar e acompanhar a evolução do processo de 
TT da universidade para a empresa. Além disso, o estudo tem grande valia para 
compreender as ações realizadas pelos NIT, contribuir com a formulação de políticas 
públicas (e internas das universidades), com a criação de um ambiente favorável de 
sinergia e cooperação com as empresas, e finalmente, como um processo de prestação de 
contas para a sociedade, demonstrando as realizações dos núcleos de inovação tecnológica. 
PALAVRAS-CHAVE: Índice de licenciamento de tecnologias. Índice de comercialização 
de tecnologias. Indicadores de desempenho. Escritórios de transferência de tecnologia. 
 
ABSTRACT: The use of indexes and performance indicators can help in decision-making, 
the definition of strategic actions in the planning, scenario display (current and future) and 
the results of operations of Technological Innovation Nucleus (NIT). This current article to 
present, characterize and describe the technology licensing index and technology 
commercialization index, based on experience from seven universities abroad. For this, an 
extensive literature review of international best practices in intellectual property 
management and technology transfer and the interviews was conducted in two US 
universities, one from Spain, one from Portugal, one from Scotland and two in England 
which allowed the identification of various indexes and performance indicators. The 
importance of the issue is justified by the possibility of using them to understand, assess 
and monitor the evolution of the industry-university technology transfer process. In 
addition, the study has great value to understand the actions taken by the NIT, contribute to 
the formulation of public policies (internal and universities), with the creation of a 
favorable environment for synergy and cooperation with business, and finally as a process 
of accountability to society, demonstrating the achievements of technology innovation 
nucleus. 
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KEYWORDS: Technology licensing index. Technology commercialization index. 
Performance indicators. Technology transfer office. 
 
RESUMEN: La utilización de índices e indicadores de desempeño puede contribuir en la 
toma de ecisiones, en la definición de acciones estratégicas, en la planificación, en la 
visualización de escenarios (actual y futuro) y en los resultados de actuación de los 
Núcleos de Innovación Tecnológica (NIT). El presente artículo tiene por objeto presentar, 
caracterizar y describir el índice de licencias de tecnologías y el índice de comercialización 
de tecnologías, basado en la experiencia de siete universidades del exterior. Para ello, se 
realizó una extensa revisión de literatura sobre buenas prácticas internacionales en gestión 
de la propiedad intelectual (PI) y transferencia de tecnología (TT) y entrevistas en dos 
universidades de los Estados Unidos, una de España, una de Portugal, una de Escocia, dos 
de Inglaterra, lo que permitió la identificación de diversos índices e indicadores de 
desempeño. La importancia del tema se justifica por la posibilidad de utilizarlos para 
entender, evaluar y acompañar la evolución del proceso de TT de la universidad para la 
empresa. Además, el estudio tiene gran valía para comprender las acciones realizadas por 
los NIT, contribuir con la formulación de políticas públicas (e internas de las 
universidades), con la creación de un ambiente favorable de sinergia y cooperación con las 
empresas, y finalmente, como um proceso de rendición de cuentas para la sociedad, 
demostrando los logros de los núcleos de innovación tecnológica. 
PALABRAS CLAVE: Índice de licencias de tecnologías. Índice de comercialización de 
tecnologías. Indicadores de desempeño. Oficinas de transferencia de tecnologia. 
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O DESIGN THINKING NO PROCESSO DE INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO: O CASO DA BIBLIOTECA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DE LONDRINA 
 

THE THINKING DESIGN IN THE INNOVATION PROCESS IN INFORMATION 
SERVICES: THE CASE OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY HOSPITAL OF 

LONDRINA 
 

EL DESIGN THINKING EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN EN SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN: EL CASO DE LA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

LONDRINA 
 

Thais Zaninelli 
 

RESUMO: Objetivo: o presente artigo apresenta um estudo de caso realizado na biblioteca 
do Hospital Universitário de Londrina no qual teve como objetivo analisar como as 
bibliotecas universitárias inovam e de que forma os usuários são incluídos nesse processo 
de inovação. Justificativa: Atualmente, o conceito tradicional de biblioteca vem sendo 
discutido na literatura e o estudo das novas necessidades dos usuários, estão no âmago 
dessa discussão. Isso se justifica, uma vez que os produtos e serviços atualmente 
disponibilizados nesses ambientes já não satisfazem as necessidades informacionais desses 
usuários. Procedimentos metodológicos: Inicialmente, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica no qual o objetivo era identificar quais os processos e abordagens de 
inovação as bibliotecas utilizam para desenvolver novos serviços. Em uma segunda fase, 
um estudo de caso foi realizado utilizando a abordagem proposta pelo Design Thinking 
para entender de que forma as bibliotecas inovam bem como envolvem os seus usuários 
nesse processo. Resultados e considerações finais: O estudo identificou que a abordagem 
proposta pelo Design Thinking aponta que as ideias de melhoria ou criação de um novo 
serviço sejam geradas em conjunto. O mais importante é focar no pensamento integrativo, 
ou seja, a capacidade de tomar decisões que contemplem lados aparentemente “opostos”, 
que em se tratando das bibliotecas universitárias, os opostos serão - bibliotecário e usuário. 
Os resultados mostram que, por um lado a contribuição do Design Thinking para a 
inovação dos serviços das bibliotecas tem se tornado uma poderosa ferramenta de melhoria 
dos serviços oferecidos. Isso se justifica uma vez que os usuários estão no centro do 
processo de inovação, sendo as suas necessidades evidenciadas quando do início do 
processo. Por outro lado, o desafio é que podemos encontrar na literatura Design Thinking 
e processo de inovação em bibliotecas universitárias de forma separada, entretanto, estas 
duas áreas ainda não estão bem conectadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Desenvolvimento de Novos Serviços. Biblioteca 
Universitária. Design Thinking. 
 
ABSTRACT: Objective: This article presents a case study carried out in the library of the 
University Hospital of Londrina in which the objective was to analyze how university 
libraries innovate and how users are included in this innovation process. Justification: 
Currently, the traditional concept of library has been discussed in the literature and the 
study of the new needs of users, are at the heart of this discussion. This is justified, since 
the products and services currently available in these environments no longer satisfy the 
informational needs of these users. Methodological procedures: Initially, a bibliographic 
research was carried out in which the objective was to identify which innovation processes 
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and approaches libraries use to develop new services. In a second phase, a case study was 
conducted using the approach proposed by Design Thinking to understand how libraries 
innovate as well as engage their users in this process. Results and final considerations: The 
study identified that the approach proposed by Design Thinking points out that ideas for 
improvement or creation of a new service are generated together. The most important is to 
focus on integrative thinking, that is, the ability to make decisions that contemplate 
apparently "opposing" sides, which in the case of university libraries, the opposites will be 
- librarian and user. The results show that, on the one hand, the contribution of Design 
Thinking to the innovation of library services has become a powerful tool to improve the 
services offered. This is justified since the users are at the center of the innovation process, 
being their needs evidenced when the process begins. On the other hand, the challenge is 
that we can find in the literature Design Thinking and innovation process in university 
libraries separately, however, these two areas are still not well connected. 
KEYWORDS: Innovation. New Service Development. Academic Library. Design 
Thinking 
 
RESUMEN: Objetivo: el presente artículo presenta un estudio de caso realizado en la 
biblioteca del Hospital Universitario de Londrina en el que tuvo como objetivo analizar 
cómo las bibliotecas universitarias innovan y de qué forma los usuarios son incluidos en 
ese proceso de innovación. Justificación: Actualmente, el concepto tradicional de 
biblioteca viene siendo discutido en la literatura y el estudio de las nuevas necesidades de 
los usuarios, están en el centro de esa discusión. Esto se justifica, ya que los productos y 
servicios actualmente disponibles en esos ambientes ya no satisfacen las necesidades 
informativas de esos usuarios. Procedimientos metodológicos: Inicialmente, se realizó una 
investigación bibliográfica en la que el objetivo era identificar qué procesos y enfoques de 
innovación las bibliotecas utilizan para desarrollar nuevos servicios. En una segunda fase, 
un estudio de caso se llevó a cabo utilizando el enfoque propuesto por el concepto de 
Design Thinking para entender cómo las bibliotecas innovan y cómo implican a sus 
usuarios en este proceso. Los resultados y las consideraciones finales: El estudio identificó 
que el enfoque propuesto por el Design Thinking señala que las ideas de mejora o creación 
de un nuevo servicio se generan en conjunto. Lo más importante es enfocarse en el 
pensamiento integrativo, o sea, la capacidad de tomar decisiones que contemplen lados 
aparentemente "opuestos", que en lo que se refiere a las bibliotecas universitarias, los 
opuestos serán bibliotecario y usuario. Los resultados muestran que, por un lado, la 
contribución del diseño para la innovación de los servicios de las bibliotecas se ha 
convertido en una poderosa herramienta de mejora de los servicios ofrecidos. Esto se 
justifica porque los usuarios están en el centro del proceso de innovación, siendo sus 
necesidades evidenciadas al inicio del proceso. Por otro lado, el desafío es que podemos 
encontrar en la literatura de diseño y proceso de innovación en bibliotecas universitarias de 
forma separada, sin embargo, estas dos áreas todavía no están bien conectadas. 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Desarrollo de Nuevos Servicios. Biblioteca 
Universitaria. Diseño Thinking. 
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ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: 
FATORES ARQUIVÍSTICOS QUE CONTRIBUEM PARA A GESTÃO DA 

QUALIDADE 
 

MEDICAL AND STATISTICAL ARCHIVE OF THE UNIVERSITY HOSPITAL: ARCHIVING 
FACTORS THAT CONTRIBUTE TO QUALITY MANAGEMENT 

 
ARCHIVO MÉDICO Y ESTADÍSTICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO:FACTORES 

ARQUIVÍSTICOS QUE CONTRIBUYEN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Jhonata Medeiros Caetano e Eliana Maria dos Santos Bahia.  
 

RESUMO: A investigação no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina, focada na gestão da qualidade, se fez em virtude de o hospital estar desde o ano de 
2014 em busca da acreditação hospitalar conforme a Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Elaborando um levantamento descritivo para identificação dos fatores arquivísticos 
que contribuem para gestão da qualidade do Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Para o 
desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas levantamento bibliográfico com abordagem 
qualitativa para a construção de uma base teórica, referente a informação na saúde pública. O 
resultado do estudo manifesta a compreensão dos fatores arquivísticos que contribuem para a 
gestão da qualidade nos arquivos médicos, relevante fonte de informação para o 
conhecimento e desenvolvimento científico para a área da saúde, auxiliando para futura 
acreditação hospitalar segundo a ONA.  
PALAVRAS-CHAVE: Informações Arquivísticas. Arquivo Médico. Saúde Pública. Gestão 
da Qualidade. 
 
ABSTRACT: The research at the University Hospital of the Federal University of Santa 
Catarina, focused on quality management, was made since the hospital was in 2014 in search 
of hospital accreditation according to the National Accreditation Organization (ONA). 
Elaborating a descriptive survey to identify the archival factors that contribute to the quality 
management of the Medical and Statistical Archive Service. For the development of the 
research, a bibliographical survey was carried out with a qualitative approach to the 
construction of a theoretical basis, referring to information in public health. The result of the 
study reveals the understanding of the archival factors that contribute to the quality 
management in the medical archives, a relevant source of information for the scientific 
knowledge and development for the health area, assisting for future hospital accreditation 
according to the ONA. 
KEYWORDS: Archival Information. Medical Archives. Public health. Quality 
management. 
 
RESUMEN: La investigación en el Hospital Universitario de la Universidad Federal de 
Santa Catarina, enfocada en la gestión de la calidad, se hizo en virtud de que el hospital está 
desde el año 2014 en busca de la acreditación hospitalaria conforme a la Organización 
Nacional de Acreditación (ONA). Elaborando un relevamiento descriptivo para la 
identificación de los factores archivísticos que contribuyen a la gestión de la calidad del 
Servicio de Archivo Médico y Estadística. Para el desarrollo de la investigación, se 
realizaron levantamientos bibliográficos con abordaje cualitativo para la construcción de una 
base teórica, referente a información en la salud pública. El resultado del estudio demuestra 
la comprensión de los factores archivísticos que contribuyen a la gestión de la calidad en los 
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archivos médicos, relevante fuente de información para el conocimiento y desarrollo 
científico para el área de la salud, auxiliando para futura acreditación hospitalaria según la 
ONA. 
PALABRAS CLAVE: Información Archivística. Archivo Médico. Salud pública. Gestión 
de la Calidad  
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FORMAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO: FOCO NO ENSINO NOS 
CURSOS DE BACHARELADOS E LICENCIATURA EM BIBLIOTECONOMIA, 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO BRASIL 
 

FORMATION FOR ENTREPRENEURSHIP: FOCUS ON TEACHING IN COURSES 
OF LIBRARIANSHIP, INFORMATION SCIENCE AND INFORMATION 

MANAGEMENT IN BRAZIL 
 

FORMACIÓN PARA EL EMPRENDEDORISMO: EDUCACIÓN EN LOS CURSOS DE 
LICENCIATURA Y EL GRADO DE BIBLIOTECOLOGÍA, CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN BRASIL 
 

Mariângela Poleza, Crichyna da S. Madalena, Daniela O. Spudeit e Nathália L. Romeiro. 
 

RESUMO: As universidades que oferecem cursos de graduação em Biblioteconomia, 
Ciência da Informação e Gestão da Informação estão constantemente adaptando seus 
currículos para oferecer diferentes possibilidades de atuação aos egressos e atender as 
demandas sociais e profissionais existentes no Brasil. Uma destas necessidades é a 
formação empreendedora para suscitar um perfil e competências diferenciadas nos 
profissionais, visto que cada vez mais emergem novas oportunidades de atuação no mundo 
do trabalho em espaços emergentes. Diante do exposto, uma inquietação provocou essa 
investigação: Os cursos de graduação em Biblioteconomia, Ciência da Informação e 
Gestão da Informação do Brasil estão contemplando o ensino de empreendedorismo em 
seu currículo e como ele vem sendo abordado? Neste sentido, surgiu o interesse em 
analisar como as instituições que ofertam estes cursos no Brasil estão contemplando o 
ensino de empreendedorismo em seu currículo configurando-se como objetivo desta 
pesquisa. Inicialmente consultaram-se os sites das universidades que oferecem os cursos de 
acordo com Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação em que obteve-
se um total de 39 instituições que ofertam os cursos na modalidade presencial e a distância. 
Analisou-se as matrizes curriculares, projetos pedagógicos e ementas das disciplinas, 
quando disponíveis, que contemplavam o ensino sobre empreendedorismo. Ao todo foram 
analisadas 32 matrizes curriculares, sendo que tem 09 disciplinas ofertadas de forma 
obrigatória e 15 optativas. Em geral as ementas possuem focos teóricos e práticos bem 
diversificados. Verifica-se que há uma carência em aprofundar o ensino no que tange às 
oportunidades de negócios, prestação de serviços, elaboração de planos de negócios, etc. 
visto que há oportunidades para empreender em diferentes frentes e campos de atuação 
com gestão da informação. 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Ensino. Biblioteconomia. Gestão da 
Informação. Ciência da Informação.  
 
ABSTRACT: Universities that offer undergraduate courses in Librarianship, Information 
Science and Information Management are constantly adapting their curriculum to offer 
diferente possibilities of action to the graduates and to meet the social and professional 
demands existing in Brazil. One of these needs is the entrepreneurial training to raise a 
profile and differentiated skills in the professionals as more and more new opportunities 
emerge in the world of work in emerging spaces. In the light of the above, an uneasiness 
provoked this research: Are undergraduate courses in Library Science, Information Science 
and Information Management in Brazil contemplating the teaching of entrepreneurship in 
its curriculum and how has it been approached? In this sense, the interest arose in 



70 
	

 
 

analyzing how the institutions that offer these courses in Brazil are contemplating the 
teaching of entrepreneurship in their curriculum being configured as the objective of this 
research. Initially we consulted the sites of the universities that offer the courses according 
to the Brazilian Association of Education in Information Science in which a total of 39 
institutions were obtained. Subsequently, we analyzed the curricular matrices, pedagogical 
projects and subject’s synopsis, when available, that contemplated teaching about 
entrepreneurship. In all, 32 curricular matrices were analyzed, with 9 subjects offered 
compulsorily and 15 electives. In general the synopsis have well-defined theoretical and 
practical focuses. There is a lack of deepening of the teaching regarding business 
opportunities, provision of services, preparation of business plans, etc. since there are 
opportunities to undertake in different fronts and fields of action with information 
management. 
KEYWORDS: Entrepreneurship. Teaching. Librarianship. Information Science. 
Information Management.  
 
RESUMEN:Universidades que ofrecen cursos de graduación en la Biblioteca de Ciencias, 
Ciencias de la Información y Gestión de la Información están adaptando constantemente 
sus planes de estudio para ofrecer diferentes posibilidades de acción de los graduados y 
satisfacer las demandas sociales y profesionales existentes en Brasil. Una de estas 
necesidades es la formación en emprendedorismo para aumentar un perfil y diferentes 
habilidades de los profesionales de visado cada vez surgen nuevas oportunidades para la 
acción en el mundo del trabajo en áreas emergentes. Teniendo en cuenta lo anterior, un 
disturbio causado esta investigación: Los cursos de graduación en Bibliotecología, 
Ciencias de la Información y Gestión de la Información de Brasil están contemplando la 
educación acerca del emprendedorismo en su plan de estudios y la forma en que se está 
abordando? En este sentido, me interesé en la forma de analizar las instituciones que 
ofrecen estos cursos en Brasil están contemplando la educación emprendedora en su plan 
de estudios de la creación de objetivo de esta investigación. Inicialmente se han consultado 
a las páginas web de las universidades que ofrecen los cursos de acuerdo con la Asociación 
Brasileña de la Educación en Ciencias de la Información en la que se obtuvo un total 39 
instituciones. Posteriormente, se analizaron las matrices del plan de estudios, proyectos 
educativos y los menús de los sujetos, cuando esté disponible, para contemplar la 
enseñanza del emprendedorismo. En total se analizaron 32 matrices curriculares y cuenta 
con nueve disciplinas que se ofrecen de manera obligatoria y quince optativas. En general, 
los menús tienen enfoque teórico y práctico y diversa. Parece que hay una necesidad de 
una mayor educación en relación con las oportunidades de negocio, servicios, elaboración 
de planes de negocio, etc. ya que hay oportunidades para tomar en diferentes frentes y 
campos de experiencia con el manejo de la informacion. 
PALABRAS CLAVE: Emprendedorismo. Gestión de la Información. Enseñanza. 
Bibliotecología. Ciencias de la Información.	
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INOVAÇÕES EMPREENDEDORAS DA INDÚSTRIA CRIATIVA NA PÓS-
MODERNIDADE: ANÁLISE E REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICAENTREPRENEURIAL 

 
INOVATIONS OF CREATIVE INDUSTRY ON POST MODERN: BIBLIOGRAPHY 

REVIEW AND ANALYSIS 
 

INOVACIONES EMPRENDEDORAS DDE LA INDUSTRIA CREATIVA EN LA POS 
MODERNIDAD: ANÁLYSIS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
Cristiano M. P. Pinheiro, Francisco M. Pereira, Roberto B. Coutinho e Mikaela de Souza. 

 
RESUMO: Este ensaio busca, portanto, investigar as características presentes na chamada 
"era pós-industrial", propondo uma relação inovadora e empreendedora com características 
da Indústria Criativa. Analisou-se estas relações com base em uma revisão bibliográfica, 
utilizando autores como Castells, Bauman, De Masi, Charles Handy, Howkins, Florida, 
Bendassolli, entre outros. Como resultado, verificou-se que existem diversos pontos em 
sintonia entre as áreas. Notou-se também que os paradigmas das indústrias tradicionais têm 
cada vem mais se voltado para características das Indústrias Criativas. Objetivo: Este 
estudo pretende contribuir investigando as características presentes na chamada era “pós-
industrial” e propondo uma relação inovadora e empreendedora com características da 
Indústria Criativa, no contexto de pós modernidade voltada para situações de trabalho e 
economia flexível.Justificativa: Nos últimos anos, diversos setores da sociedade têm 
experimentado mudanças em suas estruturas. Alguns autores, como De Masi (2014), 
denominam essa Era como "Pós-Modernidade". Estas características permeiam toda a 
sociedade e se refletem nas relações de trabalho, na atuação das organizações, nas formas 
de se conectar e trocar informações, de projetar o futuro, de produzir e consumir. Assim, a 
estrutura hierárquica, vertical e burocrática, baseada no planejamento a longo prazo, dá 
lugar a uma organização mais horizontal e dinâmica, com um pensamento de curto prazo. 
Como consequência, Castells (2012) supõe que as relações de trabalho sejam diretamente 
impactadas, provocando um crescimento da flexibilidade, como o trabalho autônomo e 
outros formatos mistos de contratação.Com base nessa caracterização, pode-se levantar a 
hipótese de que as estruturas organizacionais pós-modernas estão se tornando similares, 
buscando referências nas inovações e empreendimentos das Indústrias Criativas. Estas 
indústrias têm como característica comum a produção utilizando-se da criatividade como 
"matéria-prima", onde são criados produtos com valor simbólico agregado. Apesar disso, 
as organizações que se situam neste setor da economia são ainda pouco estudadas, 
conforme afirmam Lawrence e Phillips (in Bendassolli et al, 2009, p. 17) "(...) os 
pesquisadores de gestão dedicam pouco tempo para investigar os tipos de organizações - 
organizações intensivas em símbolos - que produzem produtos culturais bem-
sucedidos".Procedimentos metodológicos: A metodologia se baseia numa revisão 
bibliográfica que foi realizada com base nas ideias de a) Castells (2012), que traz questões 
pertinentes sobre a formação de redes como interlocutoras entre indivíduos e culturas; b) 
Bauman (2001), indivíduo no contexto pós moderno e relações de flexibilidade de tempo e 
espaço; c) De Masi (2014), que fala sobre os novos ambientes de trabalho, mais flexíveis e  
distantes dos conceitos tradicionais; d) Handy (1997 e 2006), que coloca a força das 
relações de trabalho na mão do indivíduo e descreve os conceitos pós modernos; e) 
Howkins (2002) e Florida (2011), que dissertam sobre o perfil da Indústria Criativa e dos 
trabalhadores que nela atuam; f) Bendassolli et al(2009) e Potts et al (2008), que 
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contextualizam a Indústria Criativa formada por redes sociais.Resultados 
esperados/alcançados e/ou considerações finais/conclusões: Os autores estudados 
levantaram diversas características da pós-modernidade, tais como: flexibilidade nas 
relações de trabalho; horizontalidade entre os membros das organizações; constituição de 
redes sociais e tecnológicas em diversas esferas, conectando indivíduos, organizações e 
instituições; produção com demanda de capital criativo; individualismo; consumo 
participando ativamente da produção. Todas estas inovações aparecem em destaque dentro 
da Indústria Criativa, segundo os autores desta área trazidos a esta discussão. Assim, pôde-
se confirmar que as características das indústrias pós-modernas estão, sim, se aproximando 
da Indústria Criativa. As organizações pós-modernas se baseiam nos conceitos das 
indústrias criativas encontra fundamentação em Castells (2012) e Handy (2006). Os 
referidos autores sustentam que a flexibilização foi um caminho tomado para se tentar 
solucionar a crise em que se encontrava a economia no final do século XX. De Masi 
(2014), Bendassolli et al.(2009) e Potts et al. (2008) também apontam para este caminho, 
sugerindo que a criatividade é cada vez mais importante na produção. Porém, nenhum dos 
autores estudados afirma claramente esta relação. 
PALAVRAS-CHAVE: Criatividade. Organizações. Pós-Modernidade. Trabalho. 
 
ABSTRACT: This paper seeks for features presente on “post industrial era” proposing a 
inovative and entrepreneur relationship with creative industries features as well. For 
analysis of this features was used a bibliographic revision of authors as Casttells, Bauman, 
De Mais, Charles Handy, Howkins, Florida, Bendasolli, etc. The results show several 
points between those areas. Notice, also, that Tradicional Industry Paradigms are more 
close of Creative Industries Paradigms. 
KEYWORDS: Creativity. Organization. Post Modern. Work. 
 
RESUMEN: En este artículo se pretende, por lo tanto, investigar las características 
presentes en la "era post-industrial", proponiendo una relación innovadora y empresarial 
con las características de la industria creativa. Se analizaron estas relaciones sobre la base 
de una revisión de la literatura, utilizando autores como Castells, Bauman, De Masi, 
Charles Handy, Howkins, Florida, Bendassolli, entre otros. Como resultado, se encontró 
que hay varios puntos en línea entre las zonas. También se observó que los paradigmas de 
las industrias tradicionales han sido cada uno más se volvió a las características de las 
industrias creativas. 
PALABRAS CLAVE: Creatividad. Organizaciones. Postmodernidad. Trabajo. 
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PROJETO BIBLIOTECA COMUM: INCREMENTAR O ACERVO DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES SEM ACESSO À INTERNET COM RECURSOS 

EDUCACIONAIS ABERTOS 
 

COMMON LIBRARY PROJECT: TO INCREASE THE COLLECTION OF 
SCHOOLLIBRARIES WITHOUT ACCESS TO THE INTERNET WITH OPEN 

EDUCATIONALRESOURCES 
 

PROYECTO BIBLIOTECA COMÚN: PARA AUMENTAR LA COLECCIÓN DE 
BIBLIOTECASESCOLARES QUE NO TIENEN ACCESO A INTERNET CON RECURSOS 

EDUCATIVOSABIERTOS 
 

Benjamin L. Franklin e Higor Iglesias. 
 
RESUMO: O Projeto Biblioteca Comum tem como objetivo incrementar o acervo digital 
das bibliotecasescolares, sem acesso à internet, com recursos educacionais abertos. Neste 
trabalho, descreveremos seubuscador, que oferta, em um dispositivo móvel de baixo custo, 
mais de 2.700 objetos digitais, entre textosclássicos e acadêmicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar. Lei 12.244. Projeto biblioteca comum. 
Inclusão digital. 
 
ABSTRACT: The Common Library Project aims to increase the digital collection of 
school libraries with noaccess to the Internet, using Open Educational Resources. In this 
work, we will describe its search engine,which offers, in a low-cost mobile device, more 
than 2,700 digital objects, among classic and academic texts. 
KEYWORDS: School library. Law 12,244. Common library project. Digital inclusion. 
 
RESUMEN: El Proyecto Biblioteca Común tiene como objetivo aumentar la colección 
digital de las bibliotecas escolares que no tienen acceso a Internet con recursos educativos 
abiertos. En este trabajo se describe su navegador, que ofrece, en un móvil de bajo costo, 
más de 2.700 objetos digitales, entre textos clásicos y académicos. 
PALABRAS CLAVE: biblioteca de escuela. La ley 12244. Proyecto biblioteca común. 
Inclusión digital. 
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INTRAEMPREENDEDORISMO EM BIBLIOTECA ESCOLAR: O CASO DA 
BIBLIOTECA GIRAMUNDO (Florianópolis, SC) 

 
INTRAPRENEURSHIP IN THE SCHOOL LIBRARY: A CASE STUDY OF THE 

BIBLIOTECA GIRAMUNDO 
 

INTRAEMPRENDEDORISMO EN BIBLIOTECA ESCOLAR: EL CASO DE LA 
BIBLIOTECA GIRAMUNDO 

 
Keitty Vieira e Cezar Karpinski. 

 
RESUMO: Este paper é resultado de uma pesquisa sobre intraempreendedorismo em 
biblioteca escolar, um assunto pouco explorado nos estudos sobre gestão e 
empreendedorismo. Como objetivo geral, pretende-se expor a importância de uma ação 
intraempreendedora no universo das bibliotecas escolares, especialmente a valorização dos 
profissionais atuantes neste segmento. Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de 
caso, qualitativo, exploratório e descritivo. A instituição analisada foi a biblioteca da 
Escola Autonomia LTDA localizada em Florianópolis, SC devido a implantação de um 
projeto inovador denominado “Projeto Giramundo”. Foram realizadas entrevistas com 
roteiro pré-estruturado a fim de identificar a motivação das funcionárias idealizadoras do 
projeto e fez-se uma análise da primeira e da última atividade relacionada ao mesmo. 
Foram observados também os materiais de registro criados pela instituição e a publicação 
destes no Facebookda Escola. Os resultados mostram que a principal motivação do Projeto 
Giramundo foi a necessidade de tornar a biblioteca escolar um ambiente dinâmico, 
participativo, autônomo e com eventos culturais. 
PALAVRAS-CHAVE: Bibliotecas escolares. Gestão de bibliotecas. Inovação. 
Intraempreendedorismo. 
 
ABSTRACT: This article is a result of a research on intrapreneurship in school library, 
somewhat explored studies on management and entrepreneurship. As a general objective, it 
is intended to export a dimension of an intrapreneurial action in the universe of school 
libraries, especially a valuation of professionals working in the segment. This research is 
characterized as a case study, qualitative, exploratory and descriptive. The analysis was 
made for a library of the Escola Autonomia LTDA located in Florianópolis, SC due to an 
implantation of an innovative project denominated "Projeto Giramundo". Interviews were 
conducted with the pre-structured script in order to identify the motivation of the project's 
idealizing employees and to carry out an analysis of the first and last activity related to the 
project. The registration materials created by the institution and the publication of these on 
Facebook of the School were also observed. The results show that the main motivation of 
Projeto Giramundo was a need to make a school library a space dynamic, participative, 
autonomous environment and with cultural events. 
KEYWORDS: School libraries. Library Management. Innovation. Intrapreneurship. 
 
RESUMEN: Este documento es el resultado de una investigación sobre el 
empreendimiento en la biblioteca escolar, un tema poco explotado en los estudios sobre 
gestión y emprendimiento. Como objetivo general, se pretende exponer la importancia de 
una acción emprendedora en el universo de las bibliotecas escolares, especialmente la 
valorización de los profesionales actuantes en este segmento. Esta investigación se 
caracteriza como un estudio de caso, cualitativo, exploratorio y descriptivo. La institución 
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analizada fue la biblioteca de la Escuela Autonomía LTDA ubicada en Florianópolis, SC 
debido a la implantación de un proyecto innovador denominado "Proyecto Giramundo". Se 
realizaron entrevistas con guión pre-estructurado a fin de identificar la motivación de las 
funcionarias idealizadoras del proyecto y se hizo un análisis de la primera y de la última 
actividad relacionada al mismo. Se observaron también los materiales de registro creados 
por la institución y la publicación de éstos en Facebook de la Escuela. Los resultados 
muestran que la principal motivación del Proyecto Giramundo fue la necesidad de hacer de 
la biblioteca escolar un ambiente dinámico, participativo, autónomo y con eventos 
culturales. 
PALABRAS CLAVE: Bibliotecas escolares. Gestión de bibliotecas. Innovación. 
Empreendimento. 
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ESPAÇO VIRTUAL PARA COLABORAÇÃO ENTRE PROFESSORES 
 

COLLABORATIVE VIRTUAL ENVIRONMENT BETWEEN TEACHERS 
 

ENTORNO VIRTUAL DE COLABORACIÓN ENTRE LOS PROFESORES 
 

Rafaela W. de Aguiar e Maria do C. D. Freitas. 
 
RESUMO: Investiga o tema comunidades virtuais colaborativas que se originam pelo advento da 
internet e das tecnologias de comunicação. Justificativa: A disseminação de comunidades online 
de colaboração e a crescente adoção e uso das tecnologias nas práticas docentes motivaram a 
presente pesquisa. Localmente está relacionado à busca de estratégias para estimular os 
professores a compartilharem sua produção no repositório do Programa Paranaense de Práticas e 
Recursos Educacionais Abertos (REA Paraná). Objetivo: Descobrir os fatores que influenciam na 
colaboração entre docentes, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Procedimentos 
metodológicos: Aplicou-se um questionário com uma amostra de 147 (92% de confiança e 8% de 
erro amostral) dos 2470 docentes ativos (segundo documento de junho de 2016 disponibilizado 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPR) e analisaram-se esses dados comparando-os 
com as informações adquiridas na literatura por meio de uma pesquisa exploratória. Resultados: 
Colaboração é conceituada como o trabalho ou atividade em conjunto em que ocorre o 
compartilhamento de responsabilidades, ideias e conhecimentos em que todos os envolvidos 
entendem a importância desse comportamento e se dispõem a interagir entre si para atingir seus 
objetivos. Os docentes da UFPR em sua maioria afirmam colaborar entre si e dos poucos que 
afirmam não colaborar justificam essa falta por não conhecerem outros docentes interessados no 
seu tema. Sugere-se que essa dificuldade seria reduzida com um ambiente online que permitisse 
exatamente facilitar o encontro de docentes com os mesmos interesses, além de reduzir gastos 
com transporte, superar barreiras geográficas ao mesmo tempo em que permite a interação, 
compartilhamento de materiais, ideias e conhecimento. Os resultados da investigação visam ser 
aplicadas ao repositório do REA Paraná, de forma a servirem como embasamento para seu uso 
como uma comunidade virtual de colaboração. 
PALAVRAS-CHAVE: Colaboração entre docentes. Ambientes virtuais de colaboração. 
Colaboração. 
 
ABSTRACT: Research the theme of virtual collaborative communities that originate from the 
advent of the internet and communication technologies. Rationale: The dissemination of online 
collaboration communities and the increasing adoption and use of technologies in teaching 
practices motivated the present research. Locally, it is related to the search of strategies to 
encourage teachers to share your production in the repository of the Paranaense Program of Open 
Educational Practices and Resources (REA Paraná). Objective: Discover the factors that influence 
the collaboration between teachers of the Federal University of Paraná (UFPR). Methodological 
procedures: A questionnaire with a sample of 147 (92% confidence and 8% sample error) of the 
2470 active teachers (according to document – from June/2016 – made available by the UFPR’s 
Pro-Rectory of People Management) was applied and analyzed comparing the data obtained with 
the information acquired in the literature through an exploratory research. Results: Collaboration 
is regarded as the work or activity together in which occurs the responsibility, sharing ideas and 
knowledge occurs and in which all the stakeholders understand the importance of this behavior 
and are willing to interact with each other to achieve their goals. The UFPR professors mostly 
affirm to collaborate between themselves and the few who say they do not collaborate justified 
this as because they do not know other teachers interested in their subject. It is suggested that this 
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difficulty would be reduced with an online environment that would exactly facilitate the meeting 
of teachers with the same interests, as well as reduce transportation expenses, overcome 
geographical barriers while allowing interaction, sharing of materials, ideas and knowledge. The 
results of the research are intended to be applied to the repository of the REA Paraná, to serve as 
a basis for its use as a virtual collaboration community. 
Keywords: Collaboration between teachers. Virtual spaces of collaboration. Collaboration. 
 
RESUMEN: Investiga el tema de las comunidades virtuales de colaboración que se originan por 
el adviento de Internet y de las tecnologías de comunicación. Justificación: La diseminación de 
comunidades online de colaboración y la creciente adopción y uso de las tecnologías en las 
prácticas docentes motivó la presente investigación. Localmente está relacionado con la búsqueda 
de estrategias para estimular a los profesores a compartir su producción en el repositorio del 
Programa Paranaense de Prácticas y Recursos Educativos Abiertos (REA Paraná). Objetivo: 
Revelar los factores que influyen en la colaboración entre los profesores de la Universidad 
Federal de Paraná (UFPR). Procedimientos metodológicos: Se aplicó una encuesta con una 
muestra de 147 (92% de confianza y 8% de error muestral) de los 2470 docentes activos (según 
documento de junio de 2016 disponible por la Pro-Rectoría de Gestión de Personas de la UFPR) 
y se analizaron esos datos comparándolos con las informaciones adquiridas en la literatura por 
medio de una investigación exploratoria. Resultados: Colaboración es entendida como el trabajo 
o actividad en conjunto en que ocurre el compartir de responsabilidades, ideas y conocimientos 
en que todos los involucrados entienden la importancia de ese comportamiento y se disponen a 
interactuar entre sí para alcanzar sus objetivos. Los docentes de la UFPR en su mayoría afirman 
colaborar entre ellos y de los pocos que afirman no colaborar justifican esa falta por no conocer 
otros docentes interesados en su tema. Se sugiere que esta dificultad sea reducida con un entorno 
online que permitiría exactamente facilitar el encuentro de docentes con los mismos intereses, 
además de reducir los gastos de transporte, barreras geográficas al mismo tiempo que permite la 
interacción, el intercambio de materiales, ideas y conocimiento. Los resultados de la 
investigación pretenden aplicarse al repositorio del REA Paraná, para servir como base para su 
uso como una comunidad virtual de colaboración. 
PALABRAS CLAVE: Colaboración entre los profesores. Entorno virtual de colaboración. 
Colaboración. 
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ANÁLISE CRIMINAL NA GLOBAL TERRORISM DATABASE 
 

CRIME ANALYSIS IN GLOBAL TERRORISM DATABASE 
 

ANÁLISIS CRIMINAL EN LA BASE DE DATOS GLOBAL DEL TERRORISMO 
 

Paulo S. Da C. Moreira, Denise F. T. e Cicero A. Bezerra. 
 
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo por meio da análise quantitativa multi e 
bivariada, em que se objetiva realizar uma análise criminal na base Global Terrorism 
Database, como forma de compreender a natureza dos ataques terroristas em território 
brasileiro. Coletaram-se 262 registros desta base e, sobre estes, aplicaram-se testes não 
paramétricos e Análise de Correspondência Múltipla. Utilizando-se as ferramentas PASW 
Statistics 18® e Microsoft Office Excel 2007®, identificou-se o grupo “Esquadrão da 
morte” como o mais letal e que, ataques armados, cometidos com armas de fogo, são 
aqueles com o maior número de vítimas fatais. Incentiva-se a continuidade de estudos 
semelhantes em bases nacionais ou internacionais, utilizando-se heurísticas de Mineração 
de Dados para estabelecer-se comparações com os resultados obtidos neste estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de dados. Ataques Terroristas. Análise Criminal. Padrões. 
 
ABSTRACT: This is a descriptive study from quantitative bivariate and multivariate 
analyzes, which aims to conduct a Crime Analysis in the Global Terrorism Database to 
understand the nature of terrorist attacks in Brazil. A total of 262 records were collected 
from this database and, on these, non-parametric tests and Multiple Correspondence 
Analysis were applied. Using the PASW Statistics 18® and Microsoft Office Excel 2007® 
tools, the results show that the "Death Squad" is the group that produce the higher numbers 
of victims and that armed attacks by firearms are the ones with the highest number of 
fatalities. It is suggested the continuation of similar studies on national or international 
databases, using Data Mining heuristics to establish comparisons with the results obtained 
in this study. 
KEYWORDS: Data analysis. Terrorist attacks. Crime Analysis. Patterns. 
 
RESUMEN: Se trata de un estudio descriptivo mediante el análisis cuantitativo y 
bivariable múltiples, donde el objetivo es llevar a cabo un análisis de la delincuencia en la 
base de base de datos Terrorismo Global, con el fin de comprender la naturaleza de los 
ataques terroristas en Brasil. Se recogieron 262 registros, y en estos, se aplicaron pruebas 
no paramétricas y análisis de correspondencias múltiples. El uso de las herramientas de 
PASW Statistics 18® y Microsoft Office Excel 2007®, identificado el grupo "Escuadrón 
de la muerte", como el que los ataques armados cometidos con armas de fuego y más 
letais, son los que tienen el mayor número de víctimas fatal. Se incentiva a la continuidad 
de estudios semejantes en fuentes nacionales o internacionales utilizando la heurística de la 
mineración de datos para establecer comparaciones con los resultados obtenidos en este 
estudio. 
PALABRAS CLAVE: Análisis de los datos. Los ataques terroristas. El análisis criminal. 
Normas. 
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MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA GESTÃO DE CONTEÚDOS 
JORNALÍSTICOS: O ESTADO DA ARTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS 
GERENCIADORES DE CONTEÚDO NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA 

CATARINA 
 

MAPPING THE TECHNOLOGIES FOR JOURNALISTIC CONTENT MANAGEMENT: 
THE STATE OF ART AND THE USE OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS AT THE 

STATES OF PARANÁ AND SANTA CANTARINA, BRAZIL 
 

 Willian C. Deda, Paula D. W. Cunha e Rodrigo E. Botelho-Francisco. 
 
RESUMO: O artigo tem como objetivo apresentar e caracterizar Sistemas de 
Gerenciamento de Conteúdos, microblogs e outros softwares de gestão da produção de 
conteúdos jornalísticos de empresas da área de Comunicação dos Estados de Santa 
Catarina e Paraná; categorizar Sistemas Gerenciadores de Conteúdo para o domínio 
jornalístico e difundir informações e conhecimento acerca de softwares livres para área de 
Comunicação; e realizar análise crítica dos CMS disponíveis e utilizados na gestão de 
conteúdo jornalístico. Para isto, utilizou revisão bibliográfica e documental e outros 
métodos e técnicas de cunho netnográfico para sistematização de informações e 
conhecimento sobre o tema. Os resultados foram obtidos por meio da ferramenta 
BuiltWith. Na análise verificou-se a maioria dos softwares como livres ou de código 
aberto, dentre eles o CMS WordPress.  
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Netnografia. 
Comunicação.  
 
ABSTRACT: The aim for this article is to show and characterize Content Management 
Systems, microblogs and others softwares of management of journalistic content 
production in the communication companies in the states of Santa Catarina and Paraná, 
Brazil; to categorize Content Management System in the journalistic area and spread 
information and knowledge of free softwares to the communication area; to realize critical 
analysis of CMS available and used in the journalism content management. For this, used 
bibliographic and documentary review and other netnographic methods and techniques to 
systematize the information and knowledge about the theme. The results were got from the 
widget BuiltWith. In analyses, the maiority of the indentified softwares are free or open 
source, as the CMS Wordpress.  
KEYWORDS: Content Management System. Netnography. Communication 
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LEVANTAMENTO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE FONTES 
HISTÓRICAS SOBRE AS CATARATAS DO IGUAÇU (1850-1910) 

 
LISTING, CATALOGING AND SCANNING OF HISTORICAL SOURCES ON THE 

IGUAÇU FALLS (1850-1910) 
 

LEVANTAMIENTO, CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE FUENTES HISTÓRICAS 
SOBRE LAS CATARATAS DEL IGUAÇU (1850-1910) 

 
Cezar Karpinski, Genilson Geraldo, Marçal Q. de Souza e Sabrina Martins. 
 

RESUMO: Apresentam-se as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Pesquisa e 
Iniciação Científica A construção de uma ‘maravilha’: Brasil e Argentina e as disputas pela 
paisagem das Cataratas do Iguaçu (1850-1910) entre 12 de dezembro de 2013 e 31 de 
dezembro de 2016. Objetivo: Catalogar e digitalizar fontes históricas sobre as Cataratas do 
Iguaçu por meio de pesquisa e fotografia digital de acervos disponíveis em unidades de 
informação do Brasil e da Argentina. Justificativa: Formação de arquivos documentais 
organizados sobre a temática a fim de facilitar pesquisas históricas sobre paisagem, meio 
ambiente e patrimônio natural. Procedimentos metodológicos: A pesquisa foi dividida em 
três etapas, a primeira consistiu na seleção das bibliotecas e dos arquivos nacionais que 
disponibilizam catálogos em sistemas web, realizando assim o levantamento das 
referências e sua instituição de guarda. A segunda etapa consistiu na pesquisa in loco, com 
o acesso e digitalização das obras. E, por fim, o tratamento das imagens e constituição do 
acervo digital. Resultados alcançados: Constituição de um acervo que conta com 112 
fontes históricas catalogadas, das quais foram fotografadas 83 que, juntas, perfazem um 
total de 2.153 imagens digitais contendo dados sobre a história da paisagem, da interação 
dos habitantes locais com o meio ambiente e das relações internacionais entre Brasil e 
Argentina. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciências Humanas. Registro Bibliográficos. Análise de Dados. 
Brasil. Argentina. 
 
ABSTRACT: In this study, the activities developed by the Research and Scientific 
Initiation Project "The construction of a 'wonder': Brazil and Argentina and the disputes 
over the landscape of the Iguaçu Falls (1850-1910)" between December 12, 2013 and 
December 31, 2016 are presented. Objective: Catalog and digitize historical sources about 
the Iguassu Falls through research and digital photography of collections available in 
information units of Brazil and Argentina. Justification: Formation of documental archives 
organized on the theme that facilitate historical research on landscape, environment and 
natural heritage. Methodological Procedures: The research’s methodology was divided into 
three stages. The first one consisted in the selection of national libraries and archives that 
make catalogs available on web systems, thus carrying out the survey of references and 
their guard institution. The second stage consisted of on-site research, with access and 
digitization of the works. And, finally, a digital collection was formed. Results obtained: 
Constitution of a collection that has 112 historical sources cataloged, of which 83 were 
photographed. All of them together make up a total of 2,153 images containing the history 
of the landscape, the interaction of the local inhabitants with the environment and the 
relations Between Brazil and Argentina. 
KEYWORDS: Human Sciences. Bibliographic Record. Data analysis. Brazil. Argentina. 
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RESUMEN: Se presentan las actividades desarrolladas por el Proyecto de Investigación e 
Iniciación Científica La construcción de una 'maravilla': Brasil y Argentina y las disputas 
por el paisaje de las Cataratas del Iguazú (1850-1910) entre el 12 de diciembre de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2016. Objetivo: Catalogar y digitalizar fuentes históricas sobre las 
Cataratas del Iguazú por medio de investigación y fotografía digital de acervos disponibles 
en unidades de información de Brasil y Argentina. Justificación: Formación de archivos 
documentales organizados sobre la temática a fin de facilitar investigaciones históricas 
sobre paisaje, medio ambiente y patrimonio natural. Procedimientos Metodológicos: La 
investigación se dividió en tres etapas. El primero consistió en la selección de bibliotecas y 
archivos nacionales que ponen a disposición catálogos en sus sistemas web, llevando a 
cabo la encuesta de referencias y su institución de guardia. La segunda etapa consistió en la 
investigación in loco, con el acceso y la digitalización de las obras. Y, finalmente, se formó 
una colección digital. Resultados alcanzados: Constitución de una colección que tiene 112 
fuentes históricas catalogadas, de las cuales 83 fueron fotografiadas. Todas ellas, en 
conjunto, conforman un total de 2.153 imágenes que contienen la historia del paisaje, la 
interacción de los habitantes locales con el medio ambiente y las relaciones entre Brasil y 
Argentina. 
PALABRAS CLAVE: Ciencias Humanas. Registro bibliográfico. Análisis de datos. 
Brasil. Argentina. 
 


