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“A biblioteca é máquina de transformação da 
crença em conhecimento, da credulidade em 
saber. Mas o conhecimento não é dado: ele 
também se constrói, e o bibliotecário é um dos 
arquitetos desse frágil edifício, construído sobre 
areia” (MELOT, 2019, p. 20).
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Motivações

As universidades estão presenciando o que Hey et al. (2009)
chama de o quarto paradigma da investigação científica, o
ambiente de pesquisa intensiva de dados.

Serviço de apoio à pesquisa



Os serviços de apoio à pesquisa são uma área de inovação nas
bibliotecas universitárias. Eles apresentam elevados requisitos
de recursos/ferramentas e condições técnicas das bibliotecas,
além de habilidades e expertise dos bibliotecários (TANG &
ZHANG, 2019).

Serviço de apoio à pesquisa



Orientação para o uso de 
Ferramentas de Pesquisa











Biblioteca 
Universitária UDESC



Digital Scholarship

Análise de texto; 

Análise de dados e informações; 

Visualização de dados e informação;

Sistemas de Informação geográfica;

Criação e edição de mídias;

Software de modelagem 3D.



Gestão de Dados Científicos



Abertura dos 
Dados



“A biblioteca universitária é uma das poucas organizações em
uma instituição acadêmica que tem expertise e infraestrutura
para apoiar amplamente pesquisas reproduzíveis” (SAYRE;
RIEGELMAN, 2018, p. 5, tradução nossa).

Gestão de Dados Científicos



Desenvolver serviços de gestão de dados científicos para:

Orientar a comunidade acadêmica para a gestão, descrição, arquivamento,
disseminação, busca e reuso de dados científicos de pesquisa (Exemplo: Plano de
Gestão de Dados);

Orientar a escolha de repositórios de dados;

Dar suporte sobre questões legais relativas ao compartilhamento de dados;

Tomar a frente para o desenvolvimento de serviços para auxiliar os pesquisadores no
arquivamento e disseminação dos resultados de pesquisas.

Gestão de Dados Científicos
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Métricas e Análise da 
Informação







Vanz; Santin; Pavão, 2018.
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Integridade da Pesquisa
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Ciência Cidadã



A ciência cidadã envolve “colaboração entre cientistas, cidadãos e pesquisadores
não-acadêmicos, reinventando a dimensão pública da ciência e transformando
tanto as relações entre amadores e profissionais como as próprias dinâmicas de
produção, validação, difusão e apropriação dos conhecimentos produzidos”
(PARRA, 2015, p. 123-124).

Ciência cidadã refere-se ao engajamento do público em geral nas atividades de
pesquisa científica quando os cidadãos contribuem ativamente para a ciência, seja
com seu esforço intelectual, com seu conhecimento local ou com suas ferramentas
e recursos (SOCIENTIZE CONSORTIU, 2013, p. 22).

Ciência cidadã





Benefícios

Ciência Cidadã

Alcançar novos públicos;

aproveitar a experiência dos bibliotecários;

promover projetos locais e globais;

acessar/distribuir materiais, instrumentos, e 
recursos necessários para se envolver no 
projeto (CAVALIER et al., 2019).
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Foco na Comunicação Científica
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Competências do Bibliotecário



Competências

Habilidade

Conhecimento

Atitude



Prover acesso à literatura 
científica

Dar suporte para 
a criação da 

literatura 
científica

Designed by Freepik

(SEWELL; KINGSLEY, 2017)



Cambridge University Library

Objetivo: estudo de caso que descreve a evolução
do Research Support Ambassadors Programme
desde o programa piloto até a segunda edição
finalizada em 2016.

O Research Support Ambassadors Programme é
uma iniciativa que prepara os colaboradores da
biblioteca em áreas como gestão de dados e acesso
aberto.



North Carolina State
University Libraries

Objetivo: desenvolveram um estudo de dois anos
para ajudar a informar o desenvolvimento de
estratégias de divulgação para permitir novas
oportunidades de engajamento de pesquisa que
irão crescer e, ao mesmo tempo, ajudar a
transformar o modelo de estratégias de apoio à
pesquisa.

Entrevistaram bibliotecários e pesquisadores para
obter uma perspectiva ampla.



The University of Queensland 
Library

Objetivo: O artigo explora como as equipes
especializadas, colaborando com funções
tradicionais de bibliotecários de áreas específicas,
fornecem serviços inovadores, como esses serviços
são vinculados pelo repositório institucional e
como abordamos os principais desafios desse
modelo de serviço.

“functional teams”



Brown et al. (2018)



De acordo com a Association of College and Research Libraries (ACRL),
bibliotecas universitárias e de pesquisa reconhecem cada vez mais a
comunicação científica como uma competência básica da profissão.

Ao desenvolver essas competências, os bibliotecários podem guiar
práticas responsáveis de direitos autorais, dar suporte para o acesso à
informação em bases de dados, ensinar sobre indicadores
bibliométricos e ajudar a gerenciar e compartilhar seus dados.

Por onde começar?





Tenopir (2012) explicou que há fortes razões para os bibliotecários explorarem
como as bibliotecas universitárias podem melhor satisfazer as necessidades dos
pesquisadores em uma nova atmosfera de pesquisa intensiva com dados. As
agências de fomento e também o governo tem novos requisitos que incluem plano
de gestão de dados detalhados e o compartilhamento de dados em repositórios de
dados.

Bibliotecas universitárias devem ser centros ideais para serviços relacionados a
dados científicos e outras atividades nos campi. Essa é uma oportunidade única
para bibliotecas universitárias tornarem-se participantes ainda mais ativos no ciclo
de criação de conhecimento das suas instituições (TENOPIR, 2012, p. 3, grifo
nosso).

Motivação
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Mentes 
Colaborativas

organizações



Mentes Colaborativas

Seu pessoal interno se concentra na integração e
na orquestração de valor e trata o mundo como se
fosse seu próprio departamento de P&D. Tudo isso
compõe um novo tipo de empreendimento
colaborativo – um ecossistema peering que está
constantemente modelando e remodelando
aglomerados de conhecimento e capacidades para
competir globalmente (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007,
p. 349).
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As biblioteca tem um papel essencial em
sistemas democráticos: informar, engajar e
encantar as pessoas, tornando o
conhecimento livremente acessível (PALFREY,
2015).

Biblioteca Pública do Paraná



ANNA, J. S.; DIAS, C. C.; MACULAN, B. C. M. D. S. A gestão dos dados de pesquisa nas universidades e o papel dos serviços 
informacionais oferecidos nas bibliotecas: uma revisão narrativa. Múltiplos olhares em ciência da informação, v. 9, n. 2, 2019. 
Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/137095>. Acesso em: 09 set. 2020.

ARAÚJO, Paula Carina de; LIMA, Karolayne Costa Rodrigues de. Academic library supporting research: the case of Universidade 
Federal do Paraná Law Library. In: FERNÁNDEZ-MARCIAL, Viviana; GONZÁLEZ-SOLAR, Llarina. (Org.). Cases on research support
services in academic libraries. Pensilvânia: IGI Global, 2021. p. 167-186.

BROWN, S.; ALVEY, E.; DANILOVA, E.; MORGAN, H.; THOMAS, A.. Evolution of Research Support Services at an Academic Library: 
Specialist Knowledge Linked by Core Infrastructure. New Review of Academic Librarianship, 24(3/4), p. 339–350, 2018. 

CASTELFRANCHI, Yurij. Notícias falsas na ciência. Ciência Hoje, Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 14 jan. 2019. Disponível em: 
http://cienciahoje.org.br/artigo/noticias-falsas-na-ciencia/. Acesso em 17 jun. 2019.

CAVALIER, Darlene et al. The librarian’s guide to citizen Science. Arizona: ASU; Scistarter, fev. 2019. Disponível em: https://s3-us-
west-2.amazonaws.com/orrery-
media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf?fbclid=IwAR1UR6FmcDl5RBU6iiXFtMs90sBxd0fjmvQsmubMSQ0VUxd-
DtXueff3-Ss Acesso em: 28 abr. 2020.

Referências

http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/137095
http://cienciahoje.org.br/artigo/noticias-falsas-na-ciencia/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/orrery-media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf?fbclid=IwAR1UR6FmcDl5RBU6iiXFtMs90sBxd0fjmvQsmubMSQ0VUxd-DtXueff3-Ss


HEY, A. J. G., TANSLEY, S., TOOLE, K. (Ed.). The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery. Readmond, WA: Microsoft 
Research, 2009.

KHAN, H. R.; DU, Y. What is a data librarian?: a content analysis of job advertisements for data librarians in the United States
Academic Libraries. In: IFLA WLIC 2018, 2018. Proceedings [...]. Kuala Lumpur: [s. n.], 2018. p. 1–9. Disponível em: 
http://library.ifla.org/2255/1/139-khan-en.pdf.

KOTLER, Philip. Administração de marketing: analise planejamento, implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

NICKELS, C.; DAVIS, H.. Understanding researcher needs and raising the profile of library research support. Insights: The UKSG 
Journal, 33(1–4), p. 1–13, 2020. DOI: 10.1629/uksg.493

OHAJI, I. K.; CHAWNER, B.; YOONG, P. The role of a data librarian in academic and research libraries. Information Research, v. 24, 
n. 4, dez. 2019. Disponível em: http://informationr.net/ir/24-4/paper844.html. Acesso em: 18 abr. 2020.

PARRA, Henrique Z. M. Ciência cidadã: modos de participação e ativismo informacional. In: ALBAGLI, Sarita; MACIEL, Maria Lucia; 
ABDO, Alexandre Hannud; (Orgs.). Ciência aberta em questão. Brasília, DF; Rio de Janeiro, RJ: IBICT; UNIRIO, 2015. p. 121-141. 
Disponível em: 
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/1060/1/Ciencia%20aberta_questoes%20abertas_PORTUGUES_DIGITAL%20%285%29.pdf.

Referências

http://library.ifla.org/2255/1/139-khan-en.pdf
https://doi.org/10.1629/uksg.493
http://informationr.net/ir/24-4/paper844.html
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/1060/1/Ciencia aberta_questoes abertas_PORTUGUES_DIGITAL (5).pdf


SAYRE, F.; RIEGELMAn, A.. The reproducibility crisis and academic libraries. College & Research Libraries, v. 79, n. 1, 2018. DOI: 
10.5860/crl.79.1.2.

SEWELL, C.; KINGSLEY, D.. Developing the 21st Century Academic Librarian: The Research Support Ambassador Programme. New 
Review of Academic Librarianship, 23(2/3), p. 148–158, 2017. DOI: 10.1080/13614533.2017.1323766.

SILVA, F. C. C. O papel dos bibliotecários na gestão de dados científicos. Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da 
Informação, v. 14, n. 3, p. 387-406, 2016. DOI: 10.20396/rdbci.v14i3.8646333.

TANG, Y.; ZHANG, C.. Development and Practice of Research Support Services in Peking University Library: International Journal 
of Library and Information Services, 8(2), p. 22–39, 2019. 

TENOPIR, C., BIRCH, B., & ALLARD, S.. Academic Libraries and research data services: current practices and plans for the future 
an ACRL white paper. Chicago, IL: Association of College and Research Libraries, 2012. Disponível em: 
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Tenopir_Birch_Allard.pdf. Acesso em: 9 ago. 
2020.

VANZ, S. A. S.; SANTIN, D. M.; PAVÃO, C. M. G. A bibliometria e as novas atribuições profissionais nas bibliotecas 
universitárias. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, v. 9 n. 1, n. 1, p. 4-24, 2018. DOI: 10.11606/issn.2178-
2075.v9i1p4-24 Acesso em: 27 out. 2020.

Referências

https://doi.org/10.5860/crl.79.1.2
https://doi.org/10.1080/13614533.2017.1323766
http://dx.doi.org/10.20396/rdbci.v14i3.8646333
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Tenopir_Birch_Allard.pdf
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v9i1p4-24


ARAÚJO, PAULA Carina de. Os novos serviços de apoio à pesquisa em bibliotecas 
universitárias, 2020. 89 slides.

Como citar esta apresentação

Os novos serviços de apoio à pesquisa em bibliotecas universitárias by Paula
Carina de Araújo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Licence.

Licença de Uso



Paula Carina de Araújo

paulacarina@ufpr.br

Suzzallo Library – University of Washington Seattle, WAFoto: Paula Araújo


