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SERVICO PÚBLICO FEDERAL

1.0 - Introdução

,

o desenvolvimento acelerado do conhecimento trouxe como cons~
q~~nc1a o que se tem chamado de "explosão documentiria". Verifica -
se a multiplicação 1ncontrolada e cada vez mais rip1da dos documen-
tos que veiculam as 1nformaçies 1ndtspensive1s aos cientistas e aos
estudiosos em geral a fim de que não se refugiem no em~irismo ou na

Iimprovi,~ão. privados de um acervo de informações que permanece,p~
ra ele, em estado virtual.

A informação constitui recurso'essencial para garantir alta
qualidade na produção e na aplicação do conhecimento - informação!
tentamente selecionada e controlada. produzida no momento oportuno
e destinada aos fins que se tem em vista. Dai decorre a necessida
de de incluir os serviços de informação entre os elementos a serem
equacionados na formulação ~a polft1ea de desenvolvimento cientffi-
co e tecnolõgico do Pafs.

Os serviços clãssicos de informação têm demonstrado sua inca-
pacidade para ajustar·,e rapidamente is nova~ exig~ncias da inform!
ção no campo do conhecimento. Para suprir essa limitação vem-se d!
senvolvendo uma verdadeira tecnologia da comunicação: manejo de grm. .

des quantidades de informação em alta velocidade, organização e re
organização de unidades de informação, proporcionando a racionaliz!
ção e a eficiência de que carecem os sistemas tradicionais.

Admite-se, entretanto, atualmente, que o problema da informa-
ção não consiste primordialmente, em fazer face a seu constante au
mento de volume. embora esse aumento o esteja agravando.

A jUlzo de muitos observadores, o que caracteriza o problema
da informação nos parSe! desenvolvidos ê a necessidade critica d e
instituir sistemas de informAção compatibil1zados entre si d~ modo
a evitar a flagmentação da comun1cação e estabelecendo a interdepe~
dência e a e~operação entre os sistemas existentes.
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~aTa 0$ parStS t~ processo dê deseftvolvfme~to. (0=0 i o el~é do

arasil. 'c raeionalft.çio dos .,torços í'lesse .ent1do torna"'se t:ilmb~~
cedida da .,.101" it'llJo••tâftcta afim de que POSSI!!t. cOJ! Maior ra}:dd\tz.
esceftder a n'vefs ~.is .1evadoS dt trabalho na irea.

!)&ntro de ta' enftqut'tt ve,if1ca •.se •• ntcess'dade d4t procirtsstu' ...
SéttO ~Uflisti ••fo 4a tdue.çio e CultvY:'a •

"

. i ~ din•• fz.,io 40 seus •• rvffos de informa,io ticotea d~ ~odo
qUI ofertç&R subsTd10s bisfcot para a elaberltio de princl?1~
os eone~1tuaf. e po1ftftes e ~'ra o planeJlmonto. ccordenaçlQ,
ac(tRlJ)anha'h,ato •• "Ilf~çi. dOI pro9".~al ,e pt"ojctos e.dccticio-
se' I 1t g.dos I. MEe t .deveriot linda. oferecer • fH~$~ui I) !lC:Cir~~i<

ad~in1$tr3dorQs. ptofe$sor~$ ~ d~~ai$ esp~(iali$tas da ire
da .dtre'tio cOluffei •• de atualftaçio. expanlio • cr1teio d e
conhBe1~ftntés•

• a eo~,.t1biltl.,io dos lubststema. do "EC (om os 'e oot'O$
ÕI"9ios que le .aplfquti. i tnfor~açio, O ttve levari a intq!ra ..
çio to Si.te ••••. ctonal de Informaç'io.

o Instituto n.cional dt l.tudo. 'odagi.tco$ situa·$e_ RI irea
do HE:C.(.01J;lOum dos órgãos ,rodutores 00 inforBlaçi'o titni cs , ~;G d!

.! correr de d.,.sse1s anos de atividade .• sua ntv1sio de noeu~~ntaçi()
é tnf'ormaçio ~onst1tuftí t.fmeeeryo doeum~"ti ••io 4!'specialiifldc ~05
mais Cltxprflss1vos da Anir1et latina. tsta.beleeeu uma r~de <te int~!
câmbio com instftt11çi~s conçifte •.•~. 40 3r,as11 e (io Ext~riof'.p<tt·;:!v!is
d~ seu Sê",.iço de ttU,11egraf1. torRou-se ••m do, setores mais atul1.!''..
tes do 'bf$ nO' qUê te ••,fere i cose,11 • .;io de b'bl1ograf'as espt:ci;)
1i%fda~"ltm edueacio li catftpot .f1ftl .•

Justifica-se. pois ••• 0"tI9 •• do lHE' - co~ bese »a 1nfr~~~s~
trutura Ji oxfltente e ·at&lIdendo a objetivos espec:f'fco$ do i}rçio<>
4~ U~ sebs1sttma 40 fft,.,.~.çio educacional em coftd1~ões d. p05sib',
l1tor a consecu;io dos o~S.ttyo.em v1l't.
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Reestrutura r , di" mtzar e eJH!rf~içoa, 4$ ~fvi .•
d,1dtls da cGtetl •.• .,il tia. 4rrJatenagIjUl!.~ecuPtraçiO' e di vul ila'ç2'~ da
infor$l~io educ.c1oAal .niç •• l"~Ata 'na ira •. do lNEP.eolialln~o (,)u·"
tr~$ instituições. possibilitando que'se art.teule COJ& o ~fst~;;;« ~~
çional de lnfor •• çio oco •• r.da Internac10llal de lnfortltaçio \~du-
cae1ontl\.

rI~·, \

,. ". .)Estabelecor um t11tetlll •••dtnado e çoordtna4b
da fltfl tdades docummtirtas .:e 4• .:i teu. açi~
4. h,formação Ga ire. da t4ucação .•.

..~. b) Posslbilfta,. • htte,.ciftlbio ". tafor. çôes e...
dueac1ona.ts e!*tre o "te eOJ órgãos da Ei~;J(I-

Ah~t,.açio pibliea foder~·l. estadual e ~unici-pal. dea!tats PodtrQ$ I>;b1',0$. 1nstituiçõe~
,arti~ul.re't irtio$ COftgineros ~stran9c1-
re$ é Ori&nisiltes interna~tonais.

C)COR$t1tu1r O 1HEP como õrgió·chave dé
Ii1tataçio • iaformaçio oáuc.lc:ional em
.a,10Dal. provendG-O dOI tRstrumefttos
eo••• tes.i,tos.~

v "'. '".. ;. ,.~

, '.. " ." •.. '.~' ~ ,. ~ , •••• ,- ••••••• , •••• ~". 1 ••••••••••• '" ."'.", ••. •••• ;, •••.•••• ~ '.'~ v' ••.• ". ••. "'"
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3.0 Requis1tos
•••

I
I

,I
I
i
I

a) Padronização que permita compat1bill.znção com o S1et~c;-'.a
.•. .'
lIacional da Informação.

b) D!nrun1zD.9ão que permita capacidade operacionâL para
acease rápido e d1nam1zação no tratamento da 1nfoIft1&: ~o.

c) Interfaoeconstante com outros sistemas que garanta in. , ..
torcâmb10 e disseminação das informaçõos tratadas.

d) ReCursos humanos a. serem envolvIdos, no projeto, em to-
. ,

dos osn!veis.í
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folhetos ( ) periódicos ( )
R. Mencionar algumas palavras-chaves ou sinônimos que possam facilitar a procura da

informação: ~------------.-----------------------

1. Qq.al a finalidade desta bibliografia?
Pesquisa ( ) Preparação de artigo ( )
Preparação de tese ( ) Outras, qual?

5. Idiomas? Português ( ) Espanhol ( )
Inglês ( ) Italiano ( )
Francês ( ) Outros:

6. Mencionar alguma referência sobre o assunto. Indique o autor, titulo, ano de publica-
ção, volume, fascículo e paginação.

7. Limite de pesquisa: anos . _

8. Limitação geográfica: _

9. Número de referências desejado: ~ _

10. Quais os especialistas conhecidos?

11. Data da solicitação: _ Data estipulada: _
Data da entrega: _



-- .•.-----.. ... •....•...•.....~-~~~---~~,-~...- ..._---- ---- --_ ...•

OUTRAS INFORMAÇÕES

ENTIDADE: . Fone: _

BIBLIOTECÁRIO PESQUISADOR: _

N.o DE ITENS ENCONTRADOS: _

TEMPO APROXIMADO GASTO NAS PESQUISAS: _



SERV:CO P(,SLlCO FEDERAL

6.0 F i-'lÇO:zS00 D.F.T.

1.0 Elaborar ~rojeto de Informação e DocumentaçRo.

nf ozmaçõce t.3cr~icas do 11mP, ano sanôo , C~::_::.~
.: ...;:L~'jC: 2:\."aJ.it:ndo a r.;:~.:~:.\'ta~~J:oder-~hs setores sob duplo c _c-

to: o de seus elementos constitutivos e o de sua dint::!i.':. ,4

.'1 •

Infornmção do nmp •

.tl.O Localizar e :I.dentificar as unidades produtoras e consw t. '

ras de lnformações educacicna s no país c no e..:.-t:::rnng"'!i..::-"

5. O Ca:a terizar o ma"eria necessãr' o a.o s í.s zema a ser i::::c: .. ·. ,;tt

do.

6. O Fi:-n.r normas para o estabelecimento dos canaã,s de obt':i'\ . - s
dif são da irfcrmação.

7. J Tr.eipar e aperfei.çoar o pessoal nec~ssãrio ao s scema :c '._ '~r

"'.0 Obter a informação at vés da aquisição planificada .•

Tratar. a info rmação5clecicnant'lo a que dever'" ser aucoc. ' • .' M_ • ;".~ ' :..:

'..•......

1= • O Rc~~perar a informaçEo.

i) :c:....:::nináros meios de divulgação da informação.

1\v<:,,::iaros resultados obtidos ut.ilizando as técnicas e T,·~ :::':,r.1<: -:

eGt.· helecidor:; li fornecen(lo subs dios para. a realimentaç:: ; _ }sr. I'
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

10.0 t:tJNÇOES DA . 1fP.

rojet:ode nocumen .Ão e Illfo a ão

DI 1.0 G r"nel
DI 2.0 Plan j

do projeto
'nto ê eon'trole

DI 2.1 Planej atnento. QO nhameftt.o

DI 2.1.1
D1': 2.1.2

.,& 1 -nej' nto
pa e d. 'Panhamento valiaç·o

DI 2.2 ASa! tênc!a A 1n! tr t!va ao G ren~ o roj to

bI 2.2.1 contro1 Docum nta -o ~ni tr tlva
do pro eto

DI 2.2.2 S rv1ço Ger i6

DI 3.0 1cionamento com er ãos afins.
DI 3.1 Produtore
1>t 3.2 Consumidores

DI 4.0 ecurso Humanos
DI 4.1 Pe 80a1 T-cnioo
DI 4.2 Pes oal de ~ 10

DI 5.0 Recur o Ma ria!
DI 5.1 Obtenção e Instalá ia d Equip entoa
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11.0 Bspecifioa õe.

••
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ons4v lr
ta, de

Deaerlção4 '1'rela

Inclui todos (\)es!()#çOS n·o ss5rio$ I or1rttação e ,er neta
do projeto de lnfot"lnaç-o e ooumenac;,io, reG .nsab!11dade
poder d 01 õrio qQan~o olan to, aee anha Dto
cução e avaliação do proj to.
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DI 2. O Plan j amante Controle 40 Proj to

.• "p

DI/ 2.1
TltulQ: Plan jam nto e Acompanhamen o

da x C1IÇão.

Re~loon$'velt
tas de

t' j

Oeserião 4a Taret

D finir 0- n!veis de re8ponsabil1dade e autoridade através
de:

Or ãnoqrama
Manu1 d tribulçõe: desoreve retfPOnsab111da8S de
e.d lment.o 40 projeto.

Manual de p.rocedlme~tosI contêma. normas que r99
proees os técnico e dministratlvos.



SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
4.

DI 2.0 Plancttjamentoe Cont:roledo Projeto
•• •

D1/2.1.1
Titule: Fase de Plane1amento

R ponsáv 1:
Data. 4 •

Descr1 io da Tarefa

pr parar a DT, o PERT/CP!-1. os orono~
o d1aqrama de marcos.

s mestre e p re1a! ,

Elaborar documentos relativos ar

- obtenção de informa io
- tratamento da !nf.ormaqão
- armazenaqem da informação
- recuperação da informação
- divulgação da 1nfo~a9ão.
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DI 2.0 Planej nto e Controle do Projeto

D1/2.1.2
T!tulo: Fase e Acompanhamentoda

Execução.

espon "vel,
D tal de IA

Descrição da Tarefa
, . -

:.Levantar a situação do projeto, atnrv' d réla~rio8
escritos, cont tos verbals ou ob rvação direta.

- Reqlst!rar analisar a si ttlação atr. .~8 d atualização
dos 4isqramas e do nvio ao eren~e 4 relatório do
proqresso oontendo o m·xtmo 4e elemento ss!veis que
lhe facilitem o processo a tomada de deol Ses.

- Aplicar as ções eorretl v s, tomad s pelo r nt. com
ba nos relat.órlos do PCP.
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DI 2.0 Plan jamanta e Cotrole

01/2.2
TItulo: As t têneia dmlnistr t1va

•• .-e.

- .,..
.re aro .e r uniões,

- Asslst·ncia ao G r n~ef
- Estabelecimento 4e Qoat:atos para lnterfac.e.
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DI 2.0 Planejam n~o Cont.role
f •• -jc& _ - 1 '?'"lI! ';fi

1>1/2.2.1
Titulo, Cont:role de DOcumen taç -o

A 101 t;rt:lva do Proj to

Responsável:
n ta: ~ a

Wiie l ••

D cr1ção d Ta fa

- pr p ro de oorr apona-nela
- Control r v1são dos o
- Arquivamento.

orados
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DI 2.0 planejamento é t!ot\t:t'ole
- +=t _ t t .. 1f ",i

&!/2.2.2
Titulo t Serviços Gerais

, . - J - . I

o. ,5.1 .•••• ~6Rf

Inolui as fact114a6es 4e se~tarla, chtpl1oft9io e
impressão mat.er1al ê zeladoria.
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DI 3.0 aelaeion nto do ôr.ãos a ina

DI/3.1
'I'ftulo:Relacionamen 1:0 eomórqãos.

produtor

h.ponsml t
Dat.a: 4e a

Descrição da Tarefa

Localizar o ma~eri
- Estabel oer canal

infomatlv·os,
- Firmar convênios para t 1 fim:

tab lecer norm.s comun p r

1 documentário nacional e e t:ranqelro
que permitam fluxo cont.Inuo a ele nto

o t.rae ente da informação.
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DI 3.0 Relacionament.o eom órqãos afins

. - d' l .,.... H. trtfrt ?I"" -

D1/3.2
..rft.ll1cu Relacionameni:o eom órq-os

consumidor 8.

R'sponaãv 1:
ai:a: 4e a

'i ..
Descrição da Tarefa

$r r ...,_

•.•.ESi:.abel cel" pertil d usub'tosr
- t:abel cerolttJ.ca 4e aqulsiçãe 1 nlfica4a.
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DI 4.0 eeur o Humano

....

DI/4.1
TItulo: Pessoal Técnico

R sponsSvel:
Dat:a:de a

• nese~1ção da Tere!

- Selecionar pessoal ara a execução das ter fas,
- Promover contaeos com 8S0 1técnico para pos Ivl

contratação para: -tre1namento d 8S 081
•..s istênela t~enioa
-eonaultor1a.
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DI 4.0 Re~~rsos Humanos
, .

D:t/4 .•2
Tt~ulo: Pessoal de Apoio

ae ponslvel.
Data: de A

..

Desori ão da Tarefa

Execução das med14as necessária à c.oni!raitaqão e
administração de pessoal.
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DI 5.0 Reeur 09 Ma~erlal

DI/S.1
Titulo: Obtenção e Instalação dê

pon lVêl.
D ta: a

ipamanto
," L .. ~.

Descrição da Tarefa

Definição das earaetér!àtloas 60 mat rial permanente e
8. consumo e do quipamento a ser obtido e utilizado n
execução do projeto e modalida e de sua aquisição.
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12.0 eomponentes
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12. ComF<:!nent.e

pro1e1:o de nooUJnentação e Informação

- lvel N9 Tarefa (Códi o)unçao

J G r nte 11 1 D1/1.0

~) Arquivista Aul11ar 1 01/%.3.1

~) ~ ist nt. Aam!nl tratlvo Técnico ~lvQlMédio 1 DI/2.1
01/2.2.1

r/2.3
DI/2.3.1
01/3.1
01/3.2
DI/4.1

l) Auxl11 r Admlnistr tivo Auxiliar 7 f DI/ .2
-

.) latente de Audlov1suals Técnieo Nlve1 M 10 1 1/2.2.1

.) Auxiliar de Biblioteca Auxiliar 3 1)%/3.1

-
r) latente de Educaç~o Técnico tltvel Rédio .- 01/2.1

01/2.2.1
01/3.2

"

l) Biblioteoário Assessor 3 01/2.1,
91/2.2.1.
D1/3.2

,

.) D t.i1&;rafo Auxi11 r 10 D1/2 ..1
. 1)1/2.2

01/2.2.1
01/2.3
01/2.3.1.
DI/3.2
01/4.2
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n.ão Vive 1

DI/2.110) s nhista éanleo . lve1 Médio 1

(CõdiqO)

U) Di gramador ••• cn1eo .lvel .•. 10 1 oX/2.1
1/2.2.1

w', .. ..,.....- ·f.

12) Do nt ri.t.a Asses·or e 1/2.1
01/2.2.1
DX/2.2.2
Di/3.1
D1/3.2
:01/4.1.. • ~I"'r ~i!O>O~ , ______ "-

13) p aialista em Asse or 3 t/2.2.1
escritor DT/3.1

. .zIq •. , j.~ •

14) êeané)grafo \ Auxiliar 1 I/l.!
1/2.2.1

D1/2.3.2
DI! .2
DI/4.•2

- .~_...~ .•....

lSJ ã.at.or Assessor 1 01/2.1
01/2.2.1
DI/2.3.1

16) evlsor criem! 1v&1 Ma 10 3 DI/2.l,
DI/2.2.1
DI/2.3.1

.•......••.

17) Servente A~i11ílr 2 0't/2.1
D1/2.2.1
01:/2.3.2

18) Técnico de Ut1iovisuals ASSéS or 1 01/2.1
01/2.2.1
DI/l.1
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Ntvel N9

1.9) '1''"'enãeo d ucaçio

Tar ta (C-digo)

Ass ssor 7 01/2.1
DI/2.2.1
Dl/2.2.2
01/3.1
1)1/3.2

20) «.1'- enico em Re roqrafi écnico !vel ...10 1

2U Tradui:oor As essor 1 DI/3.1

'101:a1 •••••••••••

••

5-9




