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PROJETO DOCUMENTAÇ:;:OE JNFOR.t\1J,ÇAOEDUCACIONAIS

1. 013JETIV03·
Geral: Reestruturar, dinaoizar e aperfeiçoar as atividades de" . r_ - . _coleta, anallse, aroazenageo, recuperaçao e dlvulgaçao

da inforDação educacional inicialoente na área do INEP,
coligando outras instituições, possibilitando que se ar-
ticule coo o Sist80a Nacional de Inforoação e coo a Rede
Internacional de Inforoação Educacional.

Específicos: a) Estabelecer ~m sisteoa ordenado e coordenado de
facilidades. docw~entárias e de circulação de in-
foroação na área da educação.

b) Possibilitar o intercâobio de infornações educa-
cionais entre o MEC e os órgãos da adninistração
pública f~deral, estadual e nunicipal, deDais,
Poderes Publicos, instituições particulares, or-
gãos congêneres estrangeiros e organisDos inter-
nacionais.

c) Constituir o INEP CO;:10órgão-chave de docuoenta-
ção e infornação educacionais en ânbito nacional,
provendo-os' dos instrunentos básicos necessários.

2. SUE-PROJETOS
2.1 Fich2rio Conceitual

Objetivo: Constituição de, fichário da teroinologia educa-
cional brasileira, para o estabelecinento de una
linguageo que perD'ta a análise de docunentos, o ar-
oazen2IJento e a recuperação das infornações por pro-ces80S aut.omát.í.ccs ou nanua í s,
Este fich&rio se~~ básico para a organização do The-
saurus Br3.sileirO! e Educação.

Andanen t.oi Os instruoentos ,b normas foram preparados e já está
concluída a seleç o inicial dos termos a seren con-
ceituados. ParOle aoente, elabora-se a bibliografia
básica de obr~?, utores e fontes.

2.2 IoplantacQo do Setor tros
Objetivo: Lnp.l ant aç ào de UIl petor espec.i f'á.co para a realização

dos seguintes cada~tros:
• unidades de peSqtisas educacionais no Brasil

I• pesquisas educacionais no Brasil
I

., '!.pe squ i s auo r e s

lilld~:ento:Os instruoentos necessários à coleta dos dados
forao elaborados e criticados; as instituições a
sereo cadastradas encontran-se levantadas. A cole-
~a dos dados terá início na segunda quinzena de
maio.



2.3 Perfil de Usu~rio
Deteroinação do perfil do usuár í.o do sisteoa de deeu-
nont.açào e Lnf'ormaçào educacionais.

Relativamente a 1972, a título de experiência, foi
feito um levantaDento do usuQrio, ainda de forma pre-
c~ria, tendo em vista a falta de instrur.1entopróprio,
naquele ano, para colher as informações. COD os dados
obtidos, fez-se a classificação por descritores, che-
gando-se a um resultado exper tment.al,
Quanto a ;1973, o levantamento e a clas sificação dos ~
questionarios por descritores estão sendo procedidos,
periodicamente, para posterior análise e tetbulação.

2.4 Interc)J]bio Pergunta-Resposta

Objetivo:

Objet í vo e Irap.l.arrt açâo de um sérviço tipo Pergunta-Resposta para
o intercambio de informações educacionais.

Ll.d21Jc1to:Encontra-se eLJ.realização o .í.nvent.ár-í.odo acervo.
Terá início em maio~ e dever~ se enquadrar na filo-
sofia do sisteDa de·documentação e informação edu-
cacionais, a ser formulada pelo peri t·oJean Viet,
da Maisondes Sciences de l'Homme, a elaboração do
plano para implantação do serviço.

2.5 R38str~turação da Biblioteca
CJjeti7o: Ltualização e dinamização dos serviços da Biblioteca,

com vistas ao melhor atenáimento do usuário.·
Ll.daD81to: Foram·realizados invent~rio do acervo de livros e

avaliação da situação atual da Biblioteca. Encontram-
se em andamento a elaboração do projeto de reestrutu-
ração e o invent~rio do acervo de periódicoS.

2.6 ReorgélYlizaçãoe Atualização da Documentação ·Audiovisual
Objetivo: Manutenção e atualização do acervo documentário audio-

visual em condições de registro, conservação e uso.
lD1daLJ.ento:Es t á sendo realizado o inventúrio do acervo para ser

incorporado à Biblioteca.
2.7 Publicações

Objetivo: O PEograma ~ditorial do INEP visa, através de publi-
caçoes periodicas (Revista Brasileira de Estudos Pe-
dagógicos; Bibliografia Brasileira de Educação; INEP
ll1forma;;Boletim de Aqu'i siçõ es da Biblioteca) e outras
nao periodicas, fornecorinformação de nível çientífi-
co sobre as atividades relacionetdas com a administra-
ção, a pesquisa e a prática educacionais.

And ane.rt.o: Em 1973 já f'or-aneditados o INEP Informa (v.l, nº 1)
e o BoletiD de Aquisições da Biblioteca (v.19, nº 4).
Encontram-se em fase de iDvressão a Revista Brasilei-
ra de Estudos Pedagógicos (v. 59, nº 129) e a Biblio-
grafia Brasileira de Edu~ação (v. 20 nº 1).



Objetivo: Para o corrente exerc{cio estão previstos a instala-
ção e o funcionawento de uo laborQtório de oicrofil-
mag en,

iLl1daL.lento:Es t.ào sendo levados a efei 1:,0 obras par a Lns t.at ação
. 'do equipamento e treinruoento ao pessoal que lra

operar o laboratório.
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2.8 ReprogrD.fia \.

2.9 .trmazenamento e Recuperação da Informação
Objetivo: JiJ'mazenamento e recuperação da informação por COL1pU-

tador.
J~d~lento: Eu fase de estudos' para verificação das possibili-

dades do uso do computD.dor.
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Rio, 30 de abril de 1973. I
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