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RESUMO
Apresenta resultados preliminares do Projeto Gestão de Mídias Virtuais no Laboratório de Tecnologias
Intelectuais – LTi – Blog De olho na CI, em desenvolvimento no âmbito do Programa Interinstitucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal da Paraíba, que tem como objetivo o
gerenciamento das atividades de produção e arquivamento de notícias e atualização da base de dados
sobre blogs brasileiros. Relata os procedimentos gerenciais no processo de organização e arquivamento
de notícias e ensaios publicados pelo blog, à cargo de pesquisadores aprendizes treinados e coordenados
pela Editora Técnica do blog De olho na CI. Compartilha conceitos que orientam as ações de pesquisa e
os dados obtidos nesse processo.
Palavas-chave: Mídias Virtuais – Gestão. De olho na CI – Blog. Arquivamento – Processos. Laboratório
de Tecnologias Intelectuais – LTi.

ABSTRACT
Presents preliminary results of the Virtual Media Management Project in the Laboratory of Intellectual
Technologies - LTi - An eye on CI, under development under the Interinstitutional Program of Scientific
Initiation Grants (PIBIC) of the Federal University of Paraíba, which aims to manage of the activities of
production and archiving of news and update of the database on Brazilian blogs. It reports the managerial
procedures in the process of organization and archiving of news and essays published by the blog, by
trained apprentices and coordinated by the Technical Editor of the blog De ojo na CI. It shares concepts
that guide the research actions and the data obtained in this process.
Keywords: Virtual Media - Management. Watch the IC - Blog. Archiving - Processes. Laboratory of
Intellectual Technologies - LTi.

1 INTRODUÇÃO
Com o projeto Gestão de mídias virtuais e seus planos de trabalho, propomos um novo
desenho operacional para as atividades de pesquisa e gestão da informação no âmbito do
Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LTi. 4
O LTi iniciou suas atividades em 2009, contando com o apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através dos editais Universal (desde 2010),
de Ciências Sociais CNPq–Capes (2010) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Seu propósito é contribuir para a
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formação acadêmica dos discentes universitários e para o desenvolvimento de serviços e
produtos de informação para a sociedade em rede (FREIRE, 2013).
Nossa hipótese de trabalho parte da premissa da responsabilidade social do campo
científico e dos profissionais da informação, na sociedade contemporânea, qual seja a de facilitar
a transmissão do conhecimento para aqueles que dele necessitam. E o conhecimento voa nas asas
da informação. Nesse sentido, acreditamos que a aplicação do modelo de regime de informação
ao campo da pesquisa facilitará a cooperação entre os atores sociais (docentes e discentes) para
produção de dispositivos e artefatos de informação, compartilhados com a comunidade de
Ciência da Informação e a sociedade, através da Internet.
Nesse contexto, o Projeto LTi objetiva desenvolver uma ação de informação integrando
pesquisa–ensino–extensão, com vistas ao desenvolvimento de tecnologias intelectuais que
facilitem o acesso livre à informação científica e tecnológica, promovendo competências para
produção e uso da informação na comunidade acadêmica e na sociedade em geral.
Destaca-se, neste projeto, a função social da Ciência da Informação, que vê na
socialização da informação o princípio básico para a produção do conhecimento. Nesse sentido,
González de Gómez (2004, p.133) caracteriza a área da Ciência da Informação pelo estudo de
“fenômenos, processos, construções, sistemas, redes e artefatos de informação”, definidos pela
autora como “ações de informação que remetem seus atores aos contextos e às situações onde
estas ocorrem”.
As ações de informação no regime de informação do LTi são implementadas através de
uma rede de projetos (FREIRE, 2004), em consonância com as atividades acadêmicas da UFPB
e em conformidade com o „método de projeto‟, considerado por Lück (2001, p.13) como uma
“ferramenta básica do gestor, que [...] fundamenta, direciona e organiza a ação de sua
responsabilidade [e] possibilita o seu monitoramento e avaliação”.
O Projeto LTi criou e gerencia uma rede de comunicação virtual constituída pelo Portal
LTi, que disponibiliza produtos e serviços de informação, e sua Fanpage; pelo periódico
científico PBCIB, publicado no Portal de Periódicos da UFPB; pelo blog De olho na CI,
publicado periodicamente desde 2010, sua Fanpage e Twitter; e pela Fanpage Na Trilha do
futuro.
Figura 1: Rede de comunicação virtual do Projeto LTi

Fonte: FREIRE, FREIRE, SANTOS, 2018.

Pesq. Bras. em Ci. da Inf. e Bib., João Pessoa, v. 13, n. 2, p. 375-382, 2018.

376

Além da produção de notícias, o Plano de Trabalho Gestão do blog De olho na CI, no
âmbito do Projeto Gestão de mídias virtuais, tem como objetivo o gerenciamento das atividades
de arquivamento de notícias e atualização da base de dados sobre blogs brasileiros. Seus
objetivos específicos são: 5
a) Produzir notícias de interesse do público-alvo;
b) Gerenciar o arquivamento das notícias publicadas no blog;
c) Monitorar as fontes de informação no facebook e twitter De olho na CI;
d) Pesquisar fontes de informação;
e) Produzir relatórios de acompanhamento das atividades.
Os resultados esperados deste projeto são: (a) Aproximar a revista PBCIB dos seus
usuários na web, (b) Promover a disseminação da informação relevante para usuários da área de
Ciência da Informação e (c) Divulgar produtos e serviços virtuais disponíveis no Portal LTi.

2 ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIAS NO BLOG DE OLHO NA CI
O blog De Olho na CI foi criado em 13 de agosto de 2010, no âmbito do periódico
científico secundário Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB).
O blog surgiu com o intuito de promover maior aproximação entre o público-alvo da PBCIB,
professores, pesquisadores e profissionais da informação, e os acontecimentos nos campos da
Ciência da Informação, Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Memória Social. A
PBCIB e o Blog De Olho na CI são executados dentro da rede de projetos do Laboratório de
Tecnologias Intelectuais - LTi da Universidade Federal da Paraíba e possui registro no Internet
Blog Serial Number (IBSN) de número 383-6651-52-4.
A Comissão Editorial do blog De Olho na CI é formada pelos pesquisadores Gustavo
Henrique de Araújo Freire, Isa Maria Freire (Editora-Chefe) e Vânia Maria Rodrigues Hermes
de Araújo. Atualmente o blog tem como Editor Adjunto Raimundo Nonato dos Santos (UFC);
bibliotecário e doutorando no PPGCI/UFPB; como Editor de notícias Rafael Melo, arquivista e
mestrando no PPGCI/UFPB; e como Editora técnica Niedja Nascimento Barros, bibliotecária. O
blog possui, ainda, na sua equipe os pesquisadores aprendizes graduandos em biblioteconomia,
Janaína Medeiros, Edeuza Molla e Thiago Braga.
O blog De Olho na CI é produzido e disponibilizado na plataforma Webnode,
especializada em construção de websites e blogs, funcionando à base da tecnologia drag-anddrop (arraste e largue). A plataforma Webnode disponibiliza páginas pré-formatadas com
recursos básicos para a construção do blog, editoração de notícias, comentários, links, imagens e
vídeos. A interface virtual do blog pode ser vista na figura 1, a seguir:
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Figura 1: Interface gráfica do blog De Olho na CI

Fonte: https://www.deolhonaci.com/

As seções que constituem o menu de serviços do blog estão localizadas à esquerda da
interface:
 Sobre nós: descrevendo a finalidade, objetivos e público-alvo do blog, Descrição da
Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB);
 Contato: Local disponível para contato direto com editores via e-mail;
 Notícias: Postagens de notícias sobre eventos, congressos, seminários, conferências,
concursos, e todo que estiver relacionado às áreas de Biblioteconomia, Ciência da
Informação, Arquivologia e Museologia;
 Revista PBCIB: Link para a revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e
Biblioteconomia, responsável pela edição do blog;
 Infohome: Redirecionamento para estes dois websites que possuem ligação direta
com o blog De olho na CI;
 Blogs Brasileiros: Arquivo com descrição e links para blogs na área de Ciência da
Informação e afins, com intuito de manter uma rede de contatos de interesses para os
leitores e para o blog;
 Vídeos: Divulgação de vídeos relacionados à CI e áreas afins, atuando em
colaboração com o LTi;
 Repórter De olho na CI: Um espaço reservado para publicação de vídeos que relatam
a experiência, opiniões e comentários de profissionais da área da ciência da
Informação, entrevistados por alunos bolsistas integrantes da equipe LTi;
 Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi: Link para o Portal do LTi;
 Ensaios: Espaço reservado à publicação e compartilhamento de relatos de
experiências ou pontos de vista, por profissionais da informação;
 Normas para publicação de Ensaio: Diretrizes para autores que desejam pubicar no
blog;
 Arquivos: Organização, por volumes e fascículos, das Notícias e Ensaios publicados e
quantidade de visitas, no período.
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2.1 PROCESSO DE ARQUIVAMENTO
Na seção Arquivo do blog estão depositados todas as Notícias e Ensaios publicados nos
volumes anteriores ao atual (n.2 de 2018) e organizados em seus respectivos períodos. Entendese que a seção Arquivo e extremamente importante, pois nela estará guardada toda memória da
produção do blog.
O processo de arquivamento de notícias do blog atualmente é realizado pelos
pesquisadores aprendizes, todos os dias, a partir da postagem das notícias, de acordo com a
sequência de publicação, data e horário, e consolidado no final do semestre as mesmas serão
arquivadas, quando é criada a “lupa” do período. Temos arquivadas, as notícias e ensaios no
blog De Olho na CI desde o ano de 2010 até 2018, como se pode observar na tabela 1, a seguir,
com todos os números do nosso arquivamento.
Tabela 1: Arquivamento do Blog De Olho na CI
emestre
2010.1
2011.1
2011.2
2012.1
2012.2
2013.1
2013.2
2014.1
2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2
2018.1
Total

Volume
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

Número
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
17

Ensaios
4
13
10
8
10
6
5
6
3
6
4
0
4
2
1
2
73

Notícias
282
503
504
424
487
372
341
340
313
252
275
234
123
170
191
167
4.451

Visitas
10.414
43.039
46.935
83.394
148.989
188.672
257.610
7239.712
279.110
224.294
176.127
14.276
23.367
8.883
7.360
9.820
1.361.581

Fonte: Dados da pesquisa, 2018

As visitas ao blog são monitoradas
através
do
site Clustrmaps
(https://clustrmaps.com/map/Deolhonaci.com), que registra, com exatidão, cada usuário que
acessa o blog, sua localidade e período, em semana, mês e ano. O mapa de visitas fica situado no
lado esquerdo do blog, no final da página, ao lado da nuvem de tags que representa o conteúdo
das notícias publicadas, conforme figura 2, a seguir:
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Figura 2: Localização do contador de acessos e nuvem de tags

Fonte: https://www.deolhonaci.com/

Após um treinamento, com base no Tutorial criado pela Editora Técnica, um pesquisador
aprendiz desenvolve o processo de arquivamento de notícias e ensaios, iniciando pela abertura
da pasta de arquivo do respectivo semestre. A seguir, inicia o processo de inserção por ano,
volume e número, criando as “lupas” representativas do arquivo e, por fim, inserindo os textos
com as notícias e os ensaios.
Na plataforma webnode o pesquisador aprendiz faz o login com o e-mail e senha do
administrador, e em seguida abre a seção arquivo, onde poderá ser inserida uma página com um
novo ano. Após este processo, o pesquisador acessa, no website do blog
(https://www.deolhonaci.com), a seção Notícias e seleciona, uma a uma, cada notícia publicada
para inserir no respectivo arquivo, de acordo com a ordem de postagem, data e horário. Na figura
3, a seguir, pode-se observar a interface do processo de arquivamento de notícias e ensaios de
cada ano:
Figura 3: Inserindo uma notícia no arquivo

Fonte: https://www.deolhonaci.com/
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Após a notícia ou ensaio ser adicionada no arquivo do blog, o pesquisador aprendiz irá
salvar e publicar o arquivamento onde todos as notícias serão vistas, no blog. As “lupas” do blog
são produzidas no programa Paint 3D, e também serão inseridas na página do blog e linkadas de
acordo com os seus respectivos arquivos, e para acessar é suficiente clicar na “lupa” do período.
Figura 4: Interface do Arquivo De Olho na CI

Fonte: https://www.deolhonaci.com/

Depois disto, as notícias estão prontas e arquivadas, totalmente disponíveis para os
usuários que desejem verificar uma notícia ou ensaio de um ano anterior à edição atual. Para
uma melhor disseminação da informação entre os pesquisadores aprendizes, foi criado, em 2017,
um tutorial com o passa-a-passo desse processo do arquivamento do blog.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Projeto LTi criou e gerencia uma rede de comunicação virtual constituída pelo Portal
LTi, que disponibiliza produtos e serviços de informação, e sua Fanpage; pelo periódico
científico PBCIB, publicado no Portal de Periódicos da UFPB; pelo blog De olho na CI,
publicado periodicamente desde 2010, sua Fanpage e Twitter; e pelas fanpages Na Trilha do
futuro e Laboratório de Tecnologias Intelectuais..
O presente projeto PIBIC está sendo implementado através de quatro planos de trabalho
relacionados às ações de pesquisa (aplicação do modelo do regime de informação), ensino
(gestão de dispositivos e artefatos de informação) e extensão (gestão de redes sociais virtuais).
Dessa forma, espera-se que as ações desenvolvam entre os participantes uma sinergia para o
trabalho a ser empreendido, com o propósito de promover benefícios às pessoas e organizações.
Representa, também, a oportunidade reunir, no tear da Ciência da Informação, fios conceituais
em nível da integração entre pesquisa, ensino e extensão, na práxis acadêmica.
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