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DISPONIBILIZANDO BIBLIOTECAS VIRTUAIS NA INTERNET
Torna-se a cada dia mais evidente a necessidade de criação de novos serviços de
informação para a pesquisa, que atendam às demandas de informação dos
pesquisadores nas áreas de C&T. Neste contexto, nada nos parece mais oportuno e
adequado do que criar mecanismos que favoreçam ao usuário final o acesso a
informações e dados disponibilizados na Internet, relevantes para o desenvolvimento
de suas atividades.
O Prossiga, iniciativa pioneira no Brasil, é um programa diretamente vinculado à
presidência do CNPq, criado em 1995 com essa expectativa, ou seja, com o objetivo
de promover o uso da informação e da comunicação para a pesquisa, na Internet.
Enfatiza também a informação brasileira, integrando esforços para sistematizar e
tornar disponível nesta rede mundial a informação nacional em C&T.
Dois projetos, com características diferenciadas, integram o Prossiga e já estão
disponíveis na Internet: o Prossiga/Rei - Bibliotecas Virtuais e o Prossiga/Sim Informação, Comunicação e Mercado de Trabalho, descritos a seguir. Além disso, um
módulo de conversação on-line, o Chat do CNPq, coloca à disposição dos usuários
desses dois serviços tecnologia moderna que incentiva o uso do informação e da
comunicação científica entre pares.
1. Prossiga/Rei - Repositório de Informação na
Internet - Bibliotecas Virtuais
URL: http://www.prossiga.br/rei.html
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Este projeto tem por objetivo a criação de Bibliotecas Virtuais em diversos segmentos
de C&T, de maneira a facilitar e promover o uso da informação para a pesquisa
existente na Internet. Promove também a hospedagem do informação brasileira na
rede e, consequentemente, sua divulgação para o país e o exterior.
Essas Bibliotecas Virtuais se constituem em verdadeiros catálogos que dão acesso a
informação especializada e são produzidas em parceria com instituições que tenham
vocação, vontade política e competência para tal e que se disponham a assumir a
continuidade do empreendimento. Para essas instituições, o Prossiga assegura
treinamento e assistência técnica.
Já estão disponíveis no Internet, no âmbito do Prossiga/Rei, quatro Bibliotecas
Virtuais especializadas, descritas a seguir. Duas delas têm o próprio CNPq como
órgão executor e as outras duas são produto de parcerias com a UFRJ e a CNEN,
respectivamente.
Biblioteca Virtual de Estudos Culturais
URL: http://www.prossiga.br/estudosculturais/pacc
Primeira Biblioteca Virtual disponibilizada no âmbito do Prossiga, resultou de uma
ação conjunta do CNPq com o PACC - Programa Avançado de Cultura
Contemporânea do UFRJ e conta com apoio do LNCC e da FAPERJ. Reúne sites e
outras informações disponíveis na Internet de interesse para a comunidade de
estudos culturais, um novo campo de pesquisa sinalizado pela produção científica
internacional nesta última década.
Biblioteca Virtual de Políticas Públicas em C&T
URL: http://www.prossiga.br/cnpq/politicas-publicas
Uma iniciativa do CNPq, com a participação da COOE Coordenação de Estatística e
Indicadores de C&T, esta Biblioteca Virtual disponibiliza informações brasileiras e
estrangeiras de políticas em C&T, de modo a facilitar seu uso na Internet para
pesquisadores, gestores públicos e privados, empresários e interessados nas
implicações políticas de C&T, permitindo assim, a todos aqueles que desejam
redescobrir o papel do setor público, um reexame das políticas públicas vigentes.
Este projeto teve, inicialmente, também a participação do IBICT.
Biblioteca Virtual de Referência para a Pesquisa em C&T
URL: http://www.prossiga.br/referencia
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Criada e operada pela equipe do Prossiga/Rei, esta Biblioteca Virtual é um serviço de
referência que se diferencia da referência convencional por permitir, na maioria das
vezes, acesso à informação final. No caso de periódicos, por exemplo, citam-se
catálogos, bases de dados ou diretórios que mostram os titulos que os integram,
muitos dos quais estão na rede com os textos completos. Os catálogos de bibliotecas
em geral propiciam o acesso a seus acervos. Dessa forma, a Biblioteca Virtual de
Referência se constitui em poderoso instrumental para pesquisadores de qualquer
área do conhecimento, na medida em que disponibiliza para a comunidade dados e
informações existentes na Internet, organizados segundo os vários tipos de
informação disponível e de forma a facilitar seu uso.
Biblioteca Virtual de Energia
URL: http://dpx.cnen.gov.br/prossiga
Desenvolvida em parceria com o CIN/CNEN, esta Biblioteca Virtual conto também
com o apoio da FAPERJ. Reúne sites disponíveis na Internet de interesse para a
comunidade que atua na área de energia. Inclui aspectos de produção, conversão,
transmissão e uso de todos os tipos de fontes de energia, aspectos ambientais
relacionados à utilização dessas fontes e planejamento e política energética.
Paralelamente às experiências de criação de Bibliotecas Virtuais na Internet, está
sendo constantemente atualizada a metodologia que permite sua produção. Esta
metodologia foi desenvolvida pela equipe do Prossiga/Rei, que é também
responsável pela sua transferência para outras instituições e pela assistência técnica
para sua manutenção.
No decorrer de 1997, a programação doProssiga/Rei estará voltada para a
construção de novas Bibliotecas Virtuais especializadas, nas áreas dos Núcleos de
Excelência do Programa PRONEX, do CNPq. Vinte instituições de pesquisa que
apresentaram suas candidaturas estão em processo de seleção. Descentraliza-se,
assim, a experiência para a produção de Bibliotecas Virtuais nos diversos setores
prioritários de C&T, tendo como órgãos executores as instituições de pesquisa, as
quais contarão com apoio e assistência do CNPq, através do Prossiga .
Por outro lado, o CNPq está iniciando o desenvolvimento da Biblioteca Virtual Anísio
Teixeira, com apoio da Fundação Anísio Teixeira, da CNEN e do FAPERJ; da
Biblioteca Virtual de Educação, em parceria com o MEC/INEP; da Biblioteca Virtual
de Competitividade, em parceria com a FINEP e de uma Biblioteca Virtual na área
jurídica, em parceria com o Conselho da Justiça Federal do Distrito Federal.
2. Prossiga/Sim - Serviço de Informação, Comunicação e Mercado de Trabalho
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URL:http://www.cnpq.br/prossiga/sim
Criado e operado pelo próprio CNPq, no âmbito do Prossiga, este projeto tem por
objetivo promover a comunicação científica entre pares e o uso da informação
científica por pesquisadores brasileiros, assim como divulgar a oferta e a demanda do
mercado de trabalho em C&T no país. Oferece um serviço de mercado de trabalho
para recém-doutores (pesquisadores e docentes) e propicia a divulgação da ciência
brasileira no exterior. Assim, o CNPq complementa suas atividades de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico: formação de pesquisadores, auxílio à
atividade de pesquisa e contribuição para a colocação do pesquisador no mercado de
trabalho, de acordo com a sua formação e com as políticas governamentais.
Chat - Ponto de Encontro do CNPq
URL: http://www.cnpq.br/prossiga/chat
O Ponto de Encontro do CNPq constitui-se em módulo de conversação on-line (Chat)
que possibilita maior rapidez e regularidade nos contatos entre pesquisadores e entre
esses e demais comunidades que interferem na área de C&T, permitindo portanto
estimular e consolidar atividades científicas que se desenvolvem em parceria com
instituições de pesquisa situados em diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Para maiores detalhes, comunique-se
com a equipe do Prossiga:
Coordenadora: Yone Chastinet
URL: http://www.prossiga.cnpq.br/
E-mail: http://www4.prossiga.br/marketing/DocTec/prossiga@prossiga.br
Tel.: (021) 541-2132 Ramal 117
Fax: (021) 295-7944

| VOLTAR |
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