
1 

 

   

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

BIBLIOTECONOMIA 

 

  

 

 
 
 
 

 
Fernanda Machado Sarmento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS NA 

WEB: um estudo do Banco de Teses da Capes e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do Ibict. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florianópolis, 2014 

 

 



2 

 

   

 

 
 

Fernanda Machado Sarmento 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS NA 

WEB: um estudo do Banco de Teses da Capes e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações do Ibict. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalho de Conclusão do Curso de 
Biblioteconomia, do Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, como requisito parcial para obtenção 
do grau de Bacharela em Biblioteconomia. 
Orientação de: Orientador: Profª. Drª Marisa 
Bräscher Basílio Medeiros. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Florianópolis, 2014. 

 

 

 



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


4 

 

   

 

 
 
 

 

 



5 

 

   

 

Agradecimentos 

 
Este trabalho é dedicado à Deus, nosso criador. 

A esta universidade e sеu corpo docente, quе oportunizaram a minha formação 

superior. 

A minha orientadora Marisa Bräscher Basílio Medeiros pelo suporte, pelas suas 

correções е incentivos e principalmente paciência. 

Aos meus professores e mestres por transmitirem seus conhecimentos com 

excelência e humanidade 

À minha mãe (in memoriam) Tânia por ter me concebido, mesmo solteira e ter 

me oportunizado o dom de estudar e formar meu caráter. 

Aos meus filhos amados Fábia e Rafael que são a razão de meu viver. 

À minha avó, D. Zulma ( in memoriam) , que embora jamais esteve em um 

banco escolar não mediu esforços para que seus filhos e netos pudessem ter a 

oportunidade de serem alfabetizados.  

Aos meus cinco pais, ou melhor, aos meus cinco tios que contribuíram para 

minha formação: Osvaldo, Tânio, Jerry, Gerson, os quais já encontram- se à presença de 

Deus e Camilo, meu pai, tio e exemplo de dedicação em sua vida acadêmica e 

profissional. 

Aos meus amigos que me acompanharam nesta trajetória, e que contribuíram 

direta e indiretamente em minha vida acadêmica. 

O meu muito obrigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

   

 

RESUMO  
 
 

SARMENTO, Fernanda Machado. Avaliação de fontes de informação disponíveis na 
web: um estudo do Banco de Teses da Capes e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações do Ibict. 2014. – 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biblioteconomia) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2014. 

 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar comparativamente o Banco de Teses da Capes 
(BTC) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Ibict (BDTD), com 
base em critérios de avaliação de fontes de informação disponíveis na Internet. A partir 
de revisão de literatura da área, selecionou-se o conjunto de dez critérios de avaliação 
propostos por Tomaél et al (2001) para avaliar as fontes de informação objeto desta 
pesquisa. Com base no detalhamento dos itens a serem observados em cada critério, 
conforme proposto pelos autores supracitados, foram definidos 43 subcritérios para a 
avaliação do BTC e da BDTD. A avaliação foi realizada por meio de consultas aos sites 
das duas fontes de informação realizadas no período de maio a outubro de 2014. Para 
possibilitar comparar as fontes de informação, foi atribuída pontuação de 0 a 2 para 
cada subcritério, sendo que 0 equivale a subcritério não atendido, 1 a subcritério 
parcialmente atendido e 2 a subcritério atendido. Com a análise do atendimento ou não 
aos subcritérios de avaliação, foi possível identificar semelhanças e diferenças entre o 
BTC e a BDTD. Verifica-se que as duas fontes de informação são de tipologias 
diferentes, a primeira é referencial e a segunda disponibiliza o texto completo, mas a 
comparação entre elas foi possível, pois disponibilizam produtos semelhantes que são as 
teses e dissertações defendidas em território nacional. Após análise dos dados observou-
se que a BDTD atende a um número maior de critérios de qualidade, no contexto desta 
pesquisa. Vale ressaltar que ambas as fontes carecem de requisitos de acessibilidade, 
pois não apresentam auxílio para os usuários com deficiência visual. Os critérios 
propostos por Tomael et al (2001) e a pontuação por critérios proposta nesta pesquisa 
possibilitaram avaliar de maneira objetiva a qualidade das duas fontes de informação. 
 
Palavras-chave: Fontes de informação. Avaliação. Internet.  
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ABSTRACT 

 

SARMENTO, Fernanda Machado. Avaliação de fontes de informação disponíveis na 
web: um estudo dos bancos de teses e dissertações da CAPES e do IBICT. 2014. – 41 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) – Centro de Ciências 
da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

 

 
This work aims to to comparatively evaluate the Bank Theses Capes (BTC) and the 
Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations of Ibict (BDTD), based on 
evaluation criteria of sources of information available on Internet. From review of the 
literature of the area, selected to carry on the set of ten evaluation criteria proposed by 
Tomaél et al (2001) to evaluate the sources of information object of this research. Based 
on the detailing of items to be observed in each criterion, as proposed by the 
abovementioned authors were defined 43 sub-criteria for evaluation of BTC and BDTD. 
The evaluation was performed through consultation with sites of the two sources of 
information carried out between from May to October 2014. order to enable to compare 
the sources of information, was attributed 0-2 score for every subcriteria, whereas 0 is 
equivalent to sub-criterion not met, partially met the first sub-criterion and 2 to sub-
criterion met. With the analysis of attendance or not to sub-criteria evaluation, it was 
possible to identify similarities and differences between the BTC and the BDTD. It is 
verified that the two sources of information are of different types, the first is reference 
and the second is the full text, but the comparison between them was possible as offer 
similar products that are theses and dissertations in the country. After analyzing the 
data, it was observed that the BDTD attends a greater number of quality criteria, in the 
context of this research. It is noteworthy that both sources they lack of accessibility 
requirements, since they have no help for visually impaired users. The criteria proposed 
by Tomael et al (2001) and the score for proposal criteria in this study made it possible 
to evaluate objectively the quality of the two sources of information. 
 
 Keywords: Sources of information. Evaluation. Internet. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação de fontes de informações é imprescindível para determinar a escolha 

daquelas que sejam confiáveis e de qualidade.  Há alguns anos, esse tipo de avaliação 

era aplicado apenas a materiais impressos. Atualmente, com a evolução tecnológica e 

informacional, os métodos e processos de avaliação precisaram evoluir e incorporar 

critérios aplicáveis à avaliação de fontes de informação disponíveis na Internet, as 

quais, devido às suas características, principalmente as rápidas atualizações, necessitam 

de avaliações constantes.  

As fontes de informação sofreram muitas mudanças com o tempo e com a 

incorporação de tecnologias para sua produção. Dessa maneira, como afirma Tomaél et 

al (2001, p.3), “os sites de busca (search engines), os repositórios de informação, os 

apontadores, as bibliotecas digitais e as virtuais, ainda carecem de estudo ou mesmo 

identificação pela Ciência da Informação”. 

Diante dessa afirmação, nos propomos, nesta pesquisa, avaliar duas fontes de 

informação importantes na área acadêmica: o Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (Ibict). Essas fontes foram selecionadas por cobrirem o mesmo 

tipo de documentos: teses e dissertações.  

Trata-se de uma pesquisa comparativa, na qual se pretende analisar qualitivamente 

as fontes supracitadas e identificar qual está melhor qualificada, segundo os critérios 

abordados por Tomaél et al (2004) em seu estudo acerca de avaliação de fontes de 

informações na internet. No presente estudo utilizou-se os 10 critérios apontados por 

Tomaél et al (2001). 

Esse tipo de avaliação necessita de critérios qualificadores que permitam avaliar as 

fontes de informação sobre diversos aspectos, desde sua apresentação até informações 

relevantes para auxílio aos usuários. Com base em critérios bem definidos pode-se 

concluir se uma fonte é qualificada positivamente ou não. 

 

 

1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Com o advento das novas tecnologias houve mudanças significativas na 

sociedade em âmbito geral, dando origem à sociedade da informação. O uso de novas 
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tecnologias torna-se necessário dia a dia, pois os usuários que antes utilizavam 

informações impressas hoje procuram por informação em formato on line. 

A Internet possibilitou acesso amplo a diversas informações disponíveis em 

meio digital. As informações produzidas como fruto das atividades acadêmicas em 

universidades do mundo todo, tais como trabalhos de conclusão de curso, dissertações, 

teses e artigos de periódicos, passaram a ser divulgadas em sítios e repositórios das 

instituições.   

No Brasil, duas fontes de informação nos chamam a atenção, por sua 

importância para o registro dos trabalhos desenvolvidos por estudantes brasileiros: o 

Banco de Teses e Dissertações da Capes (BTC) e a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) do Ibict. Essas duas iniciativas de órgãos da 

Administração Pública Federal refletem um esforço de coleta de informações em 

inúmeras instituições de ensino superior do país. 

Diante dessa importância, questionamos: as bases de dados atendem a critérios 

de Tomaél et al (2001) para avaliação qualitativa de fontes de informação? Em que 

aspectos as bases de dados apresentam qualidades semelhantes e no que se diferenciam?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o BTC e a BDTD por meio dos critérios estabelecidos por Tomaél et al 

(2001) para avaliação qualitativa de fontes de informação propostos na literatura da área 

de Biblioteconomia. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Selecionar, com base na literatura da área de Biblioteconomia, critérios 

para avaliação de fontes de informação. 

• Analisar a BDTD e o BTC quanto aos critérios definidos pela pesquisa. 

• Estabelecer comparação entre as duas fontes de informação identificando 

semelhanças e diferenças. 
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• Verificar qual das duas fontes de informação atende ao maior número de 

critérios definidos para a avaliação qualitativa. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, com o grande volume informacional disponível na Internet, torna-se 

relevante a avaliação de fontes de informação digitais, que devem atender, assim como 

as impressas, a critérios mínimos de qualidade.  

O presente trabalho se justifica pelo fato de analisar fontes de informação 

disponíveis na Internet, no contexto da Administração Pública Federal, voltadas para o 

mesmo objetivo de registrar e disseminar teses e dissertações brasileiras, apesar de se 

diferenciarem no tocante ao aceso ao documento completo, que só a BDTD oferece. 

Não identificamos avaliações anteriores que efetuem uma comparação entre a BDTD e 

o BTC.  

Sendo assim, justifica-se a escolha desse tema quanto a: 

a. relevância social das fontes de informação para a comunidade acadêmica 

brasileira; 

b. relevância técnica de se verificar a aplicação de critérios de avaliação 

qualitativa de fontes de informação; e 

c. relevância pessoal como futura profissional de informação que deverá saber 

indicar fontes de informação de qualidade aos usuários. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

 Recorremos à literatura da área de Ciência da Informação com o intento de 

verificar definições de fontes de informação. No quadro elaborado por Waltrick (2009 

p. 69), percebemos a evolução do conceito, assim como os principais autores da área de 

Ciência da Informação que propuseram uma definição. 

 

Quadro 1: Evolução do conceito de fonte de informação           

Definição Autor 

  1) Qualquer documento que forneça aos usuários de bibliotecas ou de 

serviços de informação a informação buscada  

2) Qualquer documento que forneça informação reproduzida em outro 

documento  

3) O dado ou registro fornecido por uma busca informal   

Harrod´s... (1995, p. 599) 

(tradução nossa) 

 

 

Guia para literatura e recurso de referência numa área de assunto 

específica   

Keenan (1996, p. 9) 

(tradução nossa) 

As fontes de informação designam todos os tipos de meios (suportes) 

que contêm informações suscetíveis de serem comunicados   

Manual...  (1997 apud 

ARRUDA; CHAGAS, 

2002, p. 99)  

Qualquer livro, documento, base de dados ou pessoa que forneça 

informação  

Stevenson (1997, p. 71) 
(tradução nossa) 

Como o conceito de fonte de informação [...] pode abranger 

manuscritos e publicações impressas, além de objetos, como amostras 

minerais, obras de arte ou peças museológicas, [...]   

Cunha (2001, p. 7) 
 
 

 

Qualquer pessoa, documento, organismo ou instituição que transmite 

informações [...]  

Ferreira (2004, p. 920 

 Qualquer documento, dado ou registro que forneça aos usuários de 

bibliotecas ou de serviços de informação informações que possam ser 

acessadas para responder a certas necessidades. As fontes de 

informação podem ser classificadas em fontes primárias, secundárias e 

terciárias  

Araújo (2006, p. 15)   

Fonte: Silva e Waltrick (2006, p.69). 

 

Como os autores da área de biblioteconomia definem, as fontes de informação 

são todos os suportes que se possa registrar um dado, seja este impresso ou eletrônico.  
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De acordo com Araújo (2006), no quadro 1, as fontes de informação podem ser 

classificadas em 3 tipologias:  primárias, secundárias e terciárias. 

 Para Pizzani (2012, p. 57), as fontes primárias, “contém os trabalhos originais 

com conhecimento original e publicado pela primeira vez pelos autores. São as teses 

universitárias, livros, relatórios técnicos, artigos em revistas científicas, anais de 

congressos”. 

 Pizzani (2012) ainda afirma que as fontes secundárias são as que contem 

trabalhos não originais e que geralmente citam, revisam e interpretam as informações 

contidas nas fontes primárias e as fontes terciárias são os índices que possuem apenas os 

índices categorizados das fontes primárias e secundárias.  As bases de dados são um 

exemplo. 

Pode-se considerar que as fontes de informação analisadas nesta pesquisa tem 

características que se aproximam de bases de dados. Torna-se, portanto, relevante o 

conceito de bases de dados. Cunha (1989, p. 45) define "base de dados como sendo 

fontes de informação computadorizadas que podem ser pesquisadas em modo 

interativo". Já o  autor Silva ( 2004 p. 268),  apresenta as divisões das bases de dados 

em : 

a.  referenciais, que não possuem a informação na íntegra e orientam os 

usuários a outras fontes informacionais.  

b. de fontes, que contem informações originais e dispensam a consulta a outras 

fontes primárias para obtenção das informações pelo usuário.  

Com o aumento exponencial da demanda por novos processos de acesso e 

recuperação de informações, surgem novas formas de avaliação das fontes de 

informação em meio eletrônico, que estão cada dia mais presentes em nosso cotidiano. 

 Segundo Sales e Almeida, (2007 p. 72) 

 

 

Todo conhecimento advém de uma fonte de informação. Para criar um novo 
conhecimento é imprescindível que este seja embasado por outro 
conhecimento já existente e devidamente comunicado em alguma fonte de  
informação, seja ela oral, escrita ou áudio visual. 

 

 

Nos dias atuais é cada vez mais comum que as bases de dados possibilitem o 

download dos materiais que armazenam.  As bases de dados de consulta online são 

atualizadas constantemente, devido ao grande fluxo informacional.  
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Com todos os aparatos, suportes tecnológicos e facilidades, tornam-se 

necessárias avaliações periódicas a fim de garantir a qualidade e confiabilidade das 

informações fornecidas pelas bases de dados, principalmente as que remetem às 

informações científicas, as quais servirão de base para trabalhos acadêmicos, pesquisas 

que são tomadas como base para novas pesquisas que possibilitam, dessa maneira, a 

evolução do conhecimento científico. 

Assim, juntamente com a evolução das fontes de informação, os critérios que 

antes eram utilizados apenas para avaliar fontes impressas também sofreram mudanças 

para avaliar as fontes disponíveis na web,  a fim de atender as necessidades dos usuários 

que necessitam usar informação de fontes qualificadas.  

 

 

2.2 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE FONTES DE INFORMAÇÃO  

 

A Internet possibilita o acesso a diversos recursos informacionais úteis para 

aqueles necessitam localizar informações para determinados objetivos. Porém, a 

informação disponibilizada precisa ter qualidade e ser confiável, para que a pesquisa 

apresente os resultados esperados. Tomaél et al (2004) exemplificam uma situação em 

que o pesquisador buscava uma informação e dois bibliotecários se dispuseram a 

atendê-lo, o que realizou a busca na web apresentou resultado mais rápido, porém, após 

observar atentamente, o pesquisador percebeu que se tratava de uma informação 

inconsistente, sem nenhum valor qualitativo. 

A questão da avaliação de fontes de informação da Internet é, portanto, 

ressaltada por Tomaél et al: 

A importância de se avaliar a informação disponível na Internet é bastante 
significativa para quem a utiliza para a pesquisa e é de extrema relevância 
para enfatizar a inconsistência da qualidade das  informações encontradas. 
(TOMAÉL et al, 2001 p.4) 

 

É necessário que haja parâmetros que auxiliem a identificar a qualidade de 

fontes de informação na web. Nesta pesquisa serão utilizados os critérios qualificadores 

apresentados por Tomaél et al (2001) e que se aplicam a fontes da informação da 

Internet. Porém, há outros autores precedentes que utilizaram critérios para avaliar 

fontes de informação impressas e que deixaram contribuição relevante para a evolução 

do conceito de avaliação de fontes para os dias atuais. 
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Para Lancaster (2004, p. 135), uma base de dados bibliográficos deve ser 

avaliada pela sua utilidade ao responder as necessidades de informação, de acordo com 

quatro critérios principais: 

a. cobertura: quantidade de documentos da base de dados;  

b. recuperação: facilidades do sistema de busca para ajudar o usuário a 

localizar as informações; 

c. previsibilidade:  possibilidades oferecidas para que o usuário possa 

visualizar a relevância do documento para sua pesquisa 

d. atualidade: atualização da base de dados ou a frequência com que novos 

documentos são inseridos. 

 

Silva (2004), amparado por autores como Rowley ( 1994, 2002); Tomaél e 

Valentin (2001) propõe uma avaliação de bases de dados eletrônicas mesclando as 

propostas desses autores e apresenta critérios relevantes para o contexto informacional, 

que contemplam: a identificação da base de dados, o conteúdo que nos permite 

visualizar a cobertura, a capacidade de registros, o tipo de linguagem, se está condizente 

com o público a que se destina, se há limitações ou se a navegação é fácil. Os critérios 

propostos pelo autor supracitado contemplam: 

• interface: se há relação entre menus ou linguagens; 

• valores agregados: se a base de dados permite a gravação ou a consulta 

em outros idiomas;  

• disponibilização: se a base de dados informa se o acesso é gratuito ou o 

custo para o acesso; e  

• produtos gerados: se a base de dados possui concessão de licenças para 

importação de partes da base.  

• outras informações percebidas: se a base de dados apresenta inovações 

referentes a acessibilidade, seja o aumento da letra ou leitura do texto em áudio.  

Observa-se que há alguma semelhança entre os critérios mencionados acima e  

os propostos por Tomaél et al (2001), que consolidam um conjunto de critérios, com 

base  na literatura, os quais  se caracterizam por serem adaptados às fontes de 

informações eletrônicas.  Os critérios abordados pelos autores nos permitem avaliar 

qualquer fonte de informação proveniente da internet, seja qual for o tipo: bases de 

dados, blogs, sites, dentre outras. A proposta de Tomaél et al (2001) contempla: 

 

a. Informações de identificação -  permite identificar o responsável pelo site. 
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b. Consistência das informações - relaciona-se ao detalhamento e completeza 

das informações fornecidas. 

c. Confiabilidade das informações - verifica se há informações sobre o 

mantenedor da fonte. 

d. Adequação da fonte - identifica a linguagem utilizada, se é coerente com os 

objetivos propostos e também se é adequada ao público a que se destina. 

e. Links – verifica a presença de links internos e externos - critério qualitativo 

responsável por identificar se existem links, sejam eles internos ou externos 

e se estão ou não ativos. 

f. Facilidade de uso – avalia a facilidade de navegação e exploração das 

informações. 

g. Layout da fonte – identifica as mídias utilizadas no site, se são úteis ou não. 

h. Restrições percebidas – verifica se há restrições quanto à utilização da 

fonte, como, por exemplo, restrição a algum tipo de acesso devido a direitos 

autorais, ou não permitir acessos simultâneos. 

i. Suporte ao usuário – analisa se existem elementos para auxiliar o usuário, 

como as informações de ajuda na interface. 

j. Outras informações percebidas - observa outros recursos para auxiliar o 

usuário, tais como ajuda para deficientes visuais e informações em outros 

idiomas. 

 

Neste trabalho, os critérios propostos por Tomaél et al (2001) foram escolhidos, 

por sua adequação para avaliação qualitativa de fontes de informação provenientes da 

Internet. São os únicos critérios para esse tipo de fonte de informação disponível na 

literatura em língua portuguesa. Aplicam-se, deste modo, às fontes de informação 

objeto de nossa pesquisa para efetuar a análise qualitativa. A seguir apresentamos 

alguns aspectos que descrevem a BTC e a BDTD. 

 

 

3.1  BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

 

 

O Banco de Teses e Dissertações   parte integrante do Portal CAPES/MEC e tem 

como principal objetivo facilitar o acesso à informação sobre teses e dissertações de 
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pós-graduações defendidas no Brasil. É uma base referencial, ou seja, apresenta apenas 

as referências para que o usuário localize por si só o texto completo.   

No site de Capes encontramos o histórico e evolução do Banco de Teses: 

 
 
Em julho de 2002, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) disponibilizou o Banco de Teses – BT com referências e resumos das 
teses/dissertações defendidas em programas de pós-graduação do país, com o objetivo 
de facilitar o acesso a estas informações.As informações bibliográficas das 
dissertações de mestrado e das teses de doutorado aqui publicadas são fornecidas 
diretamente a Capes pelos programas de pós-graduação de todo o país, que se 
responsabilizam pela veracidade dos dados. 

 

 

 Segundo consta no site da instituição, houve acréscimo de novos filtros de 

pesquisa, sendo assim,   

[...] a ferramenta que permitia a pesquisa apenas por autor, título, instituição, nível e 
ano de defesa do trabalho, agora também permite a pesquisa nos campos resumo, 
palavras-chave, biblioteca, linha de pesquisa, área de conhecimento, programa, 
agência financiadora, nível e, caso deseje, a possibilidade de pesquisar em todos os 
campos. 

 

A figura 1 apresenta a tela inicial do BTC, na qual o usuário pode realizar sua 

pesquisa ou obter algumas informações sobre essa fonte de informação.  

 

 

Fig. 1 – Tela inicial do Banco de Teses da Capes

Fonte: site Banco de Teses Capes  
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A tela inicial contém poucas informações e links e destina-se principalmente à 

janela para realização da busca básica no BTC. 

 

3.2 BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E 

DISSERTAÇÕES  DO IBICT 

 

            A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) consiste num 

sistema de informações de teses e dissertações existentes nas Instituições de Ensino de 

pesquisas brasileiros assim como estimula o registro e a publicação de teses e 

dissertações em meio eletrônico.  O diferencial do Ibict é que proporciona à 

comunidade brasileira o acesso a teses e dissertações nacionalmente e 

internacionalmente e, desta forma, possibilita que o conhecimento atravesse fronteiras 

propiciando maior visibilidade à produção científica nacional. 

De acordo com o site do Ibict,  

 

  

A BDTD foi desenvolvida no âmbito do programa da Biblioteca Digital 
Brasileira, com apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep). Tem 
um comitê técnico-consultivo (CTC), instalado em abril de 2002, constituído 
por representantes do IBICT, CNPq, MEC (Capes e Sesu), Finep e das três 
universidades que participaram do grupo de trabalho e do projeto -piloto 
(USP, Puc-Rio e UFSC). O CTC é um colegiado e objetiva referendar o 
desenvolvimento da BDTD, assim como atuar na especificação de padrões a 
serem adotados no âmbito do sistema da BDTD. Em particular, apoiou e 
aprovou o Padrão Brasileiro de Metadados para Teses e Dissertações (MTD-
BR).  

 

Para a alimentação da BDTD  as instituições de ensino superior atuam como 

provedores de dados e o IBICT opera como agregador, coletando metadados de teses e 

dissertações dos provedores, fornecendo serviços de informação sobre esses metadados 

e expondo-os para coleta por outros provedores de serviços, em especial pela Networked 

Digital Library of Theses and Dissertation (NDLTD). A figura 2 apresenta a tela inicial 

da BDTD. 

 

 

 

 

 



20 

 

   

 

Fig. 2 – Tela inicial da BDTD 

 

 
Fonte: http://bdtd.ibict.br/ 

 

Assim como a tela inicial da BTC, a da BDTD também se apresenta com poucas 

informações e links, dando prioridade ao campo para que o usuário faça a busca básica.  

  

http://bdtd.ibict.br/


21 

 

   

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma análise comparativa com abordagem qualitativa entre duas 

fontes de informação que disseminam teses e dissertações brasileiras, o BTC e a 

BDTD. A escolha das duas fontes para esta análise deve-se à sua importância para a 

disseminação da pesquisa realizada em universidades brasileiras e, também, por se 

tratar de duas iniciativas da Administração Pública Federal que mantém o registro 

desses documentos.  

A partir de revisão de literatura da área, selecionou-se o conjunto de dez 

critérios de avaliação propostos por Tomaél et al (2001) para avaliar as fontes de 

informação objeto desta pesquisa. Com base no detalhamento dos itens a serem 

observados em cada critério, conforme proposto pelos autores supracitados, foram 

definidos 43 subcritérios para a avaliação do BTC e da BDTD.  

Para possibilitar comparar as fontes de informação, foi atribuída pontuação de 0 

a 2 para cada subcritério, sendo que 0 equivale a subcritério não atendido, 1 a 

subcritério parcialmente atendido e 2 a subcritério atendido. Assim, cada critério 

corresponde ao valor máximo de 2, totalizando 86 pontos como nota máxima, que 

seria atribuída a uma fonte de informação que atendesse a todos os critérios.   

A soma das notas obtidas em cada subcritério possibilitou atribuir uma nota 

parcial a cada um dos dez critérios e, assim, comparar as duas fontes de informação 

quanto aos critérios. A quantificação proposta possibilita identificar comparativamente 

qual das fontes atende a maior número de critérios e, assim, concluir qual delas está 

mais adequada às necessidades dos usuários, segundo os critérios de análise utilizados.  

Com a análise do atendimento ou não aos subcritérios de avaliação, foi 

possível, ainda, identificar semelhanças e diferenças entre o BTC e a BDTD. A análise 

foi realizada por meio de consultas aos sites das duas fontes de informação realizadas 

no período de maio a outubro de 2014. Os resultados são apresentados no item a 

seguir. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A tabela 1 apresenta os resultados referentes ao objetivo que consiste em 

analisar semelhanças e diferenças entre as bases quanto as suas características e 

identificar qual delas está mais adequada aos critérios qualitativos utilizados na 

pesquisa.  

Tabela 1 – Resultado da análise qualitativa do BTC e BDTD 

 

Critério Subcritério 

BTD 
 CAPES BDTD IBICT 

IDENTIFICAÇÃO 
DA FONTE 

1)Título da fonte de informação claro e 
preciso, além de informativo.  2 1 

2)Objetivos da fonte informando a que 
público se destina.  1 1 

 3)Disponibilização de informações 
adequadas sobre a fonte (apresentação, 
nota explicativa, informações gerais etc.),  
descrevendo seu âmbito. 1 2 

4)Identificação da tipologia da fonte e de 
sua origem, no caso de se tratar de 
evolução de formato impresso. 1 2 

SOMA PARCIAL  6 6 

CONSISTÊNCIA 
DAS 

INFORMAÇÕES  

1)Cobertura da fonte, abrangendo 
informação de toda área que se propõe.  2 0 

2) Resumos ou informações 
complementares como elementos que 
realmente contribuam para a qualidade.  1 1 

3) Coerência na apresentação do 
conteúdo informacional; a fonte não 
pode ser carregada a ponto de prejudicar 
sua consistência ou ao contrário, apenas 
apresentar informações muito 
superficiais.  1 1 

4)Oferta de informações filtradas ou com 
agregação de valor.  1 1 

5)Apresentação de informação original ou 
apenas fornecimento do endereço para 
recuperá-la (baseada somente em acesso a 
links). 1 2 

SOMA PARCIAL  6 5 

CONFIABILIDADE 
DAS 

INFORMAÇÕES  

1) Dados completos de autoria como 
mantenedor da fonte, podendo ser pessoa 
física ou jurídica.  1 2 

2) Autor, pessoa física, reconhecido em 
sua área de atuação, demonstrando 
formação/especialização.  0 2 

3)  Conteúdo informacional relacionado à 
área de atuação do autor demonstra 
relevância.  0 2 

4) Observância de outras informações 
como: existência de referências 
bibliográficas dos trabalhos do autor; 
endereço para contato com o autor; se foi 
derivada de um formato impresso/origem. 0 2 

5) Verificação de datas: quando foi 
produzida; se está atualizada e quando foi 
atualizada. 1 1 

SOMA PARCIAL  2 9 
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ADEQUAÇÃO DA 
FONTE 

1)Coerência da linguagem utilizada pela 
fonte com os seus objetivos e o público a 
que se destina;  

 
2 

 
 
 
 
2 

  
2) Coerência do site onde a fonte estiver 
localizada com seu propósito ou assunto 2 2 

SOMA PARCIAL  4 4 

 
 
 

LINKS INTERNOS 
E EXTERNOS  

 
 
1 )clareza para onde conduzem;  

 
 
 
1 

 
 
 
1 

2) Tipos disponíveis: anexos, ilustrações, 
informações complementares, outras 
páginas do site 1 2 

3) Atualização dos links, apontando para 
páginas ativas;  1 2 

4) Devem apontar apenas para sites com 
informações fidedignas úteis e 
apropriadas;  0 1 

5) Tipos disponíveis mais comuns: 
informações complementares e/ou 
similares, ilustrações, comércio 
relacionado, portais temáticos, entre 
outros; 0 2 

6)Links que possibilitem fácil 
movimentação página  a página, item a 
item, sem que o usuário se perca ou se 
confunda; 1 0 

SOMA PARCIAL  4 8 

 
 
 
 
 
 

FACILIDADE  
DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 

1)Links suficientes na fonte, que 
permitam avançar e retroceder; 1 1 

2) Quantidade de clics para acessar a 
fonte e a informação: - da página inicial 
do Site até a fonte: recomendável três ou 
menos clics;  0 2 

3) Da fonte até a informação: 
recomendável três ou menos clics; 0 2 

4)Disponibilidade de recursos de pesquisa 
na fonte: função de busca, lógica 
booleana, índice, arranjo, espaço da 
informação, outros; 1 2 

5)Recursos auxiliares pesquisa: tesauros, 
listas, glossários, mapa do site/fonte, guia, 
ajuda na pesquisa, outros;  2 1 

6)Instruções de uso;  2 2 

7) Documentação /manuais da fonte de 
informação para download ou impressão; 0 0 

SOMA PARCIAL  6 10 

LAYOUT DA 
FONTE 

1)Pertinência com os propósitos da fonte 1 2 

 2)Legibilidade (nitidez, tamanho da 
letra/imagem);  1 1 

3)Na estrutura/apresentação da fonte - 
haja coerência na utilização de padrões, 
estética da página, tamanho da letra, cor;  1 2 

4) Os recursos, como a animação, sirvam 
a um propósito e não sejam apenas 
decorativos; 2 2 

5) As imagens facilitem a navegação e 
não a dificultem; 2 2 

6) Evite-se o frame, que limita o uso da 
fonte (espaço de visualização); 0 2 

7) O design do menu seja estruturado para 
facilitar a busca da informação;  1 1 
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SOMA PARCIAL  8 12 

RESTRIÇÕES 
PERCEBIDAS  

1) Pequena quantidade de acessos 
simultâneos permitida; 2 2 

 2) Alto custo de acesso fonte de 
informação 2 2 

3) Mensagens de erro durante a 
navegação;  2 2 

4) Direitos autorais impedindo o acesso  
informação completa. 2 2 

SOMA PARCIAL  8 8 

SUPORTE AO 
USUÁRIO 

1) Contato com o produtor da fonte: 
endereço ou e-mail;  1 2 

2) Informações de ajuda na interface: 
Help. 0 2 

SOMA PARCIAL  1 4 

OUTRAS 
OBSERVAÇÕES 

PERCEBIDAS  

1) Recursos que auxiliam o deficiente no 
uso da fonte 0 0 

2) Opção de consulta em outras línguas 0 2 

SOMA PARCIAL  0 2  
TOTAL   40 66 

 

Fonte: Produção do autor. 

 

 

 

                       5.1) Identificação da Fonte 

 

O primeiro critério de avaliação elencado neste trabalho trata da identificação da 

fonte e se subdivide em 4 subcritérios e permite avaliar se os dados referentes à 

identificação da fonte são suficientes ou não, o título da fonte, os objetivos, se as 

informações dispostas são adequadas tipologia da fonte .   

No primeiro subcritério, que remete ao título da fonte, o BTC  permite ao 

usuário identificar de imediato em que local se encontra, enquanto a BDTD apresenta 

apenas a sigla, o que dificulta a identificação da mesma pelo usuário. 

No subcritério referente ao objetivo da fonte, o BTC não informa a que público 

se destina. Essa informação é indiretamente percebida pelo usuário após a pesquisa. 

Apresenta informações gerais, não especificando a tipologia de usuário.  

No subcritério referente às informações adequadas, o BTC apresenta as 

informações, porém elas não estão visíveis. É necessário que o usuário clique no link 

“saiba mais” e procure pela informação, enquanto que a BDTD direciona o usuário 

direta e claramente para o local em que se encontram as informações sobre a fonte, ou 

seja, apresenta dados que satisfazem, para que os usuários escolham a fonte que mais 

lhe convém.  
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Ambas as fontes de informação aqui analisadas obtiveram soma parcial de 6  não 

apresentam claramente a tipologia da fonte de informação e nem sua origem no caso do 

formato, se é evolução do formato impresso ou não, porém pode- se constatar por meio 

da descrição que se trata de fontes de formato eletrônico. 

Quanto aoprimeiro critério, a BDTD e o BTC coincidem com a pontuação 6 na 

soma parcial, diferenciando-se apenas em quais subcritérios atendem parcialmente. A 

figura 3 ilustra como se apresentam os itens relativos aos subcritérios analisados. 

 

   Fig. 3 –  Título da fonte

 

 

Fonte: Próprio autor, com base nos sites do BTC e BDTD 
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                      5.2 Consistência das informações  

 

O critério consistência das informações permite avaliar a cobertura da fonte, se 

ela abrange a toda área que se propõe, se apresenta resumos  ou informações que 

contribuam para a qualidade, coerência na apresentação do conteúdo, informações 

filtradas ou com agregação de valores, se apresenta a informações  originais ou apenas a 

referência ou o endereço para recuperá-la. A figura 4 ilustra as informações que 

constam no site das fontes analisadas 

  

 

 

 

 Fig. 4 –  Cobertura da fonte 
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Fonte: produção do autor, com base em informações dos sites do BTC e BDTD 

 

 O BTC não apresenta inicialmente a cobertura da fonte, é necessário que o 

usuário pesquise algum termo para que a fonte disponibilize por meio dos filtros, 

limitando-se ao termo pesquisado enquanto a BDTD não apresenta as áreas que 

abrange, mesmo após a pesquisa. 

Embora seja uma base referencial, o BTC apresenta resumos dos documentos 

pesquisados, o que faz com que o usuário ganhe tempo e não tenha que acessar os 

documentos um a um ou, ainda, não tenha que pesquisar cada documento nos sites das 

instituições para identificar se os mesmos são pertinentes à sua pesquisa. Porém não 

apresenta link que permita o acesso direto ao documento completo. 

 Sobre esse mesmo subcritério, a BDTD possui um ícone específico que 

encaminha diretamente para a instituição ou para o trabalho completo em formato PDF 

para download. O resumo é apresentado indiretamente, pois se encontra no trabalho que 

é disponibilizado para download. 

Embora a BDTD apresente muitos ícones para direcionamento, o que podoe 

torná-la um pouco carregada, ela demonstra ser uma fonte completa sob este aspecto, 

pois direciona o usuário para locais pertinentes à pesquisa. 

Apesar das fontes atenderem parcialmente a uma determinada quantidade de 

critérios, o BTC destaca-se por apresentar a cobertura da fonte ao usuário, mesmo que 

após a realização da busca. Já a BDTD apresenta o acesso ao documento completo, 

atendendo ao subcritério de acesso por meio de links, mas como obteve 0 no subcritério 

de cobertura, a BTC teve maior soma de pontos no critério de consistência das 

informações, com total de 6 pontos, enquanto a BDTD obteve 5 pontos.  

 

                      5.3) Confiabilidade das informações 

 

No critério que nos permite avaliar a confiabilidade das informações,   em que 

foram analisados os subcritérios referentes a autoria, se o autor responsável pela fonte é 

pessoa física, se é reconhecido em sua área, se o conteúdo informacional é relacionado à 

area de atuação do autor, se há referencias bibliográficas do autor e também se a fonte é 

atualizada ou não. O BTC satisfaz parcialmente, pois, ao se acessar o link: ‘dúvidas 

frequentes’,há apenas o nome da pessoa responsável por atualizar os dados e 
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informações ali disponibilizados, porém não se localizam informações referentes ao 

autor da fonte. Como não apresenta dados referentes à autoria física da fonte, os 

subcritérios que se referem a outras informações como trabalhos do autor da fonte ou 

verificação de datas são desconsideradas.  Já a BDTD apresenta no campo “sobre a 

BDTD” informações referentes ao produtor da fonte, bem como apresenta referências 

bibliográficas da coordenadora geral, que demonstram sua atuação na área. No BTC há 

apenas o nome da pessoa responsável por atualizar os dados e informações ali 

disponibilizadas.  

Em meados de 2014, quando esta avaliação foi realizada, percebeu-se que ambas 

as fontes de informação apresentavam parcialmente datas de produção, porém durante a 

pesquisa, o filtro que permite a localização dos documentos por data não atende à 

expectativa do usuário. Se for realizada uma pesquisa para identificar o documento mais 

antigo que conste na fonte de informação, o sistema não identifica se é a data em que o 

trabalho foi realizado, se ou se a data tem que estar no texto do trabalho.  

Foram disponibilizados neste mês de novembro do ano corrente os dados 

referentes à atualização do BTC, a quantidade de trabalho disponibilizada, bem como os 

anos em que foram publicados, assim como o período de atualização do BTC, que é 

anual. 

Como pode ser observado na Tabela1, a BDTD apresenta maior quantidade de 

subcritério atendidos no quesito referente à confiabilidade da informação, o que é de 

extrema relevância para o usuário no momento da escolha da fonte de informação, pois 

há a garantia de quem são os responsáveis pelas informações disponibilizadas. O BTC  

apresenta um resultado baixo nesse critério, pois atendeu apenas parcialmente a dois 

critérios, obtendo somente 2 pontos na soma total relativa à confiabilidade dos dados, 

enquanto a BDTD obteve 9 pontos neste aspecto. 

 

                      5.4) Adequação da fonte 

 

No critério adequação da fonte,que permite identificar se há coerência na 

apresentação das fontes, o BTC apresenta coerência da linguagem de apresentação, bem 

como com o site onde é disponibilizado, uma vez que a Capes é um órgão da 

Administração Pública Federal volta à pós-graduação das universidades brasileiras, o 

que é coerente com o objetivo do banco de teses. 
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Em relação à coerência com o público e o site, IBICT também cumpre este 

critério, pois é uma instituição da Administração Pública Federal dedicada á informação 

em ciência e tecnologia e, portanto, dissemina informações científicas, como as 

divulgadas em teses e dissertações. 

Ambas as fontes, deste modo, obtiveram pontuação máxima na soma total desse 

critério, o que demonstra que estão coerentes ao público que se destinam e que há 

coerência do site. 

 

 

                      5.5) Links 

 

No critério que indica a avaliação de links internos e externos, o BTC não 

apresenta links de pesquisa. E os que possuem encaminham para locais que não fazem 

parte da pesquisa. Enquanto que a BDTD apresenta um link para cada item que leva aos 

documentos recuperados. Como a BDTD coleta dados de diversas universidades, o 

usuário é levado ao link daquela em que a dissertação ou tese se encontra disponível. 

Essa quantidade de links a outros sites pode deixar o usuário confuso. 

O BTC apresenta apenas links internos, os que se encontram nos filtros, que 

permitem a fácil movimentação, porém não permite retroceder à pesquisa anterior, 

fazendo com que o usuário se perca em meio a tantos acessos ou perca as informações 

já pesquisadas, pois volta ao navegador, sem retorno a outras páginas nem acesso ao 

documento referenciado. Nesse critério, a BDTD apresenta uma grande quantidade de 

links internos, o que também pode dificultar a navegação e deixar o usuário confuso. 
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Fig. 5 –  Links 

                 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos sites do BTC e BDTD 

 

Por apresentar links, mesmo que em excesso a BDTD pontuou o dobro do BTC 

na soma parcial de pontos do critério links internos e externos, pois não apresenta links 

internos e nem externos, dificultando desta forma o acesso à informação. 

 

 

                      5.6 Facilidade de uso 

 

No critério facilidade de uso o BTCnão apresenta links suficientes que permitam 

avançar e retroceder, o que, como já dito anteriormente, faz com que o usuário se perca 

ou perca os documentos ou informações já pesquisadas. Nesse sritério a BDTD não 

atende justamente pelo excesso de links, pois a cada clique há, por vezes, acesso a um 

site diferente de uma universidade.  

 Outro subcritério selecionado para esta pesquisa é referente ao tipo de busca 

disponibilizada. O BTC não apresenta a busca de lógica booleana restringindo, dessa 

maneira, a pesquisa pelos filtros disponibilizados pela fonte, como data de defesa, 
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biblioteca, entre outros. A BDTD agrega valor ao permitir a busca por pesquisa 

booleana e também pela utilização de filtros simultaneamente. 

Concernente ao subcritério relativo aos recursos auxiliares na fonte, o BTC 

apresenta no link ‘veja mais’ auxílio ao usuário, o que deveria estar bem claro e visível. 

Uma deficiência percebida na BDTD é a falta de glossários ou manuais para download 

e impressão o que decorre também no BTC. 

Tanto o BTC quanto a BDTD são de fácil utilização, o diferencial encontra-se 

no acesso aos documentos por meio dos links que o BTC não apresenta, não há meio de 

acesso ao documento, e o usuário pode perder tempo em consultar os documentos nas 

instituições provedoras, sujeito a erros e inconsistência de informações  

 

                      5.7 Layout da fonte 

 

No que se refere ao layout da fonte, a figura 6  apresenta em prosseguimento 

ilustra como os sites estão apresentados. O BTC apresenta-se como uma fonte simples e 

de utilização complexa, pois faltam informações, tais como mídias de acesso. 

Apresenta, ainda informações que não são pertinentes ao BTC na página de busca, 

sendo que se destacam demasiadamente, tais como links do governo federal, o que nos 

leva a considerar que o subcritério referente ao design do menu não facilita a busca das 

informações. Houve uma inversão de valores, priorizando a apresentação de 

informações referentes ao governo federal e não ao BTC propriamente dito. Já a BDTD, 

pelo excesso de links, também não atende a esse critério. Se o usuário clicar cada ícone 

que encontrar, o sistema de busca o levar a infinitas possibilidades e demanda muita 

atenção para que o usuário não se perca entre os vários links. 

Em relação ao subcritério referente à legibilidade e nitidez, o BTC se sobressai, 

pois  apresenta fonte de tamanho bom, bem como as cores apresentadas que contrastam 

de forma a facilitar a legibilidade até por usuários com um pouco de perda ocular. 

Enquanto na BDTD pode-se perceber que o tamanho da fonte é pequeno, fazendo desta 

forma com que usuários com alguma dificuldade ocular não utilizem a fonte. 
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Fig. 6 –   Layout da fonte 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos sites do BTC e BDTD 

 

No subcritério referente ao design de menu, a BDTD distribuiu bem as 

informações relevantes aos usuários em sua interface de busca. Em relação ao 

subcritério referente à legibilidade e nitidez, o tamanho da fonte é pequeno, fazendo 

desta forma com que usuários com alguma dificuldade ocular não utilize a fonte. 

Quanto ao layout da fonte, a BDTD se destaca, pois apresenta design de menu 

mais amigável e com informações relevantes para auxílio ao usuário, contrariamente ao 

BTC que apresenta informações que não estão diretamente relacionadas ao BTC e isso 

deixa o usuário confuso, pois não há muita informação sobre a própria fonte de 

informação e não muita ajuda sobre o que cada ícone contém. 
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 5.8 Restrições percebidas  

 

Sobre o critério de restrições percebidas, tanto o BTC quanto a BDTD permitem 

acessos simultâneos, apesar de não haver informações disponíveis sobre esse aspecto, 

pudemos realizar pesquisas simultâneas. Também não há custo para o usuário em ambas 

as fontes de informação, assim como não foram localizadas mensagens de erro durante 

a pesquisa. 

Tanto o BTC quanto a BDTD atendem a todos os subcritérios deste quesito, 

obtendo, portanto, a nota máxima de 8 pontos.   

 

Fig. 7 – Restrições percebidas 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos sites do BTC e BDTD 

 

 

                     5.9 Suporte ao usuário 

 

No critério suporte ao usuário, ambas as fontes de informações possuem critérios 

específicos. O BTC apresenta link para contato com o coordenador, porém é restrito a 

autores e no campo dúvidas frequentes pode-se ter auxílio de pesquisa e dicas. A BDTD 

satisfaz as necessidades dos usuários neste critério, pois apresenta um botão de ajuda ao 

lado do campo de busca, o que pode sanar dúvidas dos usuários e auxiliar em como 

pesquisar. Há, ainda, referência ao coordenador da BDTD, por meio do campo de 
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contato, no qual o usuário é direcionado para uma página, na qual poderá enviar uma 

mensagem para toda a equipe técnica da BDTD.  

No critério que permite avaliar o suporte ao usuário o BTC não indica 

diretamente uma forma de contato com o produtor da fonte. Apresenta apenas endereço 

eletrônico de contato com o coordenador, mas que necessita de senha de acesso que só 

serve de comunicação entre os autores que depositam seu trabalho e o BTC. Outra 

deficiência percebida é a falta de informações de ajuda ao usuário diretamente na 

interface de busca. Esse subcritério, portanto, é atendido parcialmente, já que a ajuda ao 

usuário encontra-se oculta em outras páginas. A BDTD atende totalmente ao critério, 

uma vez que disponibiliza ajuda ao usuário e fornece meios de contato com a equipe, o 

que lhe confere nota máxima nesse critério. 

 

                       5.10) Outras informações percebidas 

 

Quanto ao critério que nos permite analisar outras informações percebidas, o 

BTC não permite a busca em outras línguas, bem como não possui recursos para 

deficientes como aumento da letra. Já a BDTD  disponibiliza a pesquisa em outros 

idiomas, porém não apresenta auxílio para os deficientes. 

Observa-se que o  BTC apresentar fonte maior, não julgamos que esse aspecto 

atende aos subcritérios  relacionados aos recursos que auxiliam os deficientes com o 

aumento da letra (fonte) ou opção de leitura em  voz para os deficientes visuais, o que 

seria de grande valia para permitir a inserção digital desses indivíduos.  Notou-se, 

também, a falta de consulta em outras línguas, o que faz com que seu uso limite-se ao 

português. Neste mesmo critério a BDTD deixa a desejar também no subcritério que 

indica auxílio aos deficientes, porém permite a consulta em outras línguas, por ser uma 

fonte que disponibiliza as informações tanto nacionalmente quanto internacionalmente. 
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6)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do exposto e da análise estabelecida para esta pesquisa, percebeu-se que 

com o grande volume informacional as fontes de informação precisam se adequar ao 

mundo contemporâneo e oferecer informações seguras e precisas aos usuários que dia a 

dia constroem novos saberes na sociedade da informação. 

Buscou-se identificar neste trabalho os conceitos de fontes de informação, bem 

como sua evolução no contexto atual da sociedade, em seguida estabeleceram-se os 

critérios qualificadores que permitiram avaliar e analisar as bases de dados que 

comportam as teses e dissertações defendidas em universidades brasileiras dispostas 

pelo Banco de Teses e Dissertações Capes e BDTD IBICT.  

Quanto aos objetivos específicos, o primeiro foi alcançado, tendo sido 

selecionados os critérios de Tomaél et al (2004) para a análise, por se direcionarem às 

fontes de informação da Internet e por serem os mais utilizados para avaliação desse 

tipo de fonte no contexto acadêmico. 

 Quanto ao objetivo específico 2, foi realizada a análise do BTC e da BDTD, e 

consolidado quadro síntese com pontuação para cada critério e subcritério de análise 

utilizado. Com base nessa análise, foi possível atingir o objetivo específico 3, e 

identificar semelhanças e diferenças nas duas fontes de informação. Verificou-se que as 

bases são de tipologias diferentes, porém disponibilizam produtos semelhantes que são 

as teses e dissertações defendidas em território nacional, o que tornou a comparação 

possível. De modo parcial e geral, percebe-se uma grande diferença de qualidade entre a 

BDTD e o BTC, pode-se justificar pelo fato da BDTD atender tanto ao público nacional 

como internacional.  

Desta forma, após análise dos dados notou-se que a BDTD, por atender a um 

número maior de critérios, está mais adequada para a consulta, de acordo com a 

pontuação estabelecida e os parâmetros analisados. Dessa maneira, foi possível atingir o 

objetivo específico 4, identificando qual das fontes de informação está mais aderente 

aos critérios de avaliação qualitativa. 

Vale ressaltar que ambas as bases precisam rever seus critérios qualificadores e 

atentarem principalmente para uma preocupação recente referente à acessibilidade. 

Nenhuma das bases estudadas apresenta auxílio para o usuário como o aumento da fonte 

ou outras formas que visem facilitar o acesso tanto para os usuários deficientes como 

para os que falam outras línguas, pois o BTC não tem opção para pesquisa em outras 
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línguas, que se torna relevante no contexto atual em que usuários de qualquer parte do 

mundo podem acessar qualquer fonte de informação disponível na Internet.  

Com o alcance dos objetivos específicos foi possível atingir o objetivo geral 

proposto pela pesquisa, de analisar o Banco de Teses e Dissertações da Capes e a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Ibict por meio dos critérios para 

avaliação qualitativa de fontes de informação propostos na literatura da área de 

Biblioteconomia. A experiência de realizar esse tipo de análise nos permite concluir 

quanto à importância de existirem critérios na literatura para avaliar fontes de 

informação. Isso nos permite avançar no sentido de contribuir para que as fontes de 

informação possam atender melhor às necessidades de seus usuários.  
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