Universidade de São Paulo
Sistema Integrado de Bibliotecas

GRUPO DE ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS APLICADOS

ATA DA REUNIÃO WEBEX – Search Technology
26 de janeiro de 2015

São Paulo
2015

Presentes à Reunião Webex: Elisabeth Adriana Dudziak – DT/SIBi (Coordenação), Sibele Silva de Fausto – DT/SIBi, Rubenildo Oliveira da Costa
– FO, Daniel Jorge Caetano - DT/SIBi, Zacharias Gadelha – DT/SIBi e Tarcisio
Pereira – DT/SIBi. Via Webex: Prof. Fernando Palop (Triz XXI, ES), Prof. Allan
Porter, Nils Newmann, Denise Chiavetta – Search Technology.
Inicia a reunião a Sra. Denise e faz várias perguntas:
a) Função da wiki do Grupo de Estudos Bibliométricos? R. Subsidiar o
trabalho dos 90 bibliotecários e técnicos que utilizam o VP.
b) Houve dificuldades na tradução da terminologia? R. Não tivemos
dificuldades em traduzir os materiais, mas esclarecemos que nosso
objetivo foi criar documentos que apoiassem a atividade nas bibliotecas
da USP.
c) Quais são os resultados até o momento? Que atividades ou relatórios
foram produzidos? R. Cerca de 90 funcionários de bibliotecas têm
acesso ao VantagePoint. Em dezembro de 2014 promovemos um
Encontro entre esses profissionais. Foi solicitado a todos que
elaborassem dois tipos de estudos e apresentassem os relatórios
correspondentes: um relatório sobre a evolução da produção científica
da unidade (2009 a 2014) utilizando a Web of Science e o VP; outro
estudo para identificar inconsistências nos registros cadastrados no
Banco de dados Dedalus (Catálogo das Bibliotecas da USP), utilizando
os arquivos das unidades, o filtro Marc xml e o VP. De 46 bibliotecas, 39
entregaram os relatórios. Ainda estamos analisando os trabalhos
entregues.
d) Conhecem os recursos e publicações em inglês sobre o VP, onde há
vários exemplos de aplicações? R. Informamos que conhecíamos, mas
que não nos detivemos nessas informações, tampouco pensamos em
traduzir.
e) Estão interessados em um texto mais global em português sobre o VP?
Gostariam de ter mais materiais em português? R. Sim, seria bom para
a comunidade brasileira.
f) Quais são as revistas brasileiras que publicaram estudos utilizando o
VP? Prof. Palop indicou a consulta a periódicos editados pela Scielo. R.
Informamos que conhecíamos mais trabalhos publicados em
conferências que artigos editados. Somos um grupo que está iniciando
os estudos. Nós nos prontificamos a verificar se há artigos sobre o uso
do VP em revistas brasileiras.
g) Sugere-se estreitar nossas relações, trabalhando juntos, com maior
destaque na wiki para o VP Institute e aos seus materiais. R. Depende
da autorização da chefia.
h) Poderiam nos enviar um relatório de atividades, talvez publicar um
trabalho/poster na 5th Global TechMining Conference que vai ocorrer em
setembro em Atlanta, EUA, evento promovido pelo VP Institute.
Submissão de trabalhos até junho de 2015. R. Podemos pensar sobre
isso. Informamos sobre a realização do CONTECSI, que é um evento
importante realizado no Brasil.

Prof. Porter finaliza a reunião reiterando os elogios com relação à wiki.

== Análise da Chefia Técnica do SIBiUSP ==
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Elisabeth e demais colegas
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O estreitamento de relações, colaborações técnicas, racionalidade sobre a
geração de documentos, possível aproveitamento da documentação gerada
pelas partes serão sempre bem vindas, respeitados os devidos créditos, sem
geração de lucros. Nesse sentido, sugiro a análise do contrato do software
sobre o assunto, de modo a verificar quais os compromissos e limitações das
partes. Entretanto, com relação a inclusão de logo da empresa ou outro tipo de
propaganda em sites de instituições públicas não será possível, pois há
legislação específica sobre o assunto, que impede o procedimento.
Sobre a participação em Congresso, lembro da dificuldade em custear esse
tipo de atividade, no momento atual. Entretanto, é viável o encaminhamento de
trabalho em forma de poster ou mesmo para uma apresentação à distância.
Ressalto apenas, que qualquer registro ou relato da experiência do
SIBiUSP deve corresponder efetivamente a algo realizado, com algum
resultado palpável, e não em projetos futuros ou revisão de literatura
apenas.
Entendo a solicitação da conferência online e as perguntas da empresa como
um reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado, inclusive a questão
do interesse por se incluir na Wikis (VP) do SIBiUSP para ampliação de
visibilidade da mesma, pelo que parabenizo a equipe pelos esforços.

Mesmo assim, gostaria que analisassem o contrato mencionado anteriormente
de modo a identificar alguma vulnerabilidade do SIBiUSP diante das questões
colocadas.
Grata, Mariza

