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1 Introdução 
 

A Biblioteca da Escola de Administração (EA) é uma das 33 integrantes do 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(SBU/UFRGS), e tem como finalidade fornecer suporte informacional para 
complementação das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na 
EA. 

A Biblioteca conta com uma coleção de 327 títulos de periódicos no meio 
impresso (71 títulos correntes e 256 não correntes), sendo em sua maioria de 
caráter científico, essa coleção ocupa cerca de 50% do espaço reservado ao acervo 
bibliográfico.  

Sobre a utilização de documentos eletrônicos por pesquisadores 
universitários, Crespo (2005, p. 108) identifica o seguinte:  

  
Em relação às bibliotecas, [...] o uso feito pelos pesquisadores se 
modificou e diminuiu muito. O pesquisador não vai mais até à 
biblioteca para efetuar suas buscas ou acessar os documentos. 
Agora ele realiza essas atividades em seu local de trabalho, através 
de um computador conectado à Internet, sem o intermédio da 
biblioteca da instituição a que se está vinculado.  

 
A Biblioteca da Escola de Administração da UFRGS enfrenta problemas em 

manter sua coleção de periódicos no formato impresso, devido ao já saturado 
espaço físico disponível para seu acervo. Verificou-se uma superposição de títulos 
no acervo de periódicos, com títulos em formato impresso e os mesmos em formato 
eletrônico livre na web. 

Pesquisa realizada por Tenopir (1999, 2000) aponta que os estudantes de 
pós-graduação preferem claramente os periódicos eletrônicos, e que a 
disponibilidade em forma digital é um de seus principais critérios de seleção quando 
da escolha de artigos para seus trabalhos acadêmicos. 

A pesquisa tem como objetivo principal avaliar a coleção de periódicos 
impressos, visando a possibilidade de remanejo ou desbastamento parcial ou total 
da atual coleção de periódicos impressos disponível no acervo da Biblioteca da 
Escola de Administração da UFRGS. Analisar a necessidade de manter a coleção de 
periódicos da Biblioteca em dois formatos: impresso e eletrônico. 

 
 

2 Materiais e Métodos 
 
O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de caráter 
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exploratório qualitativo baseada em fatores de uso.  
A população utilizada para este trabalho foi constituída pelo corpo docente e 

pelos alunos da Pós-Graduação da Escola de Administração da UFRGS. Para 
amostra desta pesquisa foi estabelecido que 10% do número total de docentes e de 
10% dos alunos de mestrado e doutorado. 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário, contendo 
13 questões, dentre elas 12 questões fechadas, de múltipla escolha, e 1 questão 
aberta.  

O questionário para a coleta de dados foi enviado via correio eletrônico a 
todos os alunos de pós-graduação de mestrado e todos de doutorado. O instrumento 
também foi enviado, via correio eletrônico, a todos os professores da Instituição.  

Foi estabelecido um prazo de quinze dias para o retorno das respostas. 
Houve retorno de 39 questionários. 

 
3 Resultados Parciais/Finais 

 
A pesquisa apontou que para a amostra, a informação em formato eletrônico 

possibilita algum tipo de vantagem em relação ao suporte impresso, o que pode ser 
uma das justificativas para o pouco aproveitamento da coleção impressa disponível 
pela biblioteca. 
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Gráfico 1 – Preferência no Formato da Informação 

 
Fonte: SILVA FILHO, Rubens da Costa. Avaliação da coleção de periódicos da Biblioteca 
da Escola de Administração da UFRGS. 2006. 120f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação) – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 
 
4 Considerações Parciais/Finais 

 
A análise dos dados apontou que um dos motivos da baixa freqüência na 

utilização dos periódicos impressos da biblioteca é a flexibilidade que o meio 
eletrônico proporciona aos pesquisadores no acesso aos documentos científicos. A 
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disponibilidade em tempo integral, a possibilidade de encontrar a informação na 
íntegra, com rapidez e sem custo, na comodidade de casa. 

Mesmo pelo desinteresse demonstrado pelos alunos da pós-graduação e 
pelos professores da faculdade ao acervo de periódicos impressos, o autor percebe 
que ainda é cedo para a possibilidade de vir a ser realizado o processo de 
desfazimento dos títulos superpostos, isso devido a procura, mesmo que raquítica, 
pelas revistas no formato papel por alguns usuários.  

Há ainda o desconhecimento da freqüência na utilização da coleção impressa 
pelos alunos de graduação e pelos demais usuários da biblioteca, o que impossibilita 
que se realize o processo de desfazimento, ficando aqui a sugestão para a biblioteca 
a realização de um novo estudo afim de apontar a real utilização da coleção 
impressa por estes usuários. 
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