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AVALIAÇÃO DOS DESCRITORES RELATIVOS A CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 
EMPREGADOS NO PROCESSO DE INDEXAÇÃO ALFABÉTICA PELA BIBLIOTECA 
SETORIAL DA FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO /UFRGS. Janaina 

Maria Rolim Hoffmann, Profa. Ms. Glória Sattamini Ferreira, Profa. Dra. Iara Neves Conceição, Profa. Ms. 
Martha E. K. K. Bonotto, Especialista Inês Maria de Gasperin, Regina Helena Van Der Laan (orient.) 
(Departamento de Ciência da Informação, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, UFRGS). 
Avaliação dos descritores empregados no processo de indexação da Biblioteca Setorial da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação (FABICO)/UFRGS, para determinar sua correlação com a terminologia específica 
da Área de Ciências da Informação. O estudo procurou determinar se os descritores são representativos, para permitir 
a recuperação da informação pelos usuários do sistema. Os principais problemas observados, geradores deste 
trabalho, foram em relação à uniformização das unidades indexadoras, por exemplo, mais de uma unidade 
representando o mesmo conceito; o mesmo descritor utilizado ora no singular ora no plural, entre outros. 
Metodologicamente esta pesquisa está estruturada em 04 etapas: a) coleta dos descritores relativos à área de Ciências 
da Informação; b)organização dos descritores considerados adequados em gráficos; c) estabelecimento das diretrizes 
para a revisão dos descritores que constam na base de dados da Biblioteca Setorial da FABICO; d) padronização de 
inserção de novos descritores. O desenvolvimento da primeira etapa constituiu-se da organização da listagem dos 
descritores a serem avaliados, elaboração de um formulário de coleta de dados e determinação de um corpus textual. 
Esse inclui artigos de periódicos publicados a partir de 1995 em publicações sob responsabilidade de pós-graduação 
em Ciências da Informação, constantes da Biblioteca Setorial da Faculdade de Biblioteconomia e 
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Comunicação/UFRGS. Os dados obtidos até o presente momento, sinalizam que há divergências entre a terminologia 
da área de Ciência da Informação empregada pelos autores e os descritores da base SABi, constituindo-se em um 
fator dificultador no processo de interface do usuário com o SRI. Cumpre salientar a importância deste estudo 
terminológico no vocabulário controlado utilizado no SABi dada a possibilidade de sua metodologia ser utilizada por 
outras unidades deste Sistema., bem como de outros Sistemas de Recuperação de Informação do país. (PROBIC-
UFRGS/IC). 
 




