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A INTERNET COMO MEIO DE DIFUSÃO INSTITUCIONAL: O CASO DA ESCOLA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UFRGS. Henrique G. Testa, Douglas H. Martins, Maurício G. Testa, Henrique Freitas 
(Departamento de Ciências Administrativas - Escola de Administração – UFRGS). 
Entre as novas tecnologias de informação e comunicação, a Internet vem se destacando pelos benefícios que traz 

para as organizações. Possibilita, por exemplo, reorganizar processos, buscar novos mercados e expandir a comunicação externa. 
Também na área educacional sua aplicação tem se ampliado, funcionando como instrumento de pesquisa, ferramenta auxiliar ao 
ensino presencial e canal de distribuição na educação a distância. Porém, pouco se observa da utilização da Internet para 
democratizar o acesso ao conhecimento que é construído nas universidades públicas brasileiras. Parte significativa deste 
conhecimento fica restrita, sendo pouco difundida e utilizada pela sociedade, não gerando, portanto, inovações. Assim, este 
trabalho tem por objetivo explorar o uso da Internet como meio de difusão do conhecimento gerado por instituições de ensino 
superior, através da aplicação prática de uma proposta na Escola de Administração da UFRGS. A proposta, elaborada com base 
no conhecimento da equipe de pesquisa em relação ao potencial uso da Internet nas organizações, começou pela publicação 
(www.ea.ufrgs.br) das teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), que foram organizadas 
para serem acessadas através de mecanismos de busca por palavra-chave, título, autor, orientador e termos do resumo. Para tal, foi 
necessário reorganizar os processo internos do PPGA de modo que, à cada defesa, o trabalho fosse publicado a partir das 
autorizações dos autores. Porém, através da integração de banco de dados com a Internet, muitas outras informações (de grupos de 
pesquisa, professores, estudantes, etc.) podem estar disponíveis. Dentre os resultados que vem se observando, destaca-se a 
crescente utilização das teses e dissertações em referências de pesquisas internas e externas, o que significa uma valorização do 
conhecimento desenvolvido no PPGA (FAURGS). 
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