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RESUMO 

 

 

O Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária, pertencente ao 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio 

Grande-FURG, é aberto a todos os cursos da Universidade para atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, porém há predominância de uso pelo curso de 

Biblioteconomia, uma vez que a maioria das suas disciplinas práticas que 

envolvem tecnologia da informação e comunicação são desenvolvidas nesse 

laboratório. Dessa forma, surgiu o interesse em conhecer a avaliação dos 

alunos desse curso sobre a situação da estrutura geral do local, desde seu 

funcionamento, como acontece à realização das atividades acadêmicas, tais 

como aulas agendadas pelos professores, cursos, minicursos e palestras. O 

objetivo desta pesquisa foi verificar com os acadêmicos os pontos positivos e 

os pontos negativos quanto à estrutura geral do laboratório de ensino, incluindo 

os computadores, acesso à internet e atividades ligadas ao ensino, pesquisa e 

extensão e demais sugestões nos quais visem às melhorias necessárias para a 

manutenção das tecnologias disponíveis no local. Foi utilizado como 

metodologia o levantamento de opiniões a partir da aplicaçãode um 

questionário com questões abertas e fechadas que foi respondido por 75 

alunos matriculados no 2°, 4°, 6° e 8° semestre. O questionário foi aplicado no 

período entre os meses de setembro e outubro de 2014. Acredita-se que a 

partir da divulgação dos resultados, o laboratório poderá traçar novas ideias 

para que busque soluções para melhorias na estrutura geral do Laboratório 

bem como a criação de mais cursos, minicursos, oficinas e palestras voltadas 

para os cursos vinculados ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação - 

ICHI. 

  

Palavras-chave: Biblioteconomia; Laboratório de ensino; Tecnologias de 

Comunicação e Informação; Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

The Documentary Information Technology Laboratory, part of the Institute of 

Human Sciences and Information of the Federal University of Rio Grande-

FURG, is open to all university courses for teaching, research and extension 

But there is a predominance of use by the Library of course, since most of its 

practical disciplines that involve information technology and communication are 

developed in this way laboratory. This became interested in knowing the 

student assessment of this course on the state of general structure of the site, 

since its operation, as the realization of academic activities, such as classes 

scheduled by teachers, courses, short courses and lectures. The objective of 

this research was to check with the academic the positives and negatives about 

the overall structure of the teaching laboratory, including computers, internet 

access and activities related to teaching, research and extension and other 

suggestions which aim to make the necessary improvements for the 

maintenance of the technologies available on site. It was used as methodology 

the survey of opinions from the application of the questionnaire with open and 

closed questions, which was answered by 75 students, enrolled in the 2nd, 4th, 

6th and 8th semester. The questionnaire was applied in the period between the 

months of September and October 2014. It is believed that from the 

dissemination of the results, the laboratory can draw new ideas to seek 

solutions for improvement in the overall structure of the Laboratory and the 

creation of more courses, short courses, workshops and lectures focused on 

the courses linked to the Institute of Human Sciences and Information - ICHI. 

 

Keywords: Library; Teaching laboratory; Information and Communication 

Technologies; Computing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento tecnológico que é presenciado atualmente, 

provocado pela evolução da microeletrônica e das telecomunicações e 

acelerado a partir da segunda Guerra Mundial, ocasionou sérias mudanças 

sociais e institucionais, afetando diretamente certas áreas do conhecimento, e 

exigindo, por conseguinte, a adequação de seus profissionais a um novo 

universo de atuação. (OLIVEIRA e SILVEIRA, 2010). 

As áreas que atuam diretamente com a informação e seu 

processamento, como é o caso da Biblioteconomia, têm sentido intensamente 

as instabilidades deste novo século, ao mesmo tempo em que é rico em 

novidades tecnológicas é também desafiador no que concerne à capacidade de 

lidar com tantos aparatos informacionais. Consequentemente, os profissionais 

da área, ou seja, os bibliotecários tambémdenominados profissionais da 

informação são desafiados a mudar seu perfil e sua forma de atuação, bem 

como atualizar-se constantemente para acompanhar as mudanças vigentes 

(OLIVEIRA e SILVEIRA, 2010). 

Com as Tecnologias de Informação e Comunicação, surgiram novas 

propostaspara melhorar a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem e 

da produção científica dos membros das Universidades. Uma delas éa 

implantação, em universidades tradicionais, do Centro de Recursos para a 

Aprendizagem e a Investigação (CRAI), neste são inseridos alguns serviços 

relacionados com ensino-aprendizagem, tais como serviço de criação para 

docentes em versão multimídia, acessível on-line, serviço de laboratório de 

autoaprendizagem com estações de trabalho e programas informáticos para 

edição de materiais conforme afirma Martinez (2004, p.100).  

Em outros casos, os cursos utilizam laboratórios de informática para 

dar apoio as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. No caso do curso 

de Biblioteconomia da FURG, alunos e professores contam com o Laboratório 

de Tecnologia da informação documentária – LTI.  
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O tema deste projeto “Avaliação dos serviços do LTI na visão dos 

alunos do curso de Biblioteconomia da FURG” tem por finalidade avaliar a 

satisfação dos acadêmicos do referido curso em relação ao uso das 

tecnologias digitais e acesso à internetdisponível para o uso em trabalhos 

acadêmicos de pesquisa e/ou estudo no local. 

A regulamentação do funcionamento do LTI FURG lotado no 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI) possibilitou a 

disponibilização deste espaço para a comunidade acadêmica, principalmente 

para os alunos e professores do curso de Biblioteconomia da FURG no intuito 

destes usufruírem de um local de realização de atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, criação de cursos, minicursos e oficinas de atualização dos recursos 

tecnológicos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 2011). 

A inclusão digital no Brasil não é só o acesso à internet e sim um 

processo deinserção do indivíduo na sociedade através do acesso às novas 

tecnologias digitais disponíveis gratuitamente. Castells (1999, p. 69), define a 

compreensão da inclusão digital na sociedade como ponto importante do 

processo de inclusão social no qual descreve de maneira que: 

organiza o seu sistema produtivo em torno de princípios de 
maximização da produtividade baseada em conhecimento, através 
dodesenvolvimento e difusão de tecnologias de informação, e 
dopreenchimento dos pré-requisitos para a sua utilização, 
sobretudorecursos humanos e infraestruturas comunicacionais. 

 
Dessa forma é importante que as universidades se dediquem a 

apostar nas Tecnologias de Informação e Comunicação, principalmente com a 

inclusão da internet, designar espaços para o usuário interno e externo, utilizar 

o sistema WI-FI em todos os ambientes, com os serviços informatizados para 

os usuários.Para isso é necessário que os espaços físicos sejam arquitetados, 

levando em consideração as necessidades do pessoal de apoio da área de 

informática (CASTRO FILHO, 2013). 

Como forma de colaborar com LTI no planejamento e 

desenvolvimento de produtos e serviços esta pesquisa, realizada junto aos 

alunos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande, 

buscou avaliar e verificar o papel que o laboratório vem desenvolvendo junto ao 

curso mencionado. Segundo Martin(2009, p.58), um bom espaço para uma a 

aprendizagem deve ser: 
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 Espaço funcional, para ser atraente; 

 Espaço adaptável e flexível, cujo uso pode ser alterado facilmente; 

 Espaço social acessível, acolhedor, fácil de usar e estimular a 

inteligência; 

 Espaço interativo bem organizado que incentiva o contato entre usuários 

e serviços tecnológicos. 

Com base nessa perspectiva, levanta-se o questionamento: Estaria 

o LTI da Universidade Federal do Rio Grande–FURG correspondendo a esse 

tipo de espaço (físico e social) para os usuários do curso de Biblioteconomia? 

Pressupõe-se que a avaliação de seus usuários seja uma excelente estratégia 

para responder esse questionamento. Dessa forma, foi elaborada a seguinte 

questão de pesquisa: 

 
1.1QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como os alunos do curso de Biblioteconomia da FURG avaliam o 

Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária- LTI? 

 
1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1OBJETIVO GERAL 
 

1.2.1.1 Verificar qual a opinião dos estudantes de Biblioteconomia em 

relação ao Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária e 

a relação com a sua formação acadêmica 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.2.2.1 Verificar a satisfação dos alunos do curso de Biblioteconomia em 

relação às tecnologias digitais e informacionais oferecidas pelo LTI; 

1.2.2.2Conhecer os problemas e dificuldades de uso do laboratório; 

1.2.2.3Verificar como acontece a participação dos alunos do curso de 

Biblioteconomia nas atividades de extensão promovidas pelo LTI; 

1.2.2.4 Detectar se há dificuldades para os alunos na utilização do espaço 

físico do LTI para a realização de suas atividades acadêmicas; 
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1.2.2.5 Identificar a faixa etária e o sexo dos alunos a fim de traçar um perfil 

dos usuários do LTI; 

1.2.2.6 Descrever o que seria um laboratório de Biblioteconomia na opinião 

dos matriculados no curso em questão; 

1.2.2.7 Identificar as vantagens do LTI no processo de formação acadêmica 

do profissional em Biblioteconomia; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pela pesquisa surgiu a partir da necessidade de um 

estudo geral sobre o laboratório onde os acadêmicos não só do curso de 

Biblioteconomia, mas também de outros cursos da FURG, utilizam para a 

realização das atividades escolares, participação em aulas práticas, palestras, 

seminários e minicursos relacionados com a inclusão digital considerada muito 

importante para a formação profissional e acadêmica. 

A partir desta linha de pesquisa relacionada à inclusão digital no 

curso de Biblioteconomia, entende–se que o acesso às tecnologias digitais é 

considerado fundamental para o crescimento dos acadêmicos de todos os 

cursos de graduação, principalmente do curso de Biblioteconomia que utiliza as 

fontes de informação eletrônica/digital para atender as necessidades dos 

usuários de serviços de informação no local para a realização das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.  

O LTI é um espaço criado por uma iniciativa do curso de 

Biblioteconomia. Nesse local são desenvolvidas as atividades acadêmicas 

deste curso e outros lotados no ICHI. Por isso, o Laboratório de Tecnologia da 

Informação Documentária visa à integração dos alunos deste curso com as 

tecnologias digitais tão importantes na vida acadêmica.  

Entende–se que a referente pesquisa realizada no LTI é considerada 

de fundamental importância para curso de Biblioteconomia e é 

consideradacomo ferramenta de apoio no aperfeiçoamento acadêmico porque 

visa conhecer as dificuldades dos acadêmicos no acesso à informação, os 

quais precisam para se aperfeiçoarem e assim estarem preparados para o 

futuro como profissionais da área da Biblioteconomia. 
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Sendo assim, essa pesquisa buscou conhecer o comportamento dos 

usuários no uso das tecnologias de informação, bem como suas dificuldades 

no uso do laboratório. Os resultados dessa pesquisa permitirão que o 

laboratório, bem como o curso de Biblioteconomia possam planejar novos 

serviços, reorganizar disciplinas e repensar o próprio projeto pedagógico do 

Curso, contribuindo diretamente para a melhoria da formação dos estudantes 

da FURG. 

Espera-se que a pesquisa sirva como ponto de partida para que se 

busquem formas de melhorar a qualidade da estrutura do laboratório de 

informática, bem como criar novos cursos, minicursos e palestras nos quais 

auxiliem o futuro bibliotecário a não só classificar, catalogar e indexar, mas 

saber utilizar as tecnologias digitais a seu favor em uma unidade de informação 

qualquer com segurança e responsabilidade a fim de poder disseminar a 

informação para os usuários.  

 
  



16 
 

2REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O tema deste estudo “Avaliação dos serviços do LTI na visão dos 

alunos do curso de Biblioteconomia da Furg” tem por finalidade avaliar a 

satisfação dos acadêmicos do referido cursoem relação ao uso das tecnologias 

digitais e acesso à internetdisponível para o uso em trabalhos acadêmicos de 

pesquisa e/ou estudo no local e a participação em cursos e minicursos voltados 

para o ensino, pesquisa e extensão do curso de Biblioteconomia desta 

instituição. Dessa forma, esse capítulo procurará abordar as tecnologias de 

informação no referente curso, os laboratórios de ensino e o LTI – FURG.  

 
2.1 ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA 

Na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), locusdo trabalho em 

questão, o curso recebeu autorização para seu funcionamento em 20 de 

agosto de 1974 através do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão desta 

universidade. (CABERLON, 2001). As justificativas que levaram à criação do 

curso foram o atendimento das demandas de municípios do interior e da 

própria instituição até então recém-inaugurada cinco anos antes bem como a 

necessidade de instituírem novos campi educacionais, (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE, 2000). 

A primeira estrutura curricular do curso, aplicada a partir da turma 

ingressante em 1975, era composta por um ciclo de formação profissional e um 

ciclo de prática. O estágio poderia ser realizado durante ou após a conclusão 

do ciclo de formação profissional. As disciplinas técnicas correspondiam a 79% 

do currículo, o que imputa por decorrência a consolidação do modelo técnico 

norte americano (CABERLON, 2001). Quanto ao primeiro currículo do Curso de 

Biblioteconomia da FURG, Caberlon (2001, p. 164) afirma que: 

 

[...] ao lado de tímidas introduções à História da Literatura (Luso-brasileira e 
estrangeira), História da Arte, Evolução do Pensamento Filosófico e 
Científico e Estudos Sócio Históricos, as demais matérias [...] distribuíam-se 
em Organização e Administração de Bibliotecas, Catalogação e 
Classificação, Bibliografia e Referência, Documentação, Paleografia e 
História do Livro e das Bibliotecas 
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Nadécadade1990, aeducaçãonacionalpassouporum momento de 

mudanças com a criação daLei 9.394/1996que estabeleceu as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Esta leiassegurou às universidades autonomia 

para: criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 

educação superior; fixar os currículos dos seus cursos e programas, 

observando as diretrizes gerais pertinentes e também estabelecer planos, 

programas se projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de 

extensão entre outras atribuições. (BRASIL, 1996). 

AsDiretrizesCurricularesNacionaisespecíficasparaoensinode 

Biblioteconomiaforamestabelecidasem2001pormeiodoParecerCNE/CES 

492/2001 do Conselho Nacional de Educação/Câmara Superior de Educação. 

Esse documentodefiniuoperfildosformandosdaárea, enumerouascompetênciase 

habilidades necessárias ao egressodirecionando o conteúdo curricular. O 

Parecer estabeleceuaimportância dos estágios, atividadescomplementares, 

avaliação institucional e da estrutura do curso. 

De acordo com essas diretrizes, a formação do bibliotecário deve 

proporcionar ao aluno:  

[...] o desenvolvimento e determinadas competências, habilidades e o 
domínio dos conteúdos da Biblioteconomia.  Além de preparados 
para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua 
prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, refletir 
criticamente sobre a realidade que os envolve buscar aprimoramento 
contínuo e observar padrões éticos de conduta [...]. (BRASIL, 2001) 
 

Este parecer enunciou as competências gerais de gerar produtos a 

partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los; formular e executar políticas 

institucionais; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 

projetos; utilizar racionalmente os recursos disponíveis; desenvolver e utilizar 

novas tecnologias; traduzir asnecessidadesdeindivíduos, grupose 

comunidadesnas respectivas áreas de atuação; desenvolver atividades 

profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar, prestar 

consultoria, realizar perícia se emitir laudos técnicos e pareceres; 

responderademandassociaisdeinformaçãoproduzidaspelas transformações 

tecnológicas quecaracterizam o mundo contemporâneo. (BRASIL, 2001, p.32). 
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Em 2007, ocorreu uma nova reforma no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Biblioteconomia da FURG (SILVEIRA; GONÇALVES, 2001) 

estabelecendoque os professores devessem seguir as proposições da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da UNESCO, 

preparando os futuros profissionais bibliotecários a “[...] aprender a viver junto, 

aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser” (FURG, 2006, p. 15). 

As disciplinas deste currículo distribuem-se em: obrigatórias do 
núcleo comum, obrigatórias por ênfase e optativas. Ressalta-se que 
as disciplinas específicas da Biblioteconomia, independentemente se 
obrigatórias ou optativas, subdividem-se em quatro áreas temáticas: 
1) Fundamentos Teórico-Metodológicos da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação; 2) Organização e Tratamento da Informação; 3) 
Recursos e Serviços de Informação; e 4) Gestão da Informação 
(FURG, 2006). Para obtenção do grau de Bacharel em 
Biblioteconomia, o educando deverá cumprir uma carga horária 
mínima de 3.000 horas-aula e carga horária máxima de 3.260 horas-
aula de atividades pedagógicas, assim distribuída: a) disciplinas 
obrigatórias (1.815 horas-aula); b) disciplinas optativas (mínimo de 
690 horas-aula); XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação – Florianópolis, SC, Brasil, 
07 a 10 de julho de 2013c) atividades complementares (máximo de 
260 horas-aula); d) estágios e práticas curriculares (360 horas-aula); 
e) Trabalho de Conclusão de Curso (135 horas-aula) (FURG, 2006, p. 
24). 

 

Essa reforma do currículo foi possível pela recomendação do II 

Encuentro de Directores de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de La 

Información Del Mercosur, em Buenos Aires, na Argentina em 1997, foram 

definidas as ementas e os conteúdos mínimos para os cursos de 

Biblioteconomia do MERCOSUL. Para tanto, foram estabelecidas seis áreas 

temáticas: Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação, Processamento da Informação, Recursos e Serviços de 

Informação, Gestão de Unidades de Informação, Tecnologia da Informação, 

Pesquisa (GUIMARÃES e RODRIGUES, 2003). 

A missão do curso de Biblioteconomia da FURG caracteriza-se pela 

promoção da educação plena, proporcionando uma formação geral técnica e 

humanística, despertando no discente criatividade e espírito crítico, além de 

incentivar a investigação científica e oportunizar acesso ao conhecimento. 

Quanto aos princípios empregados no curso, cita-se o de flexibilidade e de 

transversalidade, com a ênfase em: “Informação Cultural, Científica e 

Tecnológica”, (FURG, 2006). Esta ênfase prepara os alunos para a atuação em 

unidades de informação cujo foco seja a cultura, a ciência e a tecnologia. 
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Outros pontos que merecem destaque no currículo são: a redução dos pré-

requisitos e da Dissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

(FURG, 2006). O curso ainda passou em 2008 e 2015 por dois ajustes no 

currículo, os quais não modificaram sua filosofia e estrutura, pois de maneira 

geral foram acrescentadas disciplinas mais atuais e alteradas nas cargas 

horarias de algumas já existentes  

Observa–se que com essas mudanças, os recursos tecnológicos se 

fizeram cada vez mais presentes e um laboratório de informática se tornou uma 

exigência para preparar os futuros profissionais da informação a utilizarem as 

ferramentas digitais. 

Assim, o uso e produção intensa de conhecimento exigem 

mudanças nas estruturas da sociedade, na forma de organização e 

disponibilização das informações, além de dinamismo, inovação e uma cultura 

de aprendizagem, a fim de buscarem uma vantagem sustentável e manter-se 

atuante. 

De acordo com Belluzzo (2006, p. 82) o profissional da informação 

exerce o trabalho de competência em informação quando: 

A competência informacional é compreendida por duas dimensões, 
sendo a primeira de domínio de saberes e habilidades de diversas 
naturezas que permite a intervenção prática da realidade, e a 
segunda, uma visão criticada ao alcance das ações e o compromisso 
com as necessidades mais concretas que emergem e caracterizam o 
atual contexto social. 
 

A partir desta afirmação citada pela autora, entende-se que 

competência informacional está ligada às habilidades existentes no ato da 

mediação de alguma informação na qual o bibliotecário passará para o usuário 

fazendo com que esse profissional forneça a informação com qualidade e 

eficiência. Na inclusão digital, o processo de democratização do acesso às 

tecnologias da informação permite que a população acadêmica, principalmente 

do curso de Biblioteconomia tenha acesso às tecnologias digitais de forma 

gratuita para uso nas atividades acadêmicas diárias. 
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2.2 BIBLIOTECONOMIA ETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Após ter contextualizado de forma resumida informações sobre o Curso 

de Biblioteconomia se faz necessário discorrer sobre o Laboratório de 

Tecnologia da Informática (LTI) já que a tecnologia digital é o novo modelo de 

acessar e disponibilizar a informação. Caberlon,(2001) afirma que a atuação do 

profissional de Biblioteconomia tem se voltado cada vez mais para a criação e 

a manutenção de arquivos digitais e para a montagem de bancos de dados em 

computadores, empregando para isso os sistemas de informática e a internet. 

Essa realidade se vê mais concreta em bibliotecas universitárias. 

Segundo o artigo acadêmico “Convergências e divergências do modelo 

europeu do Centro de Recursos para El Aprendizaje y La Investigación (CRAI) 

em relação às bibliotecas universitárias brasileiras”, nos últimos anos, a rede 

de bibliotecas universitárias brasileira esteve compromissada com a 

capacitação de seus profissionais, desenvolvendo cursos e habilitando-os para 

a utilização das Tecnologiasde Informação e Comunicação. (CASTRO FILHO, 

2013). 

Com esse objetivo, a inclusão dos produtos e serviços direcionados ao 

ensino-aprendizagem, incluindo aqui as práticas pedagógicas associadas ao 

ensino, está caminhando para ser concretizada. Já na Espanha, o novo modelo 

de biblioteca universitária conta com o CRAI, como citado acima, ferramenta 

está, não apenas de contribuição no campo virtual, mas com recursos didáticos 

de apoio à docência universitária presencial, possibilitando aos docentes 

publicar seus materiais didáticos de aulas, mas também permitindo realizar 

atividades via rede eletrônica, como debates temáticos, e criar aulas virtuais de 

apoio ao ensino. Assim, a biblioteca, como a própria denominação do CRAI 

indica, passa a ser encarada como um centro de recursos de aprendizagem e 

ensino, onde podem existir a alfabetização informacional, o espaço de 

socialização, os materiais didáticos e a organização e gestão do conhecimento, 

entre outros. (MARTINEZ, 2004). 
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Martinez (2004) pesquisou eavaliou a possibilidade de introduzir o 

Novo Modelo de Biblioteca UniversitáriaCRAIs, no Brasil, partindo de alguns 

pressupostos: conscientização de que o novo modelo é benéfico para os 

usuários, uma vez que o acesso às informações, aos recursos tecnológicos e 

de pessoal, estará concentrado em um único local. O desafio está em pensar 

em novos caminhos metodológicos para o ensino e, consequentemente, incluir 

a biblioteca nessa empreitada bem comoreflexões da própria comunidade 

acadêmica, em conjunto com a direção das bibliotecas universitárias, para 

elaboração de propostas que visemà centralização de produtos e serviços 

oferecidos na Universidade, condição necessária, eficiência institucional. 

(MARTINEZ, 2004) 

Então se entende que o bibliotecário precisa de atualização constante 

enquadrando-se no novo perfil de trabalho que a área exige através do 

processo de reestruturação de carreira conformea Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), (BRASIL, 2002). Eis algumas de suas competências: 

 Automatizar unidade de informação; 

 Desenvolver e manter bases de dados; 

 Elaborar laudos técnicos 

 Capacitar recursos humanos 

 Desenvolver bibliotecas virtuais digitais 

Com relação aos profissionais de tecnologia da informação, as suas 

atividades são consideradas fundamentais no intuito de realizar o processo de 

automação de bibliotecas junto com o bibliotecário e, devido a isso, destacam-

se algumas dasatividades de acordo com a CBO (BRASIL, 2002): 

 Dimensionar requisitos de funcionalidade dos sistemas; 

 Desenvolver, testar e implantar os sistemas; 

 Definir padrões de interface com o cliente; 

 Avaliar novas tecnologias; 

 Emitir pareceres técnicos. 
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No que diz respeito à formação do profissional que costuma ser 

diversa, (MARTIN, 2009) demonstra os pré-requisitos de um futuro profissional 

que exercerá a profissão citando três tipos: 

 Informaticístico (Titulação em Biblioteconomia e Ciências 

da Informação) 

 Bibliotecário informático (Titulação em Biblioteconomia e 

informática a partir do trabalho) 

 Informático bibliotecário (Titulação em Ciências da 

Computação e conhecimentos biblioteconômicos a partir do 

trabalho)  

Contudo, compreende-se que uma das grandes diferenças básicas 

entre Biblioteconomia e Tecnologia da Informação é a disponibilização da 

informaçãopara o usuário e o desenvolvimento dos sistemas informatizados 

(COSTA, 2012). Sendo assim, não quer dizer que haja atritos de ideias entre 

eles por causa das características de suas funçõese diante disso, ao 

realizarem o trabalho em conjunto, contribuirão em muito para o 

desenvolvimento das duas profissões, trazendo visibilidade e reconhecimento 

tanto para o bibliotecário quanto para o profissional da Informação. 

Para Freire (2001)o Laboratório de TecnologiasIntelectuais 

representa uma oportunidade de contribuir para a concretização da 

possibilidade de acesso à informação por um grupo significativo de usuários, 

no ambiente da educação. Compreende-se assim, que a função do LTI voltada 

para área de Biblioteconomia é a disponibilização de toda a infraestrutura 

tecnológica para toda a comunidade acadêmica da universidade através do 

acesso à internet para uso docente e discente em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e também de outros cursos administrados pela FURG. 

O aluno, e especificamente, o estudante de Biblioteconomia, 

trabalha com bases de dados ou qualquer meio de busca à informação. Ele 

precisa de aulas práticas com computador em rede para postar e também 

acessar a informação, visto que trabalha com bases de dados e softwarescomo 

descreve Morais (2002, p. 65) “[...] o uso do computador facilita as mudanças 

organizacionais e pessoais, estimula a criatividade, proporciona maiores 

transformações. As pesquisas são ampliadas por meio do computador”. 
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2.3 OS LABORATÓRIOS NO ENSINO DE BIBLIOTECONOMIA 
 

A palavra laboratório pode ser empregada no sentido de trabalho de 

laboratório, que pode ser realizado em sala de aula ou em sala própria, e no 

sentido de local especial para a realização de trabalhos práticos (BOLL, 1972). 

Para o autor, o conceito de laboratório está estreitamente ligado à 

resolução de problemas oriundos da dissociação entre teoria e prática. No 

ensino da Biblioteconomia, não se pode traçar uma linha nítida entre a teoria e 

a prática entre a educação acadêmica e o treinamento profissional. Não se 

pode comteoria ensinada apenas na sala de aula e nem a prática reservada 

para o período de estágio do aluno na biblioteca ou para a sua prática 

profissional. 

Teoria deve ser coerente com a prática. O ensino profissional 

eficiente requer um perfeito equilíbrio entre os conceitosteóricos e sua 

aplicação. A teoria se torna compreensível através da aplicação prática: "Há 

necessidade de se construir, em sua situação de ensino profissional, uma 

ponte entre a teoria e a prática", observou John Boll (1972 p. 46). 

Expressão particular do trabalho prático, o trabalho de laboratório 

significa a experiência direta no manejo domaterial de formação e de exercício 

profissional, o que, sobcondições controladas de aprendizagem, permite a 

aquisição tanto da habilidade necessária como de conhecimento teórico. Ele 

pode proporcionar uma articulação entre teoria eprática tanto em um curso 

como em um currículo, como observou Morehead (1973.). 

 Em se tratando do ensino de Biblioteconomia, embora 

quelaboratório possa ocupar uma salade aula bem equipada com 

equipamentos e informações bibliotecárias, o ideal é umabiblioteca-laboratório 

que consiste em um laboratório bem articulado e bem equipado, que simula 

uma biblioteca em todos ou quase todos seus departamentos, refletindo o 

contexto organizacional e funcional no qual a Biblioteconomia é praticada. As 

técnicas para sua inclusão no currículo podem variar, massua estrutura 

conceitual é sempre a mesma. A vantagem é quea biblioteca-laboratório simula 

uma variedade de problemas bibliotecários, arranjados com trocas e 

combinações aproximadas o mais possível da realidade, compatibilizando-se 
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com os objetivos da educação liberal e com o ensino teórico. (MOREHEAD, 

1973). 

De acordo comMorehead (1973) os objetivos gerais da biblioteca-

laboratório são: 

 Aperfeiçoar o pessoal docente e principalmente, o pessoal 

discente visandoà ampliação das condições didáticas e a 

melhoria do nível de formação profissional dos alunos (ao 

realizarem o estágio profissional. Seu trabalho será 

amenizado e mais proveitosocom a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas de laboratório). 

 Possibilitar ao aluno um amplo contato, vivência e 

aprendizado no seu campo específico de trabalho. 

 Possibilitar pesquisas sobre a eficiência de novas 

técnicase possibilitarem uma perfeita e desejável 

integração entre as diversas disciplinas profissionalizante 

Em levantamento bibliográfico e em sites de cursos de 

biblioteconomia no país, pudemos identificar alguns exemplos de laboratórios 

aplicados ao curso de Biblioteconomia. O Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal Rio Grande do Sul apresentou um 

projeto para criação de uma biblioteca-laboratório nesses termos. Conforme 

Boll (1972), criar um laboratório nesse modelo, envolve um grande 

investimento em tempo e dinheiro, mas proporciona um controle experimental 

bem melhor e urna aprendizagem compatível com os objetivos da educação 

liberal e com o ensino teórico. 

Ao relacionar informação e usuário, o curso de Ciências da 

Informação e da Documentação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP) desenvolveu o Centro de Recursos 

Informacionais para o Ensino e Pesquisa (CRIPE)como um espaço físico virtual 

e flexível, onde convergem e se integram infraestruturas tecnológicas, recursos 

humanos, espaços diferenciados, equipamentos e serviços, orientados para 

aprendizagem do aluno, do ensino e da pesquisa. 

 Todos esses serviços já existem nas Universidades operando de 

forma independente, mas o papel do CRIPE é justamente centralizar a 

organização, gestão e acesso à informação com a utilização das tecnologias de 
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informação e comunicação e para isso têm entre outras finalidades a defacilitar 

o acesso e a difusão dos recursos de informação e comunicação bem 

comoampliar a assistência a estudantes, professores e pesquisadores com 

serviços concentrados, mais adequados às suas necessidades e com 

qualidade (MARTÍNEZ, 2004). 

Adquirindo softwares e hardwares que interajam entre si, criando 

produtos e serviços para docentes e discentes, o CRIPE-USP tem alguns 

objetivos tais como: 

 Disponibilizar informações por meio das tecnologias de informação e 

comunicação  

 Estabelecer uma rede de informação entre o corpo docente e discente, 

de forma que possa prover boa parte das necessidades estudantis 

relacionadas com a aprendizagem;  

 Organizar recursos necessários para que o corpo docente possa criar 

seus materiais de aula e também para o corpo discente elaborar seus 

trabalhos e seminários;  

 Criar um centro de serviços acadêmicos implicado permanentemente em 

dar suporte à inovação educativa, em empenhar o discente para que 

aprenda a aprender elaborar pesquisas bibliográficas e trabalhar de uma 

maneira mais interativa entre o bibliotecário, professor e aluno. 

(MARTÍNEZ, 2004). 

O laboratório possui suporte do Departamento e da Faculdade para 

o suprimento das impressoras e material de consumo, além da manutenção do 

banco de dados no servidor. A universidade oferece aos laboratórios didáticos 

da graduação, uma verba anual denominada PRÓ-LAB para a melhoria dos 

laboratórios. 

De acordo com Castro Filho, Oliveira e Pinheiro (2013),é um desafio 

formar profissionais críticos-reflexivos, com competências de gerenciamento, 

de organização, que sejam especialistas e tenham como prioridade um 

processo permanente de aprendizado, também conhecido como aprendizado 

ao longo da vida. Assim, o CRIPE serve de exemplo como mais um serviço 

tecnológico a serviço das atividades de pesquisa, ensino eextensão. 

Outro bom exemplo de um laboratório voltado para o curso de 

Biblioteconomia é o Laboratório de Tecnologias Intelectuais da Universidade 
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Federal da Paraíba (UFPB) que iniciou suas atividades em 2009, com apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

através dos editais Universal 2009 e 2011, do Edital Ciências Humanas CNPq 

– Capes 2010 e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC Graduação e Ensino Médio), bem como do Programa de Bolsas de 

Extensão (MEC/Pranobex) da instituição (FREIRE, 2001). 

Em relação às ações ligadas às atividades do LTI desta 

Universidade; os objetivos que visam propiciar competências tecnológicas 

intelectuais de produção e uso da informação estão descritas em três níveis de 

atividades abaixo descritas conforme Freire (2013): 

 Na pesquisa – propor, experimentar e avaliar um modelo de ação de 

informação para promover o compartilhamento de recursos de 

informação e à comunicação científica sobre a proposta e resultados 

(eventos e publicações).  

 No ensino – contribuir, de forma propositiva, para a qualidade do 

trabalho acadêmico nas disciplinas curriculares de graduação e pós-

graduação. 

 Na extensão- promover oportunidades para transferência de tecnologias 

intelectuais, mediante oficinas presenciais e tutoriais online para 

competências em informação, bem como prestação de serviços de 

referências na web. 

A proposta do LTI – UFPB representa uma contribuição à política de 

inclusão digital da Universidade Federal da Paraíba, que tem como finalidade 

promover o acesso de docentes e discentes à informação disponível na web. 

Para tal o laboratório desenvolveu um projeto “Na Trilha do Futuro” no âmbito 

do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação na UFPB com a 

finalidade de desenvolver ações para competências em informação na rede de 

ensino público de João Pessoa (PB), e recebeu apoio do Edital de Ciências 

Humanas 2010 do CNPq e Capes(FREIRE, 2001). 

Em nível de extensão, visando à inclusão social, este projeto 

realizado, na Escola Estadual LiceuParaibano, proporcionou ambientes virtuais 

de apoio ao ensino e aprendizagem em nível do ensino médio. Dessa forma, foi 

possível propor uma ação para integração de ações de informação em um 
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dado espaço social, de modo a promover a inclusão de grupos na sociedade 

em rede. 

 

 

O site BibliosReferindo aos artigos sobre a ‘disseminação da 

informação’ mostrou que o desenvolvimento da sociedade depende, hoje, da 

capacidade de gerar, transmitir, processar, armazenar e recuperar informações 

de forma eficiente. Por isso, a população precisa ter oportunidades de acesso a 

esses meios tecnológicos. As tecnologias de informação favorecem o 

progresso econômico, político e cultural da humanidade, promovendo a 

inclusão da informação na sociedade com perspectivas de expandir o 

conhecimento de forma significativa para todos. 

O laboratório de Tecnologia da Informação da escola de 

Biblioteconomiade Minas Gerais, segundo o professor da época Eduardo José 

Dias, contava nos anos 90, com pouca disponibilidade em aplicativos 

específicos da área de biblioteconomia e recuperação da informação, embora 

contassem com a generosidade da Empresa PersonalBibliographic Software, 

(E.U. A) pela aquisição da cópia do Software PRO-CITE para gerenciamento 

de bases de dados bibliográficos e PRO-SEARCH gerenciamento debuscas 

em grandes sistemas online de recuperação de informação, como o DIALOG.  

Algumas tentativas próprias de desenvolvimento foram feitas como a 

adaptação para o português do sistema de indexação NEPHIS, que é uma 

linguagem facilitadora do indexador, do programador e do usuário de acordo 

com Rivier (1992). 

O fato de a Universidade poderoferecer, no quesito ensino, a 

disciplina de Tópicos especiais de serviços de Biblioteca, em 1988, foi graças à 

implantação do Laboratório e da disponibilidade de recursos computacionais. 

Na área da pesquisa foi possível à realização de vários projetos devido aos 

pacotes como o PSSS-EstatísticaPackage for the Social Science, já na 

extensão a automação das transações do carro-biblioteca servindo à região 

metropolitana de Minas Gerais provendo informação naquela área foi essencial 

(DIAS, 1990). 
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Com esses exemplos podemos verificar a importância dos 

laboratórios para os cursos anteriormente mencionados e o quanto eles podem 

influenciar na qualidade do ensino de Biblioteconomia. 

2.4 O LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
DOCUMENTÁRIA-LTI DA FURG 

 

O Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária da FURG 

(LTI) objetiva servir como referência para práticas de alfabetização 

informacional e digital no Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

(ICHI), para isso conta com 43 computadores, todos conectados à internet e 

com Sistema Operacional Livre – Linux, distribuição Ubuntu 12.10. 

O referido Laboratório está localizado no andar térreo do Pavilhão 4 

do Campus Carreiros desta instituição localizado na Av. Itália s/n na cidade do 

Rio Grande – RS e vem desenvolvendo um projeto que trata da tecnologia da 

informação como instrumento para a alfabetização digital e o letramento 

informacional desde o ano de 2011, esse projeto visa desenvolver as práticas 

referentes ao ensino no referido local (FURG, 2011). 

O LTI funciona de segunda a sexta feira das 8 h da manhã até as 22 

h da noite coordenadas pela Prof.ª Maria de Fatima Santos Maia e Carlos 

Eduardo Pereira de Quadros na função de Técnico de Laboratório/ Informática. 

Atualmente atua como estagiário. 

O LTI possui 43 computadores, sendo dois de uso exclusivo do 

estagiário e técnico, uma do professor e 40 destinados aos usuários. 

O laboratório é um espaço envolvido por uma camada envidrada e 

assim, é dividido em dois ambientes descritos abaixo: 

a) Ambiente interno: Possui 30 computadores para alunos e 1 

computador para uso exclusivo do professor, conectado a um projetor e 

sistema de som.  A sala também possui ar-condicionado e quadro-branco. 

b) Ambiente externo: Possui 10 computadores, 4 espaços 

destinados à conexão de notebooks e 2 computadores para a equipe do 

laboratório.  

O ambiente externo fica disponível para uso livre mesmo em ocorrência 

de aula no ambiente interno. 

 



29 
 

Os softwares instalados são o Linux e o Mac OS X. A lista dos demais 

softwares instalados está descrita no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: LISTA DOS PROGRAMAS DO LIBREOFFICE SIMILARES AO 
MICROSOFT OFFICE 

Nome do programa 
instalado no Linux 

Descrição 

Programa equivalente no 
Windows/ programas mais 
conhecidos 

Libre Office Writer Editor de texto Microsoft Word 

Libre Office Calc Editor de planilhas Microsoft Excel 

Libre Office Impress 
Editor de apresentações 
de slides 

Microsoft PowerPoint 

LibreOffice Base 
Gestor de bases de 
dados 

Microsoft Access 

LibreOffice Draw 
Desenho vetorial e 
editoração eletrônica 

Corel Draw 

Empathy Messenger 
Comunicador 
instantâneo 

MSN/ Windows Live Messenger/ 
Skype 

Brasero Gravador de cd e DVD Nero 

Rhythmbox Player de mídia Windows Media Player 

Mozilla Firefox Navegador Internet Explorer 

MT Paintgraphic editor 
Editor de imagens 
simples 

Paint 
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Conta com o projeto “Laboratório de Tecnologia da Informação 

Documentária como instrumento para alfabetização digital e letramento 

informacional”, coordenado pela professora Maria de Fatima dos Santos Maia e 

cujos objetivos específicos são:  

 Criar, oferecer o espaço, promover (por convite ou contratação) cursos, 

minicursos e oficinas de uso de ferramentas tecnológicas e de 

alfabetização digital e informacional, permanentes ou temporários; 

 Servir como referência para práticas de alfabetização informacional e 

digital no Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI) da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

Em suma o LTI representa uma oportunidade e um espaço de 

trabalhos onde os pesquisadores e aprendizes tecem, no tear da ciência da 

Informação, uma rede cujo padrão de informação, comunicação e computação 

em nível da integração entre pesquisa, ensino e extensão, nas práxis 

acadêmicas e na área de ensino em geral. (FREIRE, 2012). 

Neste contexto, dentro do possível, a FURG dá apoio tecnológico às 

necessidades administrativas, docentes e discentes disponibilizando 

equipamentos computacionais conectados à Internet.  

Compreende-se então que a função dos Laboratórios de 

Tecnologias Intelectuais voltadas para a área de biblioteconomia é a 

disponibilização de toda a infraestrutura tecnológica para toda a comunidade 

acadêmica das universidades públicas do territóriobrasileiro, através da 

presença de computadores com acesso à internet para uso docente e discente 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como para a realização de 

trabalhos acadêmicos referentes à sua área de atuação (FREIRE, 2012). 

As tecnologias digitais de informação e comunicação possibilitaram a 

produção de novos suportes os quais facilitaram a adoção de diferentes 

formatos, consolidando de maneira decisiva a “explosão informacional” que 

iniciou em 1950, assim: 
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Ao tornar a informação a principal matéria-prima para o aumento da 
produtividade, em nível mundial, a sociedade contemporânea tornou 
também necessária à organização e gestão desse insumo [...] Sendo 
assim, de um regime industrial formado pelo regime de produção que 
se qualifica como sociedade da informação e comunica através de 
tecnologias de comando e comunicação, passamospara um regime 
de produção que se qualifica como sociedade da informação e 
comunica através de tecnologias cada vez mais digitais. (UNGER& 
FREIRE 2008, p.88). 
 

Dentro da proposta dessa pesquisa se faz necessário retomar a 

importância do laboratório para as práticas do profissional da informação como 

espaço complementar de apoio acadêmico para o ensino, pesquisa e extensão. 

Esse referencial teórico permitiu abordar o processo de 

compartilhamento de tecnologias intelectuais e digitais no âmbito das teorias 

bem comoconhecernovas possibilidadesde promover competências em 

informação para busca e organização da informação de interesse para a 

práticaeducativa. Esse processo contribuiu para a comparação ente osLTIS 

inclusive com o LTI da FURG verificando a funcionalidade das tecnologias e do 

acesso à internet, bem comoa inclusão digital. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 
3.1CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 

Como dizem Rea e Parker (2002), “É muito raro um estudo encaixar-

se em apenas uma categoria informacional [...] qualquer investigação científica 

requer relacionamentos identificados em termos de dados descritivos, 

comportamentais e preferenciais (...)”. Sendo assim, o presente trabalho 

integrou várias formas de análise e pesquisa.  

O primeiro passo foi à revisão bibliográfica. Por meio dela, foram 

buscadas informações em materiais já elaborados como livros, artigos 

científicos, teses e dissertações disponíveis na internet e na literatura em geral, 

que forneceram embasamento. Foram feitas, portanto, leituras sobre osLTIs 

das Universidades do Paraná, Minas Gerais, Ribeirão Preto e Rio Grande do 

Sul bem como teorias a respeito do ensino de Biblioteconomia e suas 

tecnologias selecionando a documentação que seria útil. 

Visando relacionar os aspectos essenciais do referencial teórico com 

a realidade do LTI da FURG desenvolveu-se uma pesquisa quanti-qualitativa, 

por meio de levantamento.  A finalidade principal da utilização desse método 

nesta pesquisa foi descrever as experiências de modo prático dos pesquisados 

e dimensionar suas percepções quanto a uma possível introdução dos modelos 

de LTI apresentados. 

 
 

3.2 SUJEITOS 
 

Participaram da pesquisa 75 estudantes matriculados no curso de 

Biblioteconomia, de um universo de 140 estudantes. A amostra não 

probabilística foi definida por conveniência tendo respondido aqueles que 

estravam presentes em sala de aula e concordaram em participar da pesquisa.  
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3.3 COLETAS DE DADOS 
 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário que 

segundoYIN(2005), é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença do 

entrevistador, como por exemplo, por escrito. 

A aplicação dos questionários foi realizada entre os meses de agosto e 

outubrode 2014. O instrumento contém 14 questões fechadas e abertas e foi 

solicitado aos professores a permissão para aplicação do questionário nas 

salas de aula e também foi aplicado no laboratório nas aulas teóricas do curso 

ministrados no local. Sobre o questionário, pode-se dizer que é 

umprocedimento que: 

 

[...] é um instrumento na qual se recorre sempre que têm necessidade 
de obter dados que não podem ser encontrados em registros e fontes 
documentais, podendo estes ser fornecidos por determinadas pessoas. 
Esses dados poderão ser utilizados tanto para estudos de fatos como 
de caso ou de opiniões. (METODOLOGIA, 2002). 
 

Assim, a razão deste trabalho teve como meta levantar dados sobre as 

diversas situações no laboratório LTI do Curso de Graduação em 

Biblioteconomia da Furg. Foi analisada a utilidade dos laboratórios de 

informática, da infraestrutura e da rede Internet na contribuição da formação 

acadêmica do profissional bibliotecário. 

Procedeu-se nos meses de março a maio de 2015 a tabulação onde 

foram feitas a discussão dos dados coletados visando identificar os pontos 

positivos e os pontos negativos a fim de realizar um diagnóstico sobres os 

possíveis problemas enfrentados e buscar soluções para resolução dos 

mesmos e nos meses de junho e julho de 2015, realizou–se a análise dos 

resultados podendo ser visualizados no capítulo seguinte. 
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4RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O instrumento de coleta usado na pesquisa foi dividido em três 

grupos de perguntas, sendo que, o primeiro grupose refere a aspectos sobre os 

alunos, tais como faixa etária, semestre, acessibilidade ao laboratório e 

finalidade acadêmica. O segundo grupo se refere àavaliação da estrutura 

física, qualidade dos serviços e conhecimentos de informáticae, o terceiro 

grupo, conta com perguntas referentes ao funcionamento do local, atividades 

voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, importância da existência do LTI para 

a vida acadêmica. Assim, iniciamos com as características dos entrevistados: 

 

4.1Alunos matriculados no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Rio Grande do 2° ao 8° semestre do ano de 2014. 

 

Em relação ao período em que os alunos estavam cursando, 

buscou-se fazer uma coleta equilibrada, com respondentes de todos os 

adiantamentos do curso. Assim, dos 75 alunos respondentes matriculados no 

2°, 4°, 6°e 8° semestre, 28% dos respondentes estão no 2° semestre, 25% 

estão no 8° semestre, 24% estão no 6° semestre e 23% no 4° semestre.  

 

Gráfico1:Proporção do número dos alunos matriculados no curso de 
Biblioteconomia do 2°, 4°, 6° e 8° semestre em setembro de 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.2Faixa etária dos investigados 
 

Em relação à faixa etária, pode-se perceber que a maior parte 

dosalunos que participaram da pesquisa e que representa 50% dos 

acadêmicos está na faixa de idades entre 18 a 29 anos sendo assim 

representando o grupo mais jovem. Já o grupo mais idoso do curso do curso 

tem idades de 58 a 63 anosComo se observa no gráfico nº 2, o aluno mais 

novo do curso tem a menor idade entre e possui 18 anos de idade e o aluno 

mais velho da turma tem 63 anos de idade. 

 

Gráfico2Gráfico da Faixa etária dos investigados

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
4.3Avaliação da acessibilidade ao LTI e finalidade acadêmica 
 

No que diz respeito à utilização do LTI para as atividades 

acadêmicas do curso de Biblioteconomia, a maioria dos alunos representados 

por 32% utiliza o laboratório de ensino e representa uma quantidade 

significativa dos alunos. Já a menor parte dos alunos representados por 2% 

utiliza o local para assistir as aulas e realizar trabalhos acadêmicos 

 

 

 

 

51%

19%

25%

5%

18 a 29 anos

30 a 42 anos

45 a 55 anos

58 a 63 anos



36 
 

Gráfico 3:Acessibilidade ao LTI e finalidade acadêmica 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

4.4Avaliação da estrutura física do laboratório e da qualidade dos serviços 

oferecidos pelo LTI 

 
4.4.1 Atendimento aos usuários do LTI 
 

Para as questões de avaliação da estrutura e serviços oferecidos 

pelo LTI foi feita uma escala de 0 a 5 na qual 0 significa sem condições de 

avaliar e 5 como excelente. No que diz respeito ao atendimento aos usuários, 

observa-se que a maioriados acadêmicos ficou muito satisfeita (41% Muito bom 

e 21% excelente) com a qualidade do atendimento realizado no referido 

laboratório de ensino. 

Gráfico4: Avaliação do atendimento aos usuários 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4.2 Ambiente do LTI 
 

Com relação à qualidade do ambiente do LTI desde a organização e 

higienização do local, 48% dos alunos avaliaram o ambiente como Muito Bom e 

excelente e 48% dos acadêmicos avaliaram como regular e ruim. No entanto, 

ao observar o laboratório, é possível perceber que há uma divergência de 

respostas referente ao ambiente do LTI e por isso,oscilou-se entre os critérios 

Muito bom e excelente e Regular e Ruim apesar de existir uma igualdade nas 

respostas. 

 

Gráfico5: Avaliação do ambiente do LTI 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.3 Qualidade do sistema multimídia 
 

Sobre o item citado, 67% dos alunos não o considera satisfatório. 

Dessa forma, conclui-se que o sistema multimídia precisa melhorar nos 

quesitos funcionalidade, pois os alunos têm dificuldade de manuseá-lo e a 

conexão com a internet.  

 

Gráfico6: Avaliação de qualidade do sistema multimídia 

 

3%1% 8%

40%

40%

8%
Sem condições de avaliar

Péssimo

Ruim

Regular

Muito bom

Excelente

5% 1%

15%

52%

23%

4%

Sem condições de avaliar

Péssimo

Ruim

Regular

Muito bom

Excelente



38 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

4.4.4 Situação dos computadores 

Referente à situação dos computadores, 56% dos acadêmicos se 

mostraram insatisfeitos e36% ficaram satisfeitos. Diante dos resultados, os 

alunos se mostraram descontentes com o sistema operacional Linux Ubuntu e 

por causa disso gostariam que trocassem esse sistema pelo Windows por ser 

mais bem manuseado pelos alunos fora da FURG. 

 

Gráfico 7: Avaliação da situação dos computadores 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.5 Qualidade das cadeiras 

 

Em relação à qualidade das cadeiras do LTI, foi mostrado que 51% 

dos acadêmicos ficaram muito satisfeitos com a qualidade das cadeiras do LTI 

por conta disso avaliaram o item como Muito bom ou excelente e 49% ficaram 

insatisfeitos por se sentirem desconfortáveis na hora de se sentarem para 

realizar as atividades e avaliaram como regular ou ruim. 

 

Gráfico 8: Avaliação da qualidade das cadeiras existentes n LTI 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4.6 Condições das Mesas 

As condições das mesas,na opinião dos acadêmicos,foram 

positivaspois a maioria das respostas deles sobre o assunto foi entre Muito 

Bom e excelente. No gráfico abaixo, 2% dos alunos classificou como sem 

condições de avaliar e péssimo e mais de 50% avaliou como muito bom e 

excelente. Diante dos resultados obtidos na pesquisa, inferimos que não 

sãonecessárias muitas melhorias nesse aspecto. 

Gráfico 9: Avaliação das condições das mesas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.7 Qualidade da Iluminação 

Referente à qualidade da iluminação, 45% dos respondentes 

classificaram a iluminação do ambiente entre muito bom e excelente, 36% 

consideraram como regular e 13% disseram que está ruim. As lâmpadas do 

laboratório são florescentes com a presença de cortinas nas janelas. 

 
Gráfico10: Gráfico de qualidade do ambiente, iluminação, etc. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4.8 Qualidade do espaço físico 

De um modo geral, com relação à qualidade do espaço físico do LTI, 

51% considerou o espaço físico como regular e ruim, 45% considerou como 

muito bom e excelente e apenas 4% avaliou como péssimo e sem condições 

de avaliar. Contudo para melhorar o espaço físico do LTI, deveria ser 

disponibilizada impressoras para impressões acadêmicas, sistema de Wifipara 

acesso à internet sem fio e juntamente com ele um espaço para uso de 

notebooks para acesso a esse sistema. 

 

Gráfico11: Avaliação da qualidade do espaço físico 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
4.4.9 Qualidade do acesso à internet 
 

Embora 47% dos acadêmicos consideram muito boa ou excelente a 

qualidade do acesso à internet, 52% considera o item como regular e péssimo. 

Para melhorar o acesso à internet, é preciso verificar a velocidade da conexão 

com a internet e realizar as manutenções necessárias ou buscar outros pontos 

mais próximos para melhorar o acesso à internet. 
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Gráfico12: Avaliação de qualidade do acesso à internet 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.10 Editor de texto oferecido para uso 
 

Sobre o editor de texto oferecido para o uso, 20% dos acadêmicos 

do curso de Biblioteconomia classificaram como bom, 25% avaliaram como 

regular e 32% consideraram no como ruim ou péssimo. Então, diante dos 

dados apresentados, podemos afirmar que os acadêmicos ficaram insatisfeitos 

com a sua funcionalidade e afirmaram que gostariam que utilizassem outro 

editor de texto do outro programa diferente do atual, pois eles entendem que o 

programa do Microsoft Office tem uma funcionalidade melhor.O programa 

LibreOffice, diferentemente do Microsoft Office tem uma funcionalidade melhor 

e por isso, deixam de utiliza-lo. É um programa de uso e instalação gratuita e, 

sendo assim, sem custo nenhum. 

 

Gráfico13: Gráfico de Editor de texto 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4.11 Planilha de Cálculos oferecidas para uso 
 

Referente à Planilha de cálculos do LibreOffice pode-se deduzir 

que23% informaram que não tem condições de avaliar, 28% consideram ruim 

ou péssimo, 21% considerou como muito bom ou excelente. Os dados 

expostos na figura a seguir, refletem a percepção dos alunos em relação ao 

item citado. 

 

Gráfico14: Avaliação da planilha de cálculos disponibilizada pelo LTI 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.12 Editor de apresentações (Slides) 

Em relação ao editor de apresentações do LibreOffice (Slides), a cor 

roxa (Representada por 32% do gráfico)mostra que os alunos avaliaram que o 

editor de apresentações e considerado regular, poisna opinião deles, o 

programa poderia ter uma melhor interface do que o atual. Sendo assim, 

entende–se que o Editor de apresentações (Slides) precisa de uma melhor 

interface para facilitar a sua usabilidade, ou a troca por outro software. Ainda 

chama a atenção que 30% consideram esse software péssimo ou ruim. 
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Gráfico15: Avaliação do editor de apresentações 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.13 Condições de uso das bases de dados 
 

Quanto às condições de uso das bases de dados do Linux, houve 

uma resposta positiva dos acadêmicos perante o assunto e por isso 41% 

avaliou como Muito bom ou excelente. Porém,39% consideraram como regular 

ou ruim 8% avaliou como péssimo e, por não conhecer o software do 

LibreOffice por estarem começando a graduação, 12% não tiveram condições 

de avaliar o software 

Gráfico16: Avaliação das condições de utilização da das bases de dados 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.4.14 Uso do sistema de computação em nuvem 
 

De acordo com Taurion (2009, p.2) a Computação em Nuvem - ou 

CloudComputing - pode ser definida como “um conjunto de recursos como 

capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, 

aplicações e serviços disponibilizados na Internet”.Sedo assim, a análise dos 

dados referente à pesquisa sobre o assunto mostrou que 32% dos acadêmicos 

avaliaram como Muito Bom ou excelente. Porém, 23% avaliaram como regular 

e ruim, já os 9% avaliaram com péssimo e 36% não tiveram condições de 

avaliar o sistema pelo fato de não o conhecerem. 

 
Gráfico17: Sistema de computação em nuvem 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.15 Uso do espaço para notebook 

 

Com relação ao uso do espaço para notebook, 42% considera o 

espaço entre regular ou ruim, 14% avaliaram como muito bom ou excelente 

21% avaliaram como péssimo e 23% não tiveram condições de responder 

devido ao desconhecimento sobre o assunto. 
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Gráfico18: Uso do espaço para notebook 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.16 Entretenimento (Música, Vídeos, etc.). 
 

Sobre entretenimento através de assistir vídeos, ouvir música, etc., 

as respostas dos alunos foram na maioria entre regular e ruim representada 

por 36% dos alunos, 18% avaliou como muito bom ou excelente. Já 21% 

avaliaram como péssimo e 23% não tiveram condições para avaliar a questão, 

pois nunca acessaram o LTI para outras práticas que não sejam acadêmicas. 

 

Gráfico19: Entretenimento (Vídeos, música, etc.). 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.5. Sobre a participação dos acadêmicos do curso de Biblioteconomia da Furg 

em cursos e palestras voltados para as atividades ligados ao ensino, pesquisa 

e extensão realizados no LTI. 

Observando o gráfico que segue, verificamos que 26 alunos (35% 

dos respondentes entrevistados) não participaram de nenhum curso ou 

palestra relacionados com as atividades de extensão realizadas no LTI contra 

49 alunos (65% dos respondentes) os quais já participaram de algum curso ou 

palestra relacionado com as atividades de extensão no referente local, sendo 

assim considerada a grande maioria dos alunos fechando um total de 100% 

dos respondentes entrevistados. 

 

Gráfico20: Participação dos acadêmicos em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão realizados no LTI. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Trinta e três alunos responderam que SIM e alegaram que contribuiu 

em muito para a vida acadêmica no intuito de melhorar o rendimento 

acadêmico, facilitou em muito a forma de utilização dos programas do Office, 

ajudou no entendimento sobre hardware e software, etc. Sobre isso, o motivo 

deles terem respondido SIM foi o fato de o LTI possuir uma estrutura bem 

organizada para desenvolver as atividades voltadas para o ensino, pesquisa e 

extensão voltados para o curso de Biblioteconomia e demais cursos aos quais 

fazem parte do ICHI através de minicursos, oficinas relacionadas ao uso das 

tecnologias digitais e, por isso o local servir como referência para os processos 

de alfabetização informacional e digital de forma permanente ou temporária. Os 

alunos citaram cursos e oficinas realizados no laboratório de ensino, além dos 

benefícios para a vida acadêmica, tais como: 

35%

65%

SIM
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CURSOS 

 ‘’Normalização de trabalhos acadêmicos’’. 

 ‘’Curso de acesso ao portal Capes’’. 

 ‘’Informática básica’’. 

 

OFICINAS  

 ‘’Ferramenta Zotero’’. 

 ‘’Oficina de ferramentas do Office’’. 

 ‘’Normalização de trabalhos acadêmicos’’. 

 

BENEFICIOS 

 ‘’A importância do curso de informática para o desenvolvimento dos 

trabalhos acadêmicos’’. 

 ‘’Novos conhecimentos sobre as tecnologias digitais’’. 

 ‘’As ferramentas endnote e fontes de informação’’ 

 ‘’Uso do LibreOffice’’. 

 ‘’Conhecer a ferramenta, melhorar o trabalho com referências’’. 

 ‘’Pouca, já detinha o conhecimento básico’’. 

 ‘’Conhecimentos básicos de informática’’. 

 ‘’Melhora o meu aproveitamento acadêmico para desenvolver os 

trabalhos’’. 

 ‘’Aprendizado na utilização do pacote Word, Excel para pesquisa  

 ‘’Melhoramento das condições de estudo’’. 

 ‘’Fez a diferença na minha vida acadêmica, tenho autonomia para 

fazer Slides e trabalhos em geral 

 ‘’Melhora nos trabalhos acadêmicos’’. 

 ‘’Melhoramento das condições de estudo’’. 

 ‘’Entendimento sobre Hardware e software’’. 
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Entende - se que os 33 alunos do curso de Biblioteconomia da Furg 

que responderam SIM concluíram que houve uma boa contribuição das 

atividades ligadas ao LTI para a vida acadêmica dos alunos no sentido de que 

melhorou significativamente no desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos, 

melhorias no método de pesquisa dos sites especializados em pesquisas 

acadêmicas, melhorando as condições de estudo graças às melhorias 

aplicadas no referido local. 

Cinco alunos responderam NÃO e afirmaram que o LTI precisa de 

mais minicursos e oficinas sobre acesso a base de dados e auxilio na 

elaboração dos trabalhos acadêmicos. Agrande preocupação dos 

respondentes que afirmaram a sua preocupação quanto à necessidade de o 

curso de Biblioteconomia vai aoencontro com as dificuldades do curso para 

prepara-los para o mercado de trabalho que é muito exigente. O motivo pelo 

qual os respondentes disseram que NÃO houve contribuição nenhuma para a 

vida acadêmica foi o fato de que as justificativas mostrarem que o curso 

necessita de oficinas específicas para acesso à base de dados com o intuito de 

colaborar para um melhor aproveitamento para o auxílio na elaboração das 

atividades acadêmicas. As justificativas dos respondentes vão ao encontro as 

necessidades de: 

 ‘’Criação de oficinas para acesso a base de dados’’. (4) 

 ‘’Cursos deauxiliar na elaboração dos trabalhos acadêmicos utilizando 

o editor de texto e seguir as normas da ABNT’’. (1) 

Com relação à contribuição que as atividades realizadas no LTI 

trouxeram para a vida acadêmica no curso de Biblioteconomia, os cinco alunos 

que responderam que NÃO, demonstraram uma grande preocupação quanto à 

falta de uma oficina referente ao acesso à base de dados que não existia ainda 

e, além disso, relatou-se que falta um instrutor para a elaboração de trabalhos 

realizados no referente local. 
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4.6 Opiniões dos acadêmicos quanto à possibilidade do LTI ser um laboratório 

voltado unicamente para o curso de Biblioteconomia. 

No entendimento deles, não é necessária a criação de um novo 

laboratório onde 45% se mostraram contrários a essa possibilidade e 31% dos 

alunos se mostraram favoráveis e 24% se posicionaram “Em parte’’. 

 

Gráfico21: O LTI deveria ser um laboratório voltado especificamente para o 
curso de Biblioteconomia? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dezessete alunos responderam SIM e alegaram que há a 

necessidade de se criar um laboratório específico voltado para o curso de 

Biblioteconomia, bem como a necessidade de mais atividades práticas do 

curso e mais cursos de extensão no local. As justificativas dos acadêmicos: 

 '’Acredito que cada curso deveria ter seu laboratório específico’’. 

 “Deveria oferecer cursos desde o primeiro semestre para pessoas 

com dificuldades de uso de internet’’. 

 ‘’Pois seria um serviço mais centralizado em biblioteconomia com 

serviços necessários, como o fornecimento de impressões’’. 

 ‘’Porque dependemos muito de mais aulas práticas para várias 

cadeiras’’ 

 ‘’O curso de biblioteconomia precisa de um laboratório próprio. Mas o 

acesso ao LTI deve ser livre para todos os estudantes da Furg’’. 
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 ‘’O curso por sua característica interdisciplinar deveria ter um 

laboratório exclusivo’’. 

 ‘’Porque na faculdade há poucos laboratórios para muita gente do 

contrário deveria ser especifico para cada curso’’. 

 ‘’Teríamos mais condições de acessá-lo’’. 

 ‘’Necessário um laboratório próprio para a necessidade do curso’’ 

 ‘’Falta um laboratório específico onde teríamos a oportunidade de 

exercer a parte tecnológica com mais autonomia e a disposição da 

Biblioteconomia’’. 

 ‘’Penso que precisamos de mais atividades práticas em nosso curso’’. 

 ‘’Deveria oferecer cursos desde o primeiro semestre para pessoas 

com dificuldades de uso de internet’’. 

A partir das colocações dos dezessete alunos que responderam SIM 

e justificaram as suas respostas, verificou-se de maneira clara que os 

acadêmicos do curso de Biblioteconomia gostariam que o LTI fosse um 

laboratório voltado para o curso e assim, poder usá-lo melhor para a realização 

das atividades acadêmicas. 

Vinte e seis alunos responderam NÃO sobre a necessidade de o LTI 

ser um laboratório voltado somente para o curso de Biblioteconomia, as razões 

pelas quais os alunos responderam NÃO foram o fato de que a estrutura atual 

é considerada adequada para as necessidades acadêmicas do curso de 

Biblioteconomia e demais cursos. Os acadêmicos reafirmam isso conforme 

suas declarações dadas logo abaixo: 

 

 ‘’Pois acredito que o LTI pode sim ser utilizado por outros cursos porque 

não interfere em nada.’’ 

 ‘’Não vejo justificativa para restringir para outros cursos’’. 

 ‘’Pois todos necessitam deste espaço por muitas vezes não ter este 

acesso em casa’’. 

 ‘’Por se tratar de um laboratório deve ter capacidade de atendimento a 

outros cursos ’’. 

 ‘’Por que em minha opinião deve servir para pesquisa, independente da 

área ’’. 
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 ‘’Penso que todos os laboratórios desta universidade devem ser abertos 

para a comunidade acadêmica em geral‘’.  

 ‘’Não há tantos laboratórios nas universidades para haver um para cada 

curso ’’. 

 ‘’Todos os cursos necessitam do LTI’’. 

 ‘’Creio que o laboratório é utilizado por outros acadêmicos e não possui 

fim específico para a área de Biblioteconomia ’’. 

 ‘’Acho que não devemos limitar o acesso. Existem cursos que não 

dispõem de laboratório’’. 

 ‘’A informação de um laboratório de informática é de uso da universidade, 

e tem a finalidade de abranger todos os cursos’’. 

 “Creio que o laboratório é utilizado por outros acadêmicos e não possui 

fim específico para a área de Biblioteconomia’’. 

 ‘’Se for um laboratório de informática deve ser bom para todos. Se for 

algo especifico da Biblioteconomia e assim seria justificável. Sobre a 

prática não se utiliza quase nada ’’. 

 ‘’O mesmo deve atender a todas as áreas ’’. 

 ‘’Acredito que seu uso deveria ser para todos independente do curso’’. 

 ‘’Uso democrático. A biblioteconomia deveria dispor de seu próprio 

espaço’’. 

 ‘’Porque todos precisam ter acesso aos computadores’’. 

 ‘’Qualquer curso deveria utilizar esse laboratório nas humanas 

 ‘’Todos os outros cursos necessitam também desse serviço’’. 

 ‘’Porque as outras áreas têm as mesmas necessidades de utilizar o LTI 

do que os alunos da Biblioteconomia ’’. 

 ‘’Para que todos possam utilizar, pois no seu pavilhão de estudo podem 

estar em manutenção podendo utilizar o LTI’’. 

 ‘’Porque o espaço é pequeno para abranger outros cursos’’. 
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Os alunos que responderam NÃO, disseram que a atual estrutura é 

adequada as necessidades dos alunos para a realização das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e, portanto, não vê como fundamental a 

possibilidade de criação de um laboratório voltado para o curso de 

Biblioteconomia entendendo que estão satisfeitos com o atual espaço físico do 

local de ensino.  

 

4.7 Respostas dos alunos do curso de Biblioteconomia com relação à 

praticidade do Sistema Operacional Linux, editor de apresentação e editor de 

texto para desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Quanto à praticidade do Sistema Operacional Linux e editor de 

textoobserva–se que 46% dos alunos afirmaram que o sistema não é 

considerado prática para uso nas atividades de realização de trabalhos 

acadêmicos pelo fato de os alunos terem dificuldades em utilizá-lo para as 

atividades de realização de trabalhos acadêmicos. Porém, 27% consideram no 

como prático para uso nas atividades acadêmicas e outros 27% ficaram 

divididos quanto à questão. 

Gráfico22: Opinião dos alunos quando a praticidade do Sistema operacional 

Linux, Editor de Texto e editor de apresentações serem práticas para uso.

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à praticidade do Sistema Operacional Linux, 

editor de apresentações e editor de texto, quatorze alunos responderam SIM e 

consideram que esses elementos do LibreOffice são considerados 

fundamentais para sua utilizaçãoem atividades acadêmicas. Suas respostas 
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foram divididasem 3 grupos diferentes onde podemos visualizar as respostas 

de cada respondente abaixo descritas: 

 

EDITOR DE TEXTO 

 

 ‘’Ajuda bastante no desenvolvimento das atividades’’. 

 ‘’Sim, poupa o tempo do estudante’’. 

 ‘’Atender as necessidades acadêmicas’’. 

 

EDITOR DE APRESENTAÇÕES  

 

 ‘’Para uma melhor apresentação nos trabalhos, seminários, etc.’’ 

 ‘’Para ajudar a usar na hora das apresentações de trabalhos”. 

 ‘’E essencial para as apresentações de trabalho’’. 

 ‘’Já acostumei a utilizar o sistema’’. 

 

SISTEMA OPERACIONAL LINUX  

 

 ‘’Sem vírus os outros laboratórios deveriam usar o Linux também’’. 

 ‘’O curso exige muitas atividades selecionadas a programas de 

informática e o sistema operacional contribui para ganho de tempo para 

outras tarefas’’. 

 ‘’Atendem a todas as acadêmicas. As pessoas têm dificuldade de 

usar, pois desconhecem as ferramentas e sistema operacional’’ 

 ‘’Absolutamente normal’’. 

 ‘’É fácil de utilizar’’ 

 ‘’Ele é fácil de trabalhar’’. 

     ‘’E um dos sistemas usados em repartições públicas por ser gratuito’’. 

A partir das justificativas dos quatorze alunos que responderam SIM 

referente à pesquisa relacionada com a praticidade do Sistema Operacional 

Linux, editor de apresentações e editor de texto compreendeu–se que os 

alunos concordam que o referido sistema e considerado como um sistema 
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simples e prático para a sua utilização nas atividades acadêmicas voltadas 

para o ensino, pesquisa e extensão. 

Vinte e seis alunos responderam que a ferramenta NÃO é prática e 

alegaram que encontraram dificuldades na utilização do sistema por ser 

desatualizado e pelo fato de ele ser pouco utilizado pela maioria dos 

acadêmicos do curso porque eles utilizam em casa outro programa chamado 

Microsoft Office do Windows que é o mais tradicional na utilização para 

trabalhos. Conforme as justificativas para as respostas de cada um, eles 

afirmaram que: 

 ‘’Acho que deveria ter Word, pois a maioria usa o documento e se 

precisa abrir um trabalho no LTI o trabalho não abrirá’’. 

 ‘’Linux não é um sistema operacional atrativo a maioria dos usuários. 

logo, o mais recomendado é utilizar a plataforma Windows’’. 

 ‘’Pois estou habituado a fazer trabalhos no Word. De forma que. 

qualquer trabalho criado num Linux seja em editor de texto ou 

apresentação sai reconfigurado quando aberto no Word’’. 

 ‘’O uso do Linux é muito complicado’’. 

 ‘’É um sistema confuso e pouco utilizado em domicilio’’. 

 ‘’É Complexo’’. 

 ‘’Deveria ter acesso à plataforma só da Microsoft, pois é o mais utilizado 

nas residências’’. 

 ‘’Estamos acostumados ao Word e por isso torna a ferramenta 

pouco.prática’’. 

 ‘’É um pouco confuso’’. 

 ‘’Muito complicado, às vezes sai tudo da regra, tem que 

tabelar.novamente 

 ‘’Considero complexo, pois a utilização básica de praticamente todos os 

alunos é no Windows’’. 

 ‘’Porque há pouca utilização em PCS pessoais’’. 

 ‘’Acho o layout do sistema operacional confuso’’ 

 ‘’Os alunos que não conhecem o Ubuntu possuem muita dificuldade, 

principalmente por serem de mais idade’’. 
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 ‘’Ninguém usa Linux, pois em casa fica todo desformatado quando. abre 

no Word”. 

 ‘’Porque a maioria dos usuários utiliza outro sistema e fica dificultosa 

para realizar as atividades em casa, pois desconfigura todo o trabalho”. 

 ‘’Pois não é utilizado pela maioria’’. 

 ‘’O Windows é melhor’’. 

 ‘’Encontro dificuldades de uso’’. 

 ‘’O sistema é limitado, algumas funções pendentes’’. 

 ‘’Os usuários não conhecem essa ferramenta’’ 

 ‘’Não gosto de utilizar esse sistema’’ 

 ‘’Entendo que deveria ser o Word’’. 

 ‘’Porque ele é desatualizado’’ 

 

Os alunosNÃO se familiarizaram muito com os recursos do 

LibreOffice por acharem-no muito complexo e confuso dificultando a sua 

usabilidade por causa do seu pouco conhecimento em relação ao programa. 

Doze alunos responderam “Em parte” por causa das dificuldades em 

utilizar a ferramenta devido a sua pouca eficácia na sua utilização para a 

realização das atividades gerando falta de pratica e necessidade de 

treinamento para melhor utiliza - lo. De acordo com as justificativas dos 

acadêmicos que justificaram a sua resposta referente à questão citada, eles 

afirmaram que: 

 ‘’É uma ferramenta básica, não abrange muitos recursos’’. 

 ‘’Pois muitos ainda encontram dificuldades para trabalhar com esta 

ferramenta’’. 

 ‘’Pela falta de pratica em casa e no dia a dia, às vezes me confunde o 

uso’’. 

 ‘’Não é pratica pelo fato de que ao abrir em outro sistema, ele de 

configura’’. 

 ‘’Falta de prática’’ 

 ‘’O editor de texto de Linux apresenta algumas diferenças com relação 

à formatação do editor do Windows’’. 

 ‘’Falta um pouco de prática na utilização das ferramentas’’. 
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 ‘’Normalmente necessita - se de treinamento para utilizá –lo”. 

 ‘’Acostumado a usar o Windows’’. 

 ‘’Alguns programas por ele oferecidos são limitados e o problema da 

compatibilização com outras plataformas dificulta com bom desempenho’’. 

 ‘’Não tenho conhecimento sobre esse sistema” 

 ‘’Porque há pouca utilização em PCS pessoais’’. 

 ‘’Pois é de difícil acesso’’. 

 

Os onze acadêmicos que responderam EM PARTE à questão referente 

à praticidade do Sistema operacional Linux, editor de texto e editor de 

apresentações para uso em atividades práticas do curso de Biblioteconomia, 

chegaram à conclusão de que a ferramenta é boa, mas por serem acadêmicos 

novos no curso, ou por estarem acostumados a usar a Microsoft Office não o 

utilizam por ele não possuir recursos os quais estão acostumados a utilizá-los 

no programa da Microsoft. 

 

4.8 Opiniões dos acadêmicos quanto à possibilidade do LTI poder receber mais 

minicursos, oficinas, palestras e seminários voltados para o curso de 

Biblioteconomia. 

Quanto à possibilidade do LTI oferecer mais minicursos, oficinas, 

palestras e seminários voltados para a área de Biblioteconomia na opinião dos 

acadêmicos do curso de Biblioteconomia, houve uma resposta positiva a 

respeito do assunto. Por isso, refletiu no resultado deste levantamento ao 

verificarque a grande maioria composta por 92% dos respondentes gostaria 

que o Laboratório citado na pesquisa deveria oferecer mais minicursos, 

oficinas, palestras e seminários voltados para a área no intuito de incentivar o 

aluno ao uso das tecnologias oferecidas pelo referido curso. Entretanto, a 

minoria (composta por 8% dos respondentes) considera que o atual laboratório 

não precisa oferecer mais cursos, palestras e seminários além do que já 

oferece. 
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Gráfico23: Possibilidade de o LTI receber mais minicursos, oficinas, palestras 
e seminários voltados para o curso de Biblioteconomia. 

Fonte: Dados da pesquisa 

. 

Trinta e seis alunos afirmaram que o LTI deveria oferecer para os 

alunos do curso de Biblioteconomia mais, minicursos, oficinas, palestras e 

seminários porque é necessário para que os alunos do curso tenham uma 

boa formação não só como acadêmicos, mas sim como futuros 

profissionais nas quais iram não só saber catalogar, classificar, indexar 

livros e documentos, mas saber utilizar as tecnologias digitais para o 

exercício da profissão de bibliotecário. Conforme as justificativas das 

respostas dos que responderam ao questionário citado, eles disseram que 

os cursos mais interessantes seriam de:  

 

TIPOS DE CURSO 

 

 ‘’Minicursos de informática’’. 

 ‘’Cursos de Informática’’. 

 ‘’Introdução a computação’’. 

 ‘’Curso básico de Informática, Word, Excel, normalização de textos, 

etc.’’ 

 ‘’Curso de editor de texto’’. 

 ‘’Bases de dados específicos” (CAPES, SCIELO, EBSCO, etc.) 

 ‘’Utilização das ferramentasde Linux e ferramentas da internet” 

92%

8%

Sim

Não



58 
 

 ‘’Cursos voltados para o uso da base de dados e assuntos aplicados 

ao curso’’. 

 ‘’Minicursos voltados à disseminação do conhecimento de espaço 

especifico como os setores relacionados à manutenção e outros 

serviços como preservação de materiais, o mesmo vale para as 

outras formas de difusão de informações relativas ao curso, como 

oficinas, palestras e seminários a serem realizados com pessoas que 

trabalham na área’’. 

 ‘’Bases de dados específicos, tais como, Lattes e biblivre’’. 

 ‘’Curso de normalização, informática (porque existem alunos muito 

atrasados), etc.’’ 

 ‘’Curso de normalização do próprio Linux’’. 

 ‘’Aulas sobre Normas ABNT, uso do Linux, utilização da base de 

dados’’. 

 ‘’Bancos de dados (não base), programação básica, etc.’’ 

 ‘’Mais oficinas de normalização’’. 

 ‘’Web 2.0, palestras sobre sites seguros, etc.’’ 

 ‘’Cursos sobre os acessos a buscas em rede’’. 

 ‘’Diversas atividades voltadas para o curso’’. 

 ‘’Uso das tecnologias digitais’’. 

 ‘’Cursos básicos para informática, pois outras pessoas não sabem 

usar o computador e seus programas’’. 

 ‘’Cursos sobre os sistemas operacionais’’. 

 ‘’Oficinas que demonstrem em práticas o que se aprende em aula’’. 

 

MOTIVOS 

 ‘’Utilizar as bases de dados’’. 

 ‘’Melhorar o desempenho da disciplina devido ao rendimento 

acadêmico’’. 

 ‘’Melhorar a digitalização de acervos e exposição das ferramentas 

digitais em relação às práticas dos bibliotecários’’. 

 ‘’Muita informação’’. 



59 
 

 ‘’O que já apresenta mais é uma melhor explicação para um iniciante 

geralmente as de iniciantes não são bem explicadas e sendo assim, não 

podem aproveitar os próximos cursos mais avançados’’. 

 ‘’Tenho dúvidas para responder, pois estou fazendo um curso de vinte e 

cinco vagas oferecidas e apenas quatro alunos estão frequentando’’. 

 ‘’Porque os estudantes que estão ou vão cursar o curso muitas vezes 

possuem dificuldades na área de informática ou pela idade ou pela 

deficiência em alguma área de informática como por exemplo, fazer 

trabalhos na planilha do Excel’’. 

 ‘’O uso das tecnologias digitais’’. 

 ‘’Ajudaria na elaboração dos trabalhos acadêmicos’’. 

 ‘’Por conta disso eu tive a oportunidade de acompanhar meus colegas’’. 

Os 36 alunos que responderam positivamente a questão referente à 

possibilidade de o curso de Biblioteconomia oferecer, cursos, minicursos, 

palestras e seminários voltados para a área, indicaram os cursos de informática 

básica, bases de dados específicos, normalização de trabalhos acadêmicos 

(normas da ABNT), sistemas operacionais e tecnologias digitais onde o motivo 

principal da criação destes curso possibilitaria adquirir o conhecimento 

necessário sobre as tecnologias digitais do curso e ajudaria os alunos a 

desenvolver habilidades e competências nas quais serão capazes de dominá-

las quando forem futuros profissionais da área. 

 

4.9 Satisfações dos acadêmicos quanto à estrutura geral que o LTI 

disponibiliza para as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Sobre a satisfação dos acadêmicos quanto à estrutura geral do LTI, 

68% dos acadêmicos estão satisfeitos com a atual estrutura. Entretanto, nota–

se que 32% não estão satisfeitos com a atual estrutura que o referido 

laboratório de ensino oferece para a realização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão totalizando 100% dos respondentes que participaram da 

referente pesquisa. 
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Gráfico24: Satisfação dos acadêmicos quanto à estrutura do LTI. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A respeito da satisfação dos acadêmicos do curso de 

Biblioteconomia da Fura quanto à estrutura geral do LTI, dezessete alunos 

responderam que SIM e as razões que levaram os acadêmicos do curso a 

elogiarem a estrutura geral do local citado, foi o fato de estes considerarem 

que o espaço é bem adequado às condições que o referido laboratório 

oferece. Por isso, os acadêmicos justificaram a sua satisfação quanto à 

qualidade geral da estrutura do LTI dizendo que: 

 

ESPAÇO  

 

 ‘’Até o momento não tenho reclamações’’. 

 ‘’Atende à demanda’’. 

 ‘’Está sempre aberta e com pessoas para ajudar’’. 

 ‘’Prefiro utilizar o laboratório do que a biblioteca’’. 

   “Disponibiliza as ferramentas básicas para o uso. Atende as 

necessidades de forma geral’’. 

 ‘’No pouco tempo que estou frequentando o curso, temos acesso’’. 

 ‘’No momento em que usei o laboratório foi correspondida, mas não 

posso opinar sobre outros aspectos, pois não utilizei’’. 

 ‘’Quase nem se usa e é pouco utilizado nas poucas visitas a tal’’. 

 ‘’As acomodações em geral de mostram satisfatórias’’. 

68.00%

32.00%
0

Sim

Não
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PESSOAS 

 ‘’Acredito que o LTI atende bem as nossas necessidades’’. 

 ‘’Sim, porque ainda não precisa muito e ao precisar, as atividades foram 

bem-feitas’’. 

 ‘’Pois está disponível sempre que preciso” 

 ‘’Apesar do sistema operacional e da internet cair algumas vezes, a 

estrutura é considerada razoável’’. 

 ‘’Satisfatório, no entanto acho o LTI pouco aberto para a maioria dos 

alunos do curso’’. 

 ‘’Supre as minhas necessidades’’. 

 ‘’No momento possui um bom monitor a disposição. Isso não acontece e 

é exceção’’. 

 ‘’Até agora o LTI atendeu as minhas expectativas’’. 

 

Após a análise das dezesseis respostaspositivas dos respondentes 

referente à satisfação quanto à estrutura geral que o LTI oferece para os 

alunos, acredita-se que eles estão satisfeitos com a estrutura do laboratório de 

ensino e, portanto, entendem que a estrutura geral é considerada adequada 

para os alunos do curso. 

As razoes que levaram a responder de forma negativa foram à 

estrutura do laboratório as quais os acadêmicos afirmaram que: 

 

RECURSOS 

 

 ‘’O espaço não é adequado ao uso dos notebooks. Não faz ampla 

divulgação’’. 

 ‘’Não temos computadores em boas condições para usar e poucos 

utilizam’’. 
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HORARIOS  

 

 ‘’Porque o tempo disponível que temos, não fecha’’. 

 

DIVULGAÇÃO 

 ‘’Falta impressora’’ 

 ‘’Gostaria que trocassem o sistema operacional’’. 

 ‘’O tempo disponibilizado para as atividades não são suficientes para 

o domínio da atividade’’. 

 

NÃO UTILIZAM O LABORATÓRIO 

 ‘’Não conheço nada sobre este aspecto’’. 

 ‘’Não conheço nenhuma atividade proposta’’. 

 ‘’Não participo do LTI’’. 

  

ATENDIMENTO 

 

 ‘’Não, deveria ter instrutores para ajudar nos computadores’’. 

 

Dentro de uma visão geral das respostas negativas dos dezessete 

alunos do curso de Biblioteconomia em relação à satisfação dos acadêmicos 

do curso de Biblioteconomia da Fura quanto à estrutura geral que o LTI 

disponibiliza para as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

compreende-se que existem reclamações quanto às condições do laboratório 

desde as condições de uso de alguns computadores para que se possam 

buscar soluções para a resolução dos problemas no laboratório. 
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4.10 Vantagens em ser usuário do LTI para a vida acadêmica 

 

Em relação ao item citado, 65% dos usuários do LTI responderam 

que há vantagens em ser usuário do laboratório de ensino, 12% consideram 

que não há vantagens e 23% responderam que concordam “ Em Parte”. 

 

Gráfico185: Vantagens em ser usuário do LTI na vida acadêmica 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Referente às vantagens em ser usuário do LTI, 10 pessoas 

responderam que SIM e os motivos que levaram a esta afirmação foi porque 

eles consideraram como vantagens importantes conforme as afirmações dos 

alunos abaixo:  

ATIVIDADES ACADÊMICAS  

 ‘’Sim pois já fiz pesquisas no LTI quando tinha horário vago e olhei meu 

gmail com os conteúdos para a prova’’  

 ‘’Sim, trabalho com ferramentas que não utilizo em casa. Aprendo a 

fazer os trabalhos utilizando as mesmas ferramentas que utilizo no LTI’’.  

 ‘’O uso da informação é fundamental em todas as áreas do 

conhecimento. Na Biblioteconomia, possibilita o acesso a informação 

 “Para praticar nas aulas ministradas pelos professores’’ 

 

65.00%
12.00%

23.00%
Sim

Não
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BENEFÍCIOS 

 ‘’Melhorou o meu desempenho’’ 

 ‘’Para as aulas ministradas supra as necessidades básicas’’ 

 ‘’Ele auxilia em algumas atividades práticas’’. 

 ‘’Auxilia no desenvolvimento acadêmico. Principalmente com relação 

aos cursos ministrados’’. 

 ‘’Ele está disponível sempre que preciso’’. 

 ‘’Auxilia na pesquisa quando a mesma não pode ser usada no ambiente 

de trabalho ou em casa’’. 

 

A partir da descrição das falas dos dez acadêmicos quanto às 

vantagens de ser usuário do LTI para a vida acadêmica, cada um deles disse 

que quando vão para o laboratório utilizar as tecnologias, tanto nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão afirmam que conseguem desenvolver as 

atividades utilizando de maneira mais fácil às ferramentas básicas de trabalho 

e veem como benefícios melhorias no desempenho acadêmico, auxílio no 

desenvolvimento acadêmico. Apenas 4 alunos responderam que NÃO, pois os 

mesmos avaliaram que utilizam o LTI só para as aulas ministradas pelos 

professores do curso e entendem que apesar de terem os computadores 

existentes, estes possuem o Ubuntu que é um sistema diferente do Windows 

com o que estes não estão acostumados a utilizar em casa.  

 

Com relação à pesquisa referente às vantagens em usuário do LTI, 

4 pessoas responderam que concordaramEm parte tem como motivo que 

apesar de existirem vantagens em ser usuário do LTI, também disseram que 

há dificuldades quanto ao uso do local ao afirmarem que: 

 ‘’Quando preciso ele está lá, mas a internet falha muito’’. 

 ‘’ Não há razões nem vantagens específicas. Alguns casos é o 

espaço físico em si’’. 

 ‘’Como já mencionado o uso por minha parte, é restrita em aula, 

então é algo positivo, porém não é o único meio’’. 
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 ‘’ Pouco uso o LTI para a realização de trabalhos’’. 

Cada um dos quatro acadêmicos que responderam EM PARTE à 

questão referente às vantagens em ser usuário do LTI, ficaram divididos quanto 

às vantagens em ser usuário do LTI devido às opiniões dos acadêmicos 

citados acima que deixam claro que os alunos concordam, mas descrevem de 

forma segura as dificuldades nas quais encontram para desenvolver as 

atividades relacionadas com o curso de Biblioteconomia e por isso, concordam 

que existem vantagens, mas, com exceções 

 

4.11 Tipos de softwares usados para desenvolver trabalhos acadêmicos 

 

  No que diz respeito ao tipo software para desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos, 38% utiliza Word e outros 38% utiliza outros 

programas totalizando a grande maioria. Porém, a minoria dos respondentes 

disse que utiliza Microsoft Office, Windows e Word e PowerPoint, totalizando 

respectivamente 5%, 4% e 3% e, quem utiliza o Libre Office, representa 10%. 

 
Gráfico196:Software utilizado para desenvolver trabalhos acadêmicos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os alunos do curso de Biblioteconomia utilizam o Word em casa, 

mas o LTI utiliza o LibreOffice pois o local não possui o sistema Windows e 

muito menos o Microsoft Office, pois utiliza o Linux Ubuntu. Diante disso, fica 

claro o porquê de os alunos utilizarem pouco os softwares compatíveis com o 

Linux, pois o concorrente tem bem mais recursos de trabalho para a realização 

das atividades acadêmicas 

9%
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38%
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39%
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4.12. Quanto à possibilidade de o LTI proporcionar aos alunos uma maior 

aproximação entre teoria e prática. 

Ao seremquestionados quanto à possibilidade de o LTI proporcionar 

aos alunos uma melhor aproximação entre a teoria e a prática, 93% dos alunos 

acreditam que deveria proporcionar. Já 7% afirmam quenão. 

 

Gráfico27: Possibilidade de o LTI proporcionar aos alunos uma melhor 
aproximação entre a teoria e a prática 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que a grande maioria dos acadêmicos matriculados no 

curso de Biblioteconomia da FURG acreditam que o LTI deveria proporcionar 

ao usuário uma melhor aproximação entre a teoria e a prática afim de que se 

obtenham uma melhor capacidade de terem uma visão mais detalhada do 

mercado de trabalho para o curso de Biblioteconomia. Contudo, e função dos 

LTIS servir como instrumento de apoio as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão visando a formação acadêmica do futuro profissional da informação. 
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4.13Como um laboratório de Biblioteconomia deve utilizar a tecnologia de 

maneira apropriada para disseminar a informação? 

 

Os acadêmicos foram perguntados sobre como um laboratório de 

Biblioteconomia deveria utilizar a tecnologia. Eles responderam a esta questão 

da seguinte forma: 

 

EVENTOS  

 ‘’Divulgação de eventos’’. 

 ‘’Divulgação de atividades, entre outros’’. 

 ‘’Realizar palestras’’. 

 ‘’Trabalhar com disseminação da informação’’. 

 ‘’Divulgação de cursos em uma website’’. 

 ‘’Abranger vários assuntos relacionados com a Biblioteconomia’’. 

CURSOS 

 ‘’Oferecer mais cursos de informática’’. 

 ‘’Oferecer cursos, minicursos voltados para a tecnologia digital’’. 

 ‘’Uso deveria ser para oficinas e pratica no semestre inicial’’. 

 ‘’Promover mais cursos voltados para a área’’. 

 ‘’Crissos práticos de acesso ao portal da CAPES e demais outras bases 

de dados’’. 

AULAS 

 ‘’Unir teoria e prática’’. 

 ‘’Realizar todas as aulas práticas no referido laboratório’’. 

 ‘’Transformar a aula teórica em aula prática’’. 

 ‘’Mais aulas práticas’’. 

 ‘’Aulas práticas e cursinhos’’. 

 ‘’Usar da mesma maneira como vem sendo usada pelos usuários’’. 

 ‘’Promover mais cursos voltados para a área de Biblioteconomia’’. 

 ‘’Com aulas teóricas e atividades práticas certamente utilizaria melhor as 

tecnologias’’. 

 ‘’Aulas sobre bases de dados’’. 
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ESTRUTURA DO LABORATORIO 

 ‘’Melhores computadores’’. 

 ‘’Disponibilizar impressora’’. 

 ‘’Cuidar da estrutura do LTI da melhor maneira possível’’. 

 ‘’Mais suporte para o usuário’’. 

 ‘’Melhores computadores para o laboratório’’. 

 ‘’Utilizar o laboratório da melhor maneira possível’’. 

 ‘’Programas e projetos populares visando à área’’.  

BASES DE DADOS 

 ‘’Houve avanços tecnológicos’’. 

 ‘’Já é utilizado para o trabalho em sala de aula’’. 

 ‘’Fornece base para a prática da profissão’’. 

 ‘’Conhecer melhor as ferramentas disponíveis na área”. 

 ‘’Ser um instrumento ativo na formação acadêmica’’. 

 ‘’Pratica e consulta de informações para auxiliar os bibliotecários’’. 

 ‘’Interação com outras bases de dados nacionais’’. 

 ‘’Sem dificuldades de acesso a determinados sites’’. 

 ‘’Interação com outras bases de dados nacionais’’. 

 ‘’Utilizar nas aulas práticas o Sistema de Bibliotecas’’. 

 ‘’Uso dos sistemas que divulguem a informação’’. 

PESQUISAS  

 ‘’Ajuda nas pesquisas em aula’’. 

 ‘’Para pesquisas’’. 

 ‘’Novas ferramentas de pesquisa’’. 

 ‘’Pratica e consultas de informações para auxiliar os bibliotecários’’. 

 ‘’Sem dificuldades de acesso a determinados sites’’. 

 ‘’Trabalhar com a disseminação da informação’’. 

 

Na visão dos acadêmicos do curso de Biblioteconomia da Furg que 

responderam à pergunta referente àcomo um laboratório de Biblioteconomia 

deve utilizar a tecnologia de maneira apropriada para disseminar a informação, 



69 
 

eles concluíram que um laboratório de Biblioteconomia deve utilizar a 

tecnologia de forma produtiva com a realização de atividades voltadas para o 

curso melhorando a sua estrutura como um todo, divulgando as atividades nos 

quais visem o incentivo às atividades voltadas para o ensino, pesquisa e 

extensão com seminários, palestras, minicursos e outras atividades pelas quais 

priorizem o acesso e disseminação da informação consideradas de extrema 

importância para que o futuro bibliotecário possa lidar melhor com as 

ferramentas de informação. 

 

4.14 Dificuldades ou obstáculos nas quais os alunos e professores não 

encontrariam se houvessem a existência de um laboratório voltado para o 

curso de Biblioteconomia. 

  

A respeito da pergunta feita para os alunos referente às dificuldades 

e os obstáculos nos quais tanto os professores quanto os alunos não teriam 

caso houvesse um laboratório especifico para os alunos do curso de 

Biblioteconomia, eles descreveram de forma especifica as dificuldades e 

obstáculos nas quais iriam encontrar ao alegar que: 

 
Quadro2: Dificuldades e obstáculos nas quais os alunos não encontrariam com 
a existência de um laboratório voltado para o curso de Biblioteconomia. 

DIFICULDADES OBSTACULOS 

Dificuldade de espaço Não realização das aulas práticas 

Unir teoria e prática Encontram-se os computadores 
ocupados 

Usar mais o laboratório para cursos 

básicos e avançados permanentemente 

Não funcionamento para as atividades 
práticas 

Realizar mais aulas práticas Problemas com horários, disponibilidade 
de softwares para treinamento do curso 

Melhor acompanhamento no 
desenvolvimento no desenvolvimento dos 
trabalhos acadêmicos  

Acredito que algumas aulas não 
deveriam ser realizadas por falta de 
internet 

Ajuda na normalização de trabalhos 
acadêmicos e disponibilidade de horários  

Acesso limitado da internet 

Unir teoria e prática de forma oral Indisponibilidade de horário 
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Atendimento especifico aos alunos dos 
cursos sem atrapalhar os outros usuários 
que utilizam o laboratório  

Problemas com os computadores do 
laboratório 

Problemas com horários, disponibilidade 
de softwares para treinamento do curso 

Conflitos de horários com outros cursos 

Aproveitamento da prática para aprender 
mais 

Menos disponibilidade de reserva e 
espaço para outras atividades 

Acessibilidade instantânea  Falta de um software próprio para as 
aulas práticas de catalogação 

Muitos, porque tem disciplinas que nós 
aprendemos no LTI  

Os horários de atendimento não são 
suficientes 

Acredito que algumas aulas não 
deveriam ser realizadas por falta de 
internet  

Acesso à internet muito limitado 

Espaço mais especifico constante Pouca demonstração de como se faz 
uma busca no sistema 

Mais aulas práticas e métodos de ensino  

Criação de um laboratório especifico para 
a área  

 

Desenvolvimento de estagio, integração 
entre a teoria e a prática  

 

Dificuldade de unir a teoria com a prática   

Sendo um laboratório específico, teria a 
possibilidade de uso da base de dados 
utilizados pelas principais bibliotecas na 
vida profissional dos bibliotecários. Se 
utilizar o software, deverá ser 
apresentado na vida profissional   

 

Não vejo muito, pois os professores 
utilizam somente o Datashow, o que 
pode ser feito em aula  

 

Seria melhor para o aluno e professor 
desde que saiba usar o sistema 

 

Colocar em prática as teorias trabalhadas  

Mais disponibilidade de horários e 
computadores para a realização dos 
trabalhos  

 

Nem todos os computadores estão 
funcionando 

 

Não teriam como desenvolver as 
atividades 

 

Colocar em prática o conteúdo visto em 
aula 

 

Dificuldades de acesso a meios 
eletrônicos  

 

Nem sempre o laboratório está à 
disposição dos alunos  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A respeito das dificuldades e os obstáculos encontrados pelos 

alunos e professores do curso de Biblioteconomia da Furg no que diz respeito à 

possibilidade existência de um laboratório específico para alunos de 

Biblioteconomia na Instituição descritos acima, conclui - se que eles citaram 

dificuldades e obstáculos dos mais variados tipos entre as que foram citadas 

são a união entre teoria e pratica disponibilidade de horários, dificuldade de 

espaço e principalmente a necessidade da criação de um laboratório voltado 

para o curso para a realização de atividades acadêmicas. 

  

Agendamento, espaço e horário para 
consultas  

 

Softwares limitados do LibreOffice  

Dificuldades no uso das bases de 
dados  

 

Dia para pesquisar no laboratório   

Unir a teoria e a prática  

Disponibilidade de horários  

Dificuldades de como se faz uma busca 
no sistema 

 

Dificuldades na utilização dos slides e 
manuseio dos programas de 
informática 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O LTI – FURG vem exercendo um papel de muita importância no 

intuito de disponibilizar para a comunidade acadêmica, principalmente para os 

alunos do curso de Biblioteconomiaem relação a estrutura tecnológica que os 

alunos precisam para o exercício das atividades acadêmicas e ao mesmo 

tempo, vem trabalhando no processo de manutenção para mante – los a 

disposição de profissionais e acadêmicos para o uso nas atividades diárias. 

Ao responder à questão de pesquisa que buscou saber sobre como 

os alunos do curso de Biblioteconomia da FURG avaliam o Laboratório de 

Tecnologia da Informação Documentária-LTI, podemos concluir que de modo 

geral, os alunos avaliaram positivamente o LTI, contudo apresenta pontos a 

serem melhorados. 

Dos alunos participantes da pesquisa, pode-se constatar que 32% 

dos acadêmicos só utilizam o LTI para as aulas ministradas pelos professores 

nas disciplinas do curso de Biblioteconomia, 27% utiliza o local para outras 

atividades, 5% só utiliza o laboratório para realizar trabalhos acadêmicos e 

16% não usa o local de ensino. 

No que se refere à avaliação da estrutura física do LTI e da 

qualidade do local, bem como as habilidades com informática foram avaliados 

16 itens e de maneira geral, os alunos avaliaram entre muito bom e excelente 

os itens atendimento ao usuário, qualidade das cadeiras, qualidade das mesas, 

acesso à internet, condições de uso do sistema de computação em nuvem. 

Porém,teve avaliação entre regular e ruim a qualidade do sistema multimídia, 

situação dos computadores, qualidade da iluminação, condições do espaço 

físico, editor de texto, planilha de cálculos e editor de apresentações. Com 

avaliação entre péssimo e sem condições de avaliar o item uso do espaço para 

notebook e entretenimento. O item Ambiente teve opiniões divergentes, mas 

com respostas iguais em termos percentuais tanto nos quesitos muito bom, 

regular, ruim e péssimo. 
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Referente à participação dos acadêmicos em cursos e palestras 

voltadas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 100% dos 

acadêmicos responderam à questão e a grande maioria afirmou que não 

participa das atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão realizados no 

Laboratório de Tecnologia da Informação Documentária-LTI. 

A respeito da opinião dos acadêmicos sobre a possibilidade do LTI 

ser um laboratório exclusivo ao curso de Biblioteconomia, 45% dos acadêmicos 

se manifestaram contra a possibilidade por entenderem que a atual estrutura 

do LTI é considera adequada para os alunos.  

Referente ao sistema operacional Linux, editor de texto, editor de 

apresentações (Slides), no qual se perguntou a praticidade destes elementos 

de trabalho, 47% dos alunos não estão acostumados a utilizar o sistema. 

No que diz respeito à possibilidadedo LTI receber minicursos, 

oficinas, palestras e seminários voltados para o curso de Biblioteconomia, a 

grande maioria gostaria que houvesse a possibilidade de receber mais 

atividades para privilegiar o laboratório, pois com isso auxiliaria mais os alunos 

do curso no desenvolvimento das habilidades e competências visando à 

formação plena do acadêmico para o futuro mercado de trabalho. Contudo, os 

alunos informaram que algumas turmas oferecidas sobraram vagas. 

Ao abordar as vantagens do acadêmico em ser usuário do LTI, a 

maior parte dos alunos considerou positiva eque o mesmooferece tecnologia 

para que possam desenvolver as atividades acadêmicas diárias importantes 

para a sua formação. 

A respeito dos tipos de software utilizados pelos acadêmicos do 

curso de Biblioteconomia eles afirmaram que utilizam outros programas de 

edição de texto diferentes do LibreOffice pois entendem que tem mais 

facilidade de utiliza-lo para a realização das atividades acadêmicas fora da 

FURG e assim seria interessante que se incentivassem os alunos a utilizar o 

referido software do Ubuntu através dos cursos de informática básica e 

intermediaria para  se familiarizarem  mais com o programa e assim utiliza-lo 

frequentemente. 

Referente à possibilidade do laboratório de ensino proporcionar aos 

alunos uma melhor aproximação entre a teoria e a prática, a maior parte se 

mostrou receptiva quanto ao assunto, pois se percebe que com essa ideia 
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poderia auxiliá-los da melhor maneira possível no desenvolvimento das 

atividades práticas e teóricas realizadas no referido local, como sugestões dos 

alunos, estão àrealização de palestras, seminários, ofertas de mais disciplinas 

a serem realizadas no laboratório, tais como oficinas de normalização, acesso 

a portais da Capes, Scielo, Ibict, etc. 

Um laboratório de tecnologia da informação para o curso de 

biblioteconomia deveria contemplar todas as tecnologias disponíveis para que 

os acadêmicos possam desenvolver as atividades nas quais possam 

desenvolver melhor as suas habilidades e competências que o futuro 

bibliotecário irá desempenhar. 

No entanto, a disponibilidade do laboratório, ainda não supre a 

demanda existente, exigindo que cada vez mais os alunos usem computadores 

próprios. No caso das atividades de catalogação, indexação e recuperação da 

informação, bem como administrar aulas práticas no laboratório é uma 

necessidade indispensável, pois, como se sabe, as tecnologias computacionais 

foram inventadas com finalidades informacionais. 

Com esta proposta houve uma reflexão sobre o uso da tecnologia no 

processo educacional e a pesquisa de campo na universidade detectou como 

está realmente acontecendo esse processo do uso das tecnologias no ensino 

dentro do laboratório de ensino na nossa universidade. 

Com isso o ensino do curso de Biblioteconomia na FURG precisaria 

ser repensado já que a implantação de um modelo como o do CRAI Incluindo 

serviços para o ensino e aprendizagem e serviços biblioteconômicos digitais, 

estes últimos dirigidos a todos os usuários virtuais, não condiz com a atual 

realidade acadêmica. 

Espera–se que a presente pesquisa sirva de incentivo para que 

todos os institutos desenvolvam projetos visando melhorias na estrutura geral 

do LTI para que se tragam mais soluções para atrair cada vez mais os 

acadêmicos do curso de Biblioteconomia e demais cursos ligados ao ICHI, bem 

como atrair a comunidade acadêmica a utilizar as tecnologias disponíveis no 

referido local de ensino.   
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APÊNDICES 
A – QUESTIONÁRIO 

 

1. Em que semestre/ano está cursando o curso de Biblioteconomia_______ 
_____________________________________________________________ 
 

2. Idade: _________________ 

 

3. Você utiliza a internet do LTI? Para qual finalidade acadêmica? ________ 

_____________________________________________________________ 

4. Utilize a seguinte escala para responder as questões referentes à estrutura 

física do laboratório e da qualidade dos serviços oferecidos pelo LTI bem como 

alguns conhecimentos de Informática em uma escala de 0 a 5 no quadro 

abaixo. 

Para esse quadro assinale 

apenas uma alternativa para 

avaliação dos itens 

apresentados (use um “X”), 

sendo: 

 0 para “sem condições 

para avaliar”; 

 1 para “péssimo ou 

nada”; 

 2 para “ruim ou pouco”; 

 3 para “regular ou 

razoável”; 

 4 para “bom ou muito”; 

e 

 5 para ótimo ou 

excelente 

Sem 

condições 

para 

avaliar 

Péssimo 

Nada 

Ruim 

Pouco 

Regular 

Razo

ável 

Muito  

Bom 

 

Ótimo Excelente 

 
0 1 2 3 4 5 

01 Atendimentos dos 

funcionários       

02 Ambientes 
      

03 Datashow 
      

04 Computadores (CPU) 
      

05 Cadeiras 
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5. Participou de algum curso ou palestra relacionada com as atividades de 

extensão do LTI FURG? 

A() Sim  

b() Não 

Qual(is)?________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Que contribuição essa atividade trouxe para sua vida acadêmica?________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Na sua opinião, o LTI deveria ser um laboratório voltado especificamente 

para o curso de Biblioteconomia? 

a) ( ) Sim  

b) ( ) Não  

c) ( ) Em parte  

Justifique:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

06 Mesas  
      

07 Iluminações 
      

08 Espaços físico 
      

09 Acessosà internet  
      

10 Editores de texto oferecido 

para uso       

11 Planilhas de Cálculos 

oferecido para uso       

12 Editores de apresentações 

(Slides)       

13 Usos de Bases de dados 
      

14 Computações nas nuvens 
      

15 Espaços para uso de 

notebook        

16 Entretenimentos (Música, 

vídeo, etc.)        
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7. Sobre o Sistema Operacional Linux, editor de apresentação e editor de texto, 

você considera essa ferramenta de trabalho prática para o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas? 

a) ( ) Sim  

b) ( ) Não  

c) ( ) Em parte  

Justifique:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

8. Em sua opinião, o LTI deveria oferecer mais minicursos, oficinas, palestras, 

e seminários voltados para o curso de Biblioteconomia? 

a ( ) Sim  
b() Não 
Justifique?_______________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Você está satisfeito qualidade geral que o LTI disponibiliza para as suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão? 

a( ) Sim  
b() Não  
Justifique:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Para sua formação acadêmica em Biblioteconomia há vantagens em ser 

usuário(a) do LTI? Em caso de resposta negativo, justifique sua resposta. 

a (   ) Sim  
b (   ) Não  
c (   ) Em parte 
 

Justifique:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11. Para desenvolver trabalhos acadêmicos, qual software você costuma 

usar?_________________________________________________________ 

 

12. O laboratório de Biblioteconomia poderia proporcionar aos alunos uma 

maior aproximação entre teoria e prática? 

a (  ) Sim 
b (  ) Não 
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13. Em sua visão, como um laboratório de Biblioteconomia deve utilizar a 

tecnologia de maneira apropriada para disseminar a informação?________ 

____________________________________________________________ 

14. Quais as dificuldades e os obstáculos que tanto professores como alunos 

não teriam caso houvesse um laboratório específico para alunos de 

Biblioteconomia na Instituição? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Números absolutos referentes às respostas do 
questionário  

 
Tabela 1: Alunos matriculados no curso de Biblioteconomia da FURG 

SEMESTRE QUE ESTÁ MATRICULADO 
N° DE 

ALUNOS 

PERCENTUAL 

2° 19 25,00% 

4° 17 23,00% 

6° 18 24,00% 

8° 21 28,00% 

TOTAL  75 100,00% 

 
Tabela 2: Faixa etária dos investigados 

IDADES N° de respondentes PERCENTUAL 

18 a 29 anos 38 51,00% 

30 a 39 anos 14 19,00% 

40 a 49 anos 19 25,00% 

50 a 59 anos 3  4,00% 

+ 60 anos  1   1,00% 

TOTAL 75  100,00% 

 

 Tabela 3: Acessibilidade ao LTI e finalidade acadêmica 

 
Tabela 4: Atendimento aos usuários do LTI 

ESCALA N°de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 5 7,00% 

Ruim 3 4,00% 

Regular  20 27,00% 

Muito bom 31 41,00% 

Excelente  16 21,00% 

Total 75 100,00% 

 
 

 

TIPO DE UTILIZAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL  

Só aula 24  32,00% 

Só estudo 5    7,00% 

Só pesquisa 3              4,00% 

Aula e Trabalhos acadêmicos 2     2,00% 

Pesquisa e aula 5     7,00% 

Só trabalhos 4     5,00% 

Não usa o LTI 12             16,00% 

Outros  20             27,00% 

Total 75   100.00% 
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Tabela 5:Qualidade do ambiente (Iluminação, etc.). 

ESCALA N° de respondentes PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 2 3,00% 

Péssimo 1 1,00% 

Ruim 6 8,00% 

Regular 30 40,00% 

Muito bom 30 40,00% 

Excelente 6 8,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 

Tabela 6: Qualidade do sistema multimídia 

ESCALA 
N° de 

respondentes 
PERCENTUAL  

Sem condições de avaliar  4 5,00 

Péssimo 1 1,00 

Ruim 11 15,00% 

Regular 39 52,00% 

Muito bom 17 23,00% 

Excelente  3 4,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 7: Situação dos computadores 

Escala N° de respondentes Percentual  

Péssimo 2 3,00% 

Ruim 9 12,00% 

Regular 33 44,00% 

Muito bom 27 36,00% 

Excelente  4   5,00% 

Total 75 100% 

 
Tabela 8: Qualidade das cadeiras 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Ruim 6 8,00% 

Regular 31 41,00% 

Muito bom 31 41,00% 

Excelente  7 10,00% 

TOTAL 75 100,00% 
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Tabela 9: Condições das mesas 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 1 1,00% 

Péssimo 1 1,00% 

Ruim 3 4,00% 

Regular 29 39,00% 

Muito bom 35 47,00% 

Excelente 6   8,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 10: Qualidade da iluminação 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 2 3,00% 

Péssimo 2 3,00% 

Ruim 10  13,00% 

Regular 27  36,00% 

Muito bom 31  41,00% 

Excelente 3   4,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 11: Condições do espaço físico 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 2 3,00% 

Péssimo 1 1,00% 

Ruim 11 15,00% 

Regular 27 36,00% 

Muito bom 27 36,00% 

Excelente 7 9,00% 

TOTAL 75 100,00% 
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Tabela 12: Qualidade do acesso à internet 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 1 1,00% 

Péssimo 5 7,00% 

Ruim 12 16,00% 

Regular 22 29,00% 

Muito bom 30 40,00% 

Excelente 5 7,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 

Tabela 120: Editor de texto oferecido para uso 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar  6   8,00% 

Péssimo 9 12,00% 

Ruim 15 20,00% 

Regular 26 35,00% 

Muito bom 15 20,00% 

Excelente 4 5,00% 

TOTAL  75 100,00% 

 
Tabela 14: Planilha de cálculos oferecidos para uso 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 17 23,00% 

Péssimo 9 12,00% 

Ruim 12 16,00% 

Regular 21 28,00% 

Muito bom 14 19,00% 

Excelente 2 2,00% 

TOTAL 75 100,00% 
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Tabela 15: Editor de apresentações (Slides) 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 11 15,00% 

Péssimo 11 15,00% 

Ruim 11 15,00% 

Regular 24 32,00% 

Muito bom 15 20,00% 

Excelente 3     3,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 16: Condições de uso das bases de dados 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 9 12,00% 

Péssimo 6   8,00% 

Ruim 9 12,00% 

Regular 20 27,00% 

Muito bom 25 33,00% 

Excelente 6    8,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 17: Uso do sistema de computação em nuvem  

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar  27 36,00% 

Péssimo 7   9,00% 

Ruim 5   7,00% 

Regular 12 16,00% 

Muito bom 21 28,00% 

Excelente  3   4,00% 

TOTAL 75 100,00% 
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Tabela 18: Uso do espaço para notebook 

ESCALA N° de pessoas PERCENTUAL 

Sem condições de avaliar 17 23,00% 

Péssimo 16 21,00% 

Ruim 14 19,00% 

Regular 17 23,00% 

Muito bom 9 12,00% 

Excelente  2   2,00% 

TOTAL 75             100,00% 

 

Tabela 19: Entretenimento (vídeos, música, etc.). 

ESCALA N°de pessoas PERCENTUAL  

Sem condições de avaliar  17  23,00% 

Péssimo 17 23,00% 

Ruim 13 17,00% 

Regular 14 19,00% 

Muito bom 11 15,00% 

Excelente  03   4,00% 

TOTAL 75         100,00% 

 
Tabela 20: Participação dos acadêmicos em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

RESPOSTA N° de Respondentes Percentual % 

SIM 26 35% 

NÃO 49 65% 

Total  75 100% 

 

Tabela 21:O LTI deveria ser um laboratório voltado especificamente parao 
curso de Biblioteconomia? 

RESPOSTA N° de Respondentes PERCENTUAL 

Sim 23 31,00% 

Não 34 45,00% 

Em parte 18 24,00% 

Total 75 100,00% 
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Tabela 22:Gráfico sobre a opinião dos alunos quanto à importância do 
Sistema Operacional Linux, Editor de texto e editor de apresentações 
serem práticas para uso. 

RESPOSTA N° de Respondentes Percentual 

Sim 20 27% 

Não 35 46% 

Em parte 20 27% 

TOTAL 75 100% 

 
Tabela 23: Possibilidade de o LTI receber mais minicursos, oficinas, 
palestras e seminários voltados para o curso de Biblioteconomia. 

RESPOSTA N° de Respondentes Percentual % 

Sim 69 92,00% 

Não 6 8,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 
Tabela 24: Satisfação dos acadêmicos quanto à estrutura geral do LTI 

RESPOSTA N° DE RESPOSTAS PERCENTUAL 

Sim 51 68,00% 

Não 24 32,00% 

TOTAL  75 100,00% 

 

Tabela 25: Vantagens em ser usuário do LTI na vida acadêmica 

RESPOSTA N° de Respondentes PERCENTUAL 

Sim 49 65,00% 

Não 09 12,00% 

Em Parte 17 23,00% 

TOTAL  75 100,00% 
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Tabela 26: Software utilizado para desenvolver trabalhos acadêmicos 

TIPO DE SOFTWARE QUANTIDADE PERCENTUAL 

Libre Office 7 10% 

Microsoft Office 4 05% 

Windows 4 05% 

Word 28 38% 

Word, PowerPoint 3 4,00% 

Outros 29 38% 

TOTAL 75 100% 

 
Tabela 27:Possibilidade de o LTI proporcionar uma melhor aproximação 
entre a teoria e a prática 

RESPOSTA N° de Respondentes PERCENTUAL 

Sim  70 93,00% 

Não 5   7,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 


