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As dificuldades que psicólogos, 
profissionais e estudantes, encontram na 
busca de material bibliográfico 
diversificado e de fácil acesso, são 
muitas. 

Nossa revista está tentando auxiliá-los 
nesta tarefa. Na edição anterior 
publicamos o artigo de Marcos Jardim 
Freire — "Informação: registro e 
localização" — sobre o Programa de 
Comutação Bibliográfica — COMUT. 

Nesse número vamos mostrar o 
trabalho desenvolvido pelo IBICT -
Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia. 

Um Instituto voltado para 
a ciência e tecnologia 

O IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia, unidade subordinada ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq, com sede em Brasília, foi 
criado em 1976, absorvendo e ampliando o Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação - IBBD. 

Um dos principais objetivos do IBICT é garantir 
que a documentação e as informações em ciência e 
tecnologia (ICT), geradas no País e no exterior, se 
tornem acessíveis a pesquisadores, tecnólogos, 
docentes e interessados. 

Nesse sentido, desenvolve ações para acompanhar 
e estimular a demanda de ICT em todo Brasil. 
Mantém mecanismos que facilitam o acesso aos 

documentos existentes no acervo nacional de Ciência 
e Tecnologia; mantém sistemas de registros de 
informações correspondentes aos principais acervos 
bibliográficos em Ciência e Tecnologia no País e 
promove o registro da produção técnico-científica 
nacional. 

Estão entre suas atribuições a padronização dos 
procedimentos que viabilizam a operação de uma 
rede nacional de Informação em Ciência e 
Tecnologia e o desenvolvimento de esforços que 
visem à absorção e à difusão de novas tecnologias de 
ICT. 

Mantendo, atualmente, convênios com mais de 50 
entidades brasileiras e estrangeiras, o IBICT trabalha 
de forma integrada com os sistemas existentes a fim 
de garantir o acesso à documentação e à informação 
em Ciência e Tecnologia. 



Produtos e serviços 

Entre os vários produtos e serviços do IBICT, que 
estão à disposição dos usuários podemos destacar: 
— Catálogo Coletivo Nacional de Publicações 
Periódicas - CCN 

O CCN é uma obra de referência, apresentada em 
microfichas, que informa em quais bibliotecas 
participantes da rede estão localizados os 
documentos de interesse do pesquisador. Produzida 
por um sistema automatizado, sua operação é 
descentralizada através da participação de núcleos 
externos. O CCN é atualizado semestralmente e 
registra coleções de periódicos de cerca de 1.000 
bibliotecas do País. 
— Guias de Fontes de Informação 

Produção de guias nas principais áreas de Ciência 

e Tecnologia contendo dados sobre as instituições, as 
bibliotecas ou centros de informação, identificando 
recursos e serviços informacionais disponíveis. 
— Revista Ciência da Informação 

Veículo de disseminação e desenvolvimento da 
Ciência da Informação no Brasil e de divulgação das 
principais atividades do setor de Informação em 
Ciência e Tecnologia. 
— Comutação Bibliográfica 

Operação, junto com a CAPES, do programa 
COMUT, que utilizando os acervos de várias 
bibliotecas - denominadas Bibliotecas-Base, garante 
aos usuários a disponibilidade de cópias de 
documentos. Acesso, no exterior, à documentação 
não disponível no Brasil. 

Serviço de busca 
bibliográfica 

A atuação pioneira do IBICT, no âmbito de 
informação, possibilitou a implantação do Serviço de 
Busca Bibliográfica, desde o final de 1977. Esse 
serviço vem encontrando excelente receptividade na 
comunidade técnica e científica do País, já tendo 
inclusive repercussão em outros países da América 
Latina. 

O principal objetivo do Serviço é a elaboração de 
levantamentos bibliográficos, efetuados através de 
Sistemas de Informação localizados nos Estados 
Unidos (ORBIT e DIALOG) e Europa (QVESTEL), 
os quais permitem o acesso "online" a mais de 50 
milhões de itens de informação. Essas informações, 
de âmbito internacional, são coletadas dos periódicos 
mais representativos em cada área, de "papers" (de 
conferências, simpósios, etc), relatórios técnicos e de 
pesquisa, teses, pesquisas em processo e vários outros 
tipos de publicações produzidas mundialmente. 

Esses sistemas, em conjunto, oferecem consulta 
interativa a mais de 2(X) bases de dados 
periodicamente atualizados, e os resultados impressos 
(levantamentos bibliográficos), são remetidos ao 
solicitante num prazo médio de 10 dias. 

Para obter maiores informações, entre em contato 
com o IBICT - Posto de Serviço no seguinte 
endereço: 
IBICT - Posto de Serviço 
Pavilhão Mário de Andrade 
Av. Venceslau Brás, 71 - Fundos 
Botafogo 
22.290 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 295-4796 - Telex (021) 22563 
ou Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia - IBICT 
SAS - Quadra 5 - Bloco H - Lote 6 - 7o e 8o andares 
70.070 - Brasília - DF 
Tel.: 226-6074 ou 225-7925 ramal 249 D 




