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Naira Michelle Alves Pereira
Esta pesquisa trata dos conceitos e tipologias de mediação da informação no Campo da Biblioteconomia e Ciência da
Informação, a partir de uma perspectiva aplicativa no contexto das Bibliotecas Universitárias (BUs). Desse modo, o estudo
tem como objetivo geral investigar os fundamentos teórico-conceituais e práticos de mediação da informação com a
perspectiva de propor a construção de um programa para as BUs das Universidade Federais (UFs) do estado do Ceará, a
partir das suas práticas gerenciais, pedagógicas e técnicas. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram
estabelecidos quanto aos fins como uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo, pois aborda e discuti sobre os
pressupostos teórico-conceituais da mediação da informação no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação, fazendo
ainda relações e conexões com os conceitos do termo mediação no âmbito da filosofia, sociologia e educação, buscando por
meio das percepções e perspectivas teóricas e práticas analisadas, propor a elaboração de um programa de mediação da
informação para BUs das UFs do Ceará. Quanto aos meios, a pesquisa classifica-se como sendo bibliográfico e documental.
É bibliográfico, pois utilizou-se de leitura, análise e interpretação de livros, monografias, dissertações, teses e artigos científico
para construção do referencial teórico. É documental uma vez que foram analisados os documentos dos Sistemas de
Bibliotecas Universitárias das UFs do estado do Ceará para agregar a análise dos dados coletados. Para tanto, adotou-se
como instrumento de coleta de dados, o questionário para extrair dados dos bibliotecários dos Sistemas de Bibliotecas
Universitárias das UFs do estado do Ceará. Os dados coletados apontam que o conceito e as práticas de mediação fazem
parte da dinâmica dos ambientes de informação estudados como uma ação inerente a todo fazer do bibliotecário. Como
resultado, propõe-se um programa de mediação da informação (Proposta de um Programa Institucional de Mediação da
Informação - PPIMI) estruturado como um conjunto de recomendações para o desenvolvimento de ações e projetos no âmbito
da mediação técnica, pedagógica e institucional. Por fim, considera-se que O PPIMI busca indicar diversas possibilidades de
aprimoramento e evidencia o impacto que as práticas de mediação da informação na BU podem promover para e com sua
comunidade de usuários.
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RESUMO DE DISSERTAÇÃO
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Perspectives on Information Mediation for University Libraries: proposal of a program for libraries of
Federal Universities of Ceará State
This research deals with the concepts and typologies of information mediation in the Field of Library and Information Science,
from an application perspective in the context of University Libraries (BUs). Thus, this study has as general objective to
investigate the theoreticalconceptual and practical bases of information mediation with the perspective of proposing the
construction of a program for the Bus of Federal Universities (UFs) of the state of Ceará, based on their managerial,
pedagogical and technical practices. The methodological procedures of the research were established as an exploratory and
descriptive research, as it deals with and discusses the theoretical-conceptual assumptions of information mediation in the
ambit of Library and Information Science, also making connections with the concepts of the term mediation in the field of
Philosophy, Sociology and Education, seeking through the perceptions and theoretical perspectives and analyzed practices,
propose the elaboration of an information mediation program for BUs of UFs of Ceará. As for the means, the research is
classified as bibliographic and documentary. It is bibliographical, since it used reading, analysis and interpretation of books,
monographs, dissertations, theses and scientific articles for construction of the theoretical reference. It is documentary since
the documents of the Systems of University Libraries of the UFs of the state of Ceará were analyzed to aggregate the analysis
of the data collected. For this purpose, the questionnaire to extract data from librarians of the University Library Systems of the
UFs of the state of Ceará was adopted as a data collection instrument. The collected data indicate that the concept and
practices of mediation are part of the dynamics of the information environments studied as an action inherent to all the librarian's
work. As a result, an information mediation program (Proposal for an Institutional Information Mediation Program - PPIMI) is
proposed as a set of recommendations for the development of actions and projects in the field of technical, pedagogical and
institutional mediation. Finally, it is considered that PPIMI seeks to indicate several possibilities for improvement and shows
the impact that information mediation practices in BU can promote for and with its community of users.
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