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Serviço de Difusão da Informação 

O presente produto informacional é oriundo do Programa de Pós-
Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri 

(PPGB/UFCA) como resultado da dissertação de autoria do discente/
pesquisador Antonio Marcos Ribeiro Frutuoso, intitulada “Atuação da 
Extensão Universitária no âmbito da Biblioteconomia: proposta de um 
serviço de informação para a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal do Cariri”, sob a orientação do Prof. Dr. Jonathas Luiz Carvalho 
Silva. Este material propõe um Serviço de Difusão da Informação (SDI) 
baseado nos fundamentos/práticas informacionais da Biblioteconomia 
e da Extensão Universitária, a fim de contribuir para a dinamização e 
otimização das atividades da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UFCA.

Nesse sentido, o SDI é considerado um macro serviço que constitui 
um conjunto de outros serviços biblioteconômicos os quais atuam com 
informação, seja de referência, informação utilitária, disseminação seletiva, 
educação de usuários etc., e busca contribuir para as atividades da PROEX/
UFCA. Com esse escopo, a implementação do produto foi pensada diante 
das discussões dos eixos biblioteconômicos informacionais (fundamentos 
técnico-pragmáticos, humanos e científicos) e eixos tradicionais da extensão 
(sendo os programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de 
serviços, modalidades da extensão). Dessa maneira, busca-se contemplar 
uma visão holística de como as tipificações dos serviços supramencionados 
podem ser implementados na PROEX/UFCA.

Mediante tais definições, tenciona-se otimizar informacionalmente as 
questões gerenciais, processuais e tecnológicas (fundamentos técnico-
pragmáticos) em direção ao desenvolvimento dos aspectos culturais, 
educacionais, político-econômicos etc. (fundamentos humanos) e das 
possíveis aproximações, nos eixos tradicionais, das áreas temáticas da 
extensão (Cultura, Comunicação, Educação etc.) com suas atividades 

Apresentação



(projetos, programas, cursos etc.). Dessa maneira, a ideia é estabelecer 
práticas interdisciplinares, éticas, de intersubjetividade (aspectos dos 
fundamentos científicos) entre as modalidades extensionistas de atuação 
da PROEX/UFCA e seus respectivos eixos temáticos.

Além disso, vale destacar que o SDI possui uma autonomia no que 
tange o seu leque de subserviços informacionais para ser pensado/
aplicado nas demais Pró-reitorias da UFCA, conforme suas necessidades. 
Outrossim, esse produto também tem o intuito de propiciar visibilidade 
para a Biblioteconomia através do PPGB/UFCA, no sentido de evidenciar 
o potencial informacional da área e do bibliotecário como profissional 
fundamental no tocante a criação/otimização de práticas informacionais 
essenciais no desenvolvimento dos setores das comunidades acadêmicas.
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1 Introdução
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A informação no âmbito da Biblioteconomia estabelece múltiplas 
perspectivas para o planejamento/desenvolvimento/execução de 

práticas norteadas pelas dimensões acadêmicas, profissionais e políticas. 
Nesse sentido, destaca-se o profissional da informação como elemento 
propulsor no que concerne a compreensão dos múltiplos mecanismos 
para a efetivação de sua atuação com propostas informacionais. Partindo 
desse pressuposto, considera-se essencial discorrer a respeito do que é 
um serviço de informação, pois o SDI também é oriundo dos aspectos 
conceituais dessa dimensão. 

O serviço de informação, segundo Rozados (2004), destina-se à 
identificação, aquisição, processamento e transmissão de informação 
e ao seu fornecimento, caracterizando-se sob o processo de auxílio ao 
usuário na busca de informação ou na satisfação de suas necessidades 
informacionais por meio de práticas concretas. Além disso, sua finalidade 
não reside apenas na promoção da informação, mas em outros contributos 
como a construção do conhecimento e seu uso. Tal reflexão alarga a visão 
sobre o assunto, principalmente porque a ideia do SDI direciona-se para 
um serviço orientativo, norteador para a extensão de como dinamizar a 
informação através dos serviços de informação biblioteconômicos.

Diante dessas acepções, as razões que respaldam a produção do SDI 
são norteadas pelos seguintes aspectos: 

ACADÊMICO

Está relacionado a proposta do PPGB/UFCA stricto sensu 
em desenvolver competências e fomentar as práticas de 
pesquisa e inovação através de investigações científicas 
e aplicações profissionais com intuito de gerar produtos 
pedagógicos, tecnológicos e estratégicos.
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INSTITUCIONAL

Uma vez que busca contribuir com a UFCA através do 
PPGB mediante a proposição de serviços informacionais 
da Biblioteconomia (de referência, de informação utilitária, 
de disseminação seletiva, educação de usuários etc.) 
primordiais a dinamização das atividades extensionistas 
da PROEX/UFCA em consonância aos dados coletados 
a respeito de seus serviços, produtos, o que oferecem 
pedagógico e tecnicamente.

SOCIAL

No sentido de envidar a PROEX/UFCA a capacidade 
de sistematizar o compartilhamento de informações 
fornecendo múltiplas perspectivas informacionais de 
atuação com base nos pressupostos da Biblioteconomia, 
em diálogo com os eixos tradicionais da Extensão 
Universitária em suas mais diversas nuances.
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Vale ressaltar que no processo de construção do SDI, além 
de contemplar o diálogo com o quadro de pessoal dos núcleos e 
coordenadorias da PROEX/UFCA mediante aplicação de questionário 
na dissertação, também houve articulações com a atual Pró-Reitora 
de Extensão e o bibliotecário/colaborador integrante do núcleo de 
divulgação e difusão da extensão. Ou seja, o produto é resultado de 
diversas interlocuções com o mencionado órgão a fim de otimizar a sua 
implementação já abarcando as necessidades informacionais da Pró-
reitoria.

Destarte, o propósito principal do SDI é viabilizar a PROEX/UFCA 
uma contribuição concreta que seja implementada com intervenção 
biblioteconômica. Para tanto, nos eixos informacionais, os fundamentos 
técnico-pragmáticos, humanos e científicos permitirão expandir os 
modos de refletir a respeito dos processos, gestão, tecnologias, aspectos 
culturais, educacionais, políticos e aproximações interdisciplinares em 
relação aos eixos tradicionais da extensão, ou seja, de como as áreas 
da Comunicação, Cultura, Educação, Meio Ambiente etc. podem dialogar 
informacionalmente por meio dos programas, projetos, cursos e oficinas, 
eventos e prestação de serviços.
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2 Serviço de 
Difusão da 

Informação (SDI)
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Pensado para dinamizar informacionalmente as atividades 
institucionais da PROEX/UFCA, o Serviço de Difusão da 

Informação tem como alicerce os pressupostos da Biblioteconomia, em 
especial os diversos serviços de informação da área, para fazer uso dos 
fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos aplicáveis aos 
eixos tradicionais da extensão. Ambos os eixos, e suas aplicabilidades, 
devem se estabelecer como construtores de sentidos por meio dos 
enfoques informacionais de áreas temáticas e propostas de atuação 
considerando esses mecanismos como interlocutores entre as demandas 
da comunidade interna e externa da PROEX e os desejos/demandas/
necessidades da comunidade. 

Nessa perspectiva, do ponto de vista estrutural, para compreensão 
dos aspectos aplicacionais do SDI, definiu-se os seguintes tópicos para 
caracterização do produto, na Figura 1: 

Figura 1 - Tópicos para caracterização do produto   
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Para tratar sobre o que é o produto.

SDI

Denotar as contribuições biblioteconômicas 
para a PROEX/UFCA e evidenciar que o SDI 

pode ser aplicado a outros órgãos da 
universidade (Pró-reitorias, etc.).

Concepção

Tipos de serviços de informação indicados e 
considerados subserviços por se 

estabelecerem como atividades específicas 
do SDI.

Tipificações

No que a PROEX/UFCA pode utilizar das 
tipificações nos eixos informacionais e 

tradicionais.

Aplicações

Definição dos sujeitos humanos (atores 
sociais) e sujeitos institucionais 

(universidades, órgãos etc.).

Atores envolvidos

Com constatações gerais e específicas a 
respeito do produto.

Considerações finais

São as tecnologias digitais necessárias para 
implementação do produto.

Mídias digitais
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Os tópicos estabelecidos buscam propiciar uma visão holística a 
respeito do SDI e sua aplicabilidade mediante definições de informações 
técnicas, necessidades dos sujeitos, requisitos e especificidades do 
produto. Com esses postulados, têm-se o propósito de denotar sua 
viabilidade para posterior implementação junto a PROEX/UFCA. Essa é 
a lógica de um produto dinâmico que envida uma aplicação em escala 
gradual.

2.1 CONCEPÇÃO

Na seção anterior foi discorrido a respeito da definição sobre o SDI. 
No que tange sua concepção é fundamental mencionar as questões 
dos fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos, eixos 
informacionais aplicáveis aos eixos tradicionais da extensão. É necessário 
destacar que ambos os enfoques são a base para a dinamização das 
atividades da PROEX/UFCA sob o ponto de vista da informação, no 
sentido de otimizar seus processos técnicos e pedagógicos para com a 
sua comunidade interna e externa, com intuito de impulsionar a atuação 
desse órgão na construção de conteúdo e conhecimento, sendo a 
Biblioteconomia catalisadora nesse caminho. 

Desse modo, o SDI é pensado para otimizar informacionalmente as 
questões gerenciais, processuais e tecnológicas (são os fundamentos 
técnico-pragmáticos) para o desenvolvimento das questões culturais, 
político-econômicos, das questões de memória, questões educacionais 
(fundamentos humanos) e das questões temáticas da extensão (Cultura, 
Comunicação, Meio Ambiente etc.). Com esse escopo e compromisso 
objetiva-se um aprimoramento das atividades extensionistas da PROEX, no 
sentido de buscar informacionalmente aproximações entre as atividades 
de extensão (programas, projetos, cursos e oficinas etc.) visando estimular 
as práticas interdisciplinares, de cooperação, de intersubjetividade 
(fundamentos científicos) entre diferentes áreas temáticas e atores. 
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Ambos os eixos informacionais e tradicionais, e suas aplicabilidades, 
devem se articular no sentido de contemplar um conjunto de mecanismos 
que norteiam a conduta da Pró-reitoria e de sua comunidade interna e externa. 
Ou seja, podem contemplar à resolução de problemas organizacionais, 
promoção de novas construções de conhecimento, geração de novos 
processos infocomunicacionais, formação de competências e habilidades, 
aprimoramento da aprendizagem, favorecimento das tomadas de decisão 
e satisfação dos desejos/demandas/necessidades organizacionais e da 
comunidade de usuários.

2.2 TIPIFICAÇÕES

 Definido o conceito e concepções de como o SDI deve se estabelecer 
do ponto de vista nocional, nesta seção determina-se os tipos de 
subserviços de informação os quais serão indicados como principais e 
congregados no processo de implementação como atividades específicas 
do macro serviço que é o SDI. Vale destacar, que as tipificações são 
oriundas da literatura biblioteconômica para a proposição de múltiplas 
perspectivas de atuação, levando em conta seu potencial informacional 
contextual e os eixos tradicionais da extensão já descritos anteriormente. 
A fim de elucidar uma visão holística das tipificações agregadas ao 
produto, apresenta-se a Figura 2 a seguir. 
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Figura 2 - Subserviços biblioteconômico informacionais do SDI 

Referência

Informação 
Utilitária

Educação 
de 

Usuários

Ações 
Culturais

Disseminação 
Seletiva da 
Informação

Subserviços
Informacionais

Fonte: elaborada pelo autor (2022).

Iniciando pelo subserviço Referência esse deve facilitar o acesso 
à informação às comunidades cooperando no processo de busca e 
recuperação, a fim de satisfazer as necessidades informacionais por meio 
dos recursos e fontes disponíveis. Ou seja, atua como um mediador entre o 
conhecimento propiciado e a comunidade/usuário que se apropria desse 
conhecimento. Com intuito de elucidar uma imagem a qual se adeque a 
sua proposta, denota-se a Figura 3 abaixo.

Figura 3 - Referência   
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Fonte: elaborada pelo autor (2022).
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Aplicando ao SDI, têm-se como propostas informativas, de formação 
e orientação os seguintes enfoques, baseado em Silva (2016a): 

Serviços de alerta formais e informais
Formais, em relação a divulgação de novos materiais e informais, 
com a realização de exposições, propagação de projetos, cursos 
e oficinas etc. Ambos devem ser implementados  em nível físico e 
virtual para a comunidade interna e externa da UFCA.

Orientação aos usuários
A PROEX, através de cursos e oficinas, pode estimular a busca 
e recuperação multiplicada na variedade de acervos diretos 
e indiretos, em outros termos, de materiais extensionistas 
(observando as necessidades dos usuários e as modalidades e 
eixos temáticos) nos formatos de artigos, livros, etc. nas revistas 
de extensão e sites científicos. 

Auxílio bibliográfico e provisão de documentos
Para a comunidade interna e externa da PROEX/UFCA em nível 
físico e virtual, no sentido de fornecer materiais, documentos e 
acervos. Aqui, deve funcionar com o usuário (docente, discente 
etc.) entrar em contato e a PROEX repassar materiais alusivos às 
modalidades e áreas temáticas da extensão, de como se elabora 
projetos, programas, por exemplo, sobre os assuntos e temas que 
os projetos convergem etc. Nesse aspecto, pode-se pensar numa 
parceria com o Sistema de Bibliotecas Universitárias (SIBI) para 
auxiliar na disponibilização das informações.

O subserviço Informação Utilitária, como uma política de ação 
informacional, considera o cotidiano das comunidades de usuários e 
não usuários, a fim de satisfazer as necessidades/desejos/demandas do 
dia a dia sobre as questões da realidade social (SILVA, 2015). Também, 
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Temáticos

Enfoques Aplicabilidades

Pode contemplar assuntos extensionistas 
diversos do cotidiano, tais como eventos que 
envolvem exposições, palestras, exibição de 

filmes, apresentações culturais, informações nos 
diversos meios físicos e virtuais disponibilizados 

pela PROEX podendo contemplar conteúdos 
conforme suas áreas temáticas, seja de 

sustentabilidade (Meio Ambiente), cuidados com 
a saúde (Saúde), práticas de empreendedorismo  

e o desenvolvimento de profissões (Trabalho), 
fundamentos de legislações, política (Direitos 

Humanos e Justiça) etc.

torna-se relevante frisar que esse subserviço estimula práticas de fomento 
contínuo da informação no cotidiano das comunidades. A Figura 4 a 
seguir representa uma ideia de tal proposta.

Figura 4 - Informação Utilitária     

Fonte: elaborada pelo autor (2022).

No SDI, esse subserviço deve buscar uma aproximação mais dialógica 
da PROEX com a comunidade de usuários interna e/ou externa da UFCA 
respeitando a pluralidade e diversidade. Sua aplicação leva em conta as 
seguintes tipificações conforme a seguir.

Aplicações do subserviço Informação Utilitária na PROEX/UFCA 
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Culturais

Utilidade 
pública

Deve atender informacionalmente a 
comunidade da PROEX/UFCA com a realização 
de atividades culturais e artísticas direcionadas 

à música, dança, teatro, pintura, desenho, 
cinema, literatura, seja através de projetos, 

programas ou oficinas. 

Propõe o fornecimento de  guias, manuais e o 
compartilhamento de informações em meios 

físicos e virtuais a partir dos eixos temáticos da 
PROEX, tais como a Saúde (informações sobre 
saúde pública, higiene, prevenção de doenças, 
exercícios físicos, hospitais), Cultura (agenda 

cultural, calendário de eventos, cinemas, 
teatros, museus), Educação (ambientes 

educacionais, formações, práticas educativas), 
Direitos Humanos e Justiça (assistência 

social ao menor, à mulher, ao idoso, CPF), 
Trabalho (agências de emprego e estágios, 
oportunidades de empregos), Tecnologia e 

Produção (aplicativos, softwares) dentre outros. 

Autorais

Sugere que a comunidade interna e externa da 
PROEX/UFCA selecione uma personalidade 
artística, profissional, técnica, religiosa ou 

científica para ser valorizada e exposta 
mediante serviços estratégicos através de 
eventos tais como palestras, exposições, 

informações nos meios físicos e virtuais etc. 
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A terceira proposta do SDI é o subserviço Disseminação Seletiva 
da Informação que atua, segundo Silva (2016b), para as demandas e 
necessidades dos usuários, mediante as especificidades solicitadas. 
Outrossim, o diálogo de cunho formal e informal com a comunidade de 
usuários é fundamental, pois facilita a categorização e compreensão das 
demandas peculiares com objetivo de buscar uma satisfação mais efetiva. 
Na sequência, elucida-se a Figura 5 representativa de tal concepção.

Figura 5 - Disseminação Seletiva da Informação

Fonte: baseada em Silva (2015).

Do ponto de vista aplicacional, esse subserviço leva em conta as 
questões técnicas, pedagógicas e institucionais para intervir e interferir 
pela ótica da construção de informação pelos usuários. Como práticas 
norteadoras para a extensão, considerando as proposições de Silva 
(2016b), destaca-se: 
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Rede sociais
Através do Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc., é possível 
que a PROEX/UFCA crie categorias específicas de grupos, seja 
por área do conhecimento, por semestre e/ou por disciplina para 
muni-las de informações direcionadas. Pode, também, incluir os 
eixos tradicionais, fornecendo auxílio bibliográfico e provisão de 
documentos em qualquer espaço/tempo, mantendo seu caráter 
institucional.

NewsLetter
Em que a PROEX/UFCA pode lançar em tempo hábil para as 
comunidades via e-mail, site/blog ou redes sociais informações 
gerais sobre o lançamento de editais para inscrição de projetos, 
cursos e oficinas, eventos extensionistas, seleções de bolsistas, 
relatórios etc. Outro aspecto relevante é o envio de conteúdo a 
respeito de lançamentos de trabalhos científicos (artigos, relatos 
de pesquisa dentre outros), novidades emergentes temáticas, por 
exemplo, na Saúde, sobre as principais doenças nos últimos anos, 
entre outras.

Criação do produtos
Nesse quesito, a PROEX/UFCA deve estimular o efetivo 
uso das informações extensionistas pelas comunidades 
criando, por exemplo, um aplicativo móvel para obtenção de 
informações correntes sobre os diversos eventos internos à 
instituição e externos da Extensão Universitária (em nível local, 
regional, estadual e nacional). Elaboração de guias/manuais/
aplicativos sobre assuntos diversos pertinentes à comunidade 
extensionistas, definindo o público à ser direcionado visando 
torná-lo acessível, por exemplo, de como elaborar projetos e 
programas extensionistas, material que pode ser utilizado pelos 
bolsistas.
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Criação ambientes
Seja um ambiente físico, no interior da universidade, como 
virtual, no próprio sistema de informação da PROEX, site, blog 
ou rede social para coleta de sugestões das comunidades em 
relação aos seus interesses, permitindo à Pró-reitoria prover 
informacionalmente as solicitações indicadas, seja de produtos, 
lançamento de conteúdo, eventos entre outros.

Seleção de acervo
Dos materiais já produzidos pela PROEX/UFCA e disponíveis 
nos canais de informação e indicar as comunidades de usuários 
como, por exemplo, o georreferenciamento, catálogos e cadernos 
das ações de extensão da UFCA e os relatórios de gestão. Vale 
atentar-se para as demandas solicitadas pelos usuários a fim de 
facilitar o trânsito de informações mediante listagem otimizada 
dos meios disponíveis para atendê-las, seja e-books, base de 
dados, repositórios, periódicos e outros canais digitais de acesso 
à informação.

Naquilo que concerne à Educação de Usuários, quarta proposta do 
SDI, sua principal finalidade é estabelecer uma aproximação entre órgãos/
ambientes de informação e a realidade social dos sujeitos/usuários da 
informação (SILVA, 2018). Dessa maneira, busca-se uma construção 
intencional entre as comunidades para produção mútua de meios de 
aprendizagem com intuito de gerar novos mecanismos de construção de 
conhecimentos/tomadas de decisões/resolução de problemas. 
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Figura 6 - Educação de Usuários

Fonte: Freepik (2022).

Sob a ótica aplicacional, algumas categorias temáticas devem ser 
levadas em conta para representar a concretude de tal subserviço. Logo, 
apresenta-se a seguir os múltiplos aspectos de atuação viáveis para 
implementação pela PROEX/UFCA.

Cursos e 
oficinas

Categorias Aplicabilidades

Direcionados a realização de como se elabora 
um projeto, programa etc., seja na área de 

Comunicação, Cultura, Educação, Saúde dentre 
outras; incentivo às práticas de pesquisa na 
área de extensão, pensando na produção de 

artigos, relatos de pesquisa, relatórios técnicos 
das ações; formações visando a aprendizagem 

na captação de apoio e estruturação de 
parcerias, dentre outras propostas.

Aplicações da Educação de Usuários na PROEX/UFCA
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Treinamentos

Eventos

Prestação de 
serviços

De acesso/uso de serviços/informações/
materiais no site da PROEX/UFCA; incentivo 

a difusão e uso efetivo de materiais/
produtos já existentes na PROEX, tais como o 

georreferenciamento, catálogos e cadernos das 
ações de extensão da UFCA e os relatórios de 
gestão; treinamentos para aprendizagem no 

processo de submissão de trabalhos acadêmicos 
em periódicos extensionistas por discentes e 
docentes; capacitações para o gerenciamento 

pela comunidade interna da UFCA dos sistemas 
de informação da PROEX etc.

Realização de seminários, encontros, 
congressos, simpósios, colóquios etc. a 

respeito da Extensão Universitária e seus 
assuntos mais emergentes seja em âmbito 

local, regional, nacional e internacional. 

Pela própria comunidade interna da UFCA para 
realização de ações extensionistas voluntárias 

de acordo com seus cursos de graduação e 
pós-graduação em comunidades externas 

seja, por exemplo, na área de Educação (com 
incentivo às práticas de leitura, pesquisa e de 

temas variados do cotidiano do mundo); Saúde 
(realização de campanhas de vacinação, de 

prevenção de doenças, tais como o setembro 
amarelo, outubro rosa etc.); Cultura (execução 
de ações sociais, bazares, eventos artísticos e 

literários); Trabalho (sobre atuação profissional, 
agências de emprego e estágios, currículo) 

dentre outras áreas. 
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Fóruns/Grupos 
de discussão

Mediante a disponibilização de espaços físicos 
e virtuais pela PROEX/UFCA para que sua 

comunidade interna e externa possam reunir-
se a fim de debater temas diversos sobre 

a extensão universitária, pesquisa, atuação 
acadêmica e outros aspectos da realidade 

científica.

Por fim, tem-se a ideia das Ações Culturais, que são intervenções 
educativas/científicas fundamentais para o desenvolvimento do caráter 
transformador na realidade dos sujeitos, propiciando autonomia na 
construção de conhecimentos (ROSA, 2009). Implicam, por conseguinte, 
na apresentação pública para um ou mais grupos do conhecimento ou 
produtos culturais, artísticos, esportivos, científicos, e tecnológicos oriundos 
de práticas desenvolvidas/conservadas/reconhecidas pela Universidade.

Figura 7 - Ações Culturais

Fonte: Freepik (2022).

No que tange a sua proposta de aplicação mediante o SDI, busca-
se estabelecer uma variedade de aspectos educacionais/culturais/
científicos condizentes ao que se compreende por ações culturais: 
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Eventos acadêmicos/científicos
Com o desenvolvimento de seminários, encontros, congressos, 
simpósios, colóquios etc. relacionados à Extensão Universitária 
e seus assuntos mais emergentes seja em âmbito local, regional, 
nacional e internacional.

Práticas artístico-culturais
Ações extensionistas de estímulo às atividades artísticas como 
música, dança, teatro, desenho, pintura etc.

Formações
Tais como palestras, cursos, minicursos, diálogos formais 
e informais, grupos de estudo etc. que valorizem a cultura 
extensionista da PROEX/UFCA fomentando a construção dos 
paradigmas e reflexões sobre os rumos da extensão nas suas 
respectivas áreas do conhecimento.

Produtos de informação físico e virtual
Decorrentes das ações de extensão para difusão cultural, 
científica e tecnológica e a preservação da memória institucional 
por meio da criação de repositórios, base de dados, banco 
de dados e bibliotecas digitais valorizando a preservação da 
produção de conhecimentos da comunidade acadêmico-científica 
interna e externa; elaboração de manuais, guias, cartilhas, 
catálogos e aplicativos sobre acesso a e-books, periódicos 
e anais de eventos da extensão; orientação na construção 
de projetos a fim de concorrer a editais internos (própria 
Universidade) e externos (órgãos de fomento públicos e privados), 
dentre outras propostas (SILVA, 2016a, 2018).
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Em linhas gerais, os subserviços apresentados e detalhados 
(Referência, Informação Utilitária, Disseminação Seletiva da Informação, 
Educação de Usuários e Ações Culturais), representam a estrutura lógica 
do SDI que em articulação com os eixos biblioteconômico informacionais 
na seção (2.4) viabilizarão possibilidades para implementação na PROEX/
UFCA. Todavia, a condição programática do produto será analisada 
pela Pró-reitoria para definição das tipificações mais adequadas a sua 
realidade, levando em conta seus setores, quadro de pessoal e funções. 
Além disso, enfatiza-se a condição genérica do SDI, conforme as cinco 
propostas de subserviços, para utilização nos demais setores da UFCA.

2.3 MÍDIAS DIGITAIS

Dando sequência às especificidades do SDI, após a concepção e 
tipificações, tem-se a definição das mídias digitais para sua implementação 
na PROEX/UFCA. Será indicado mais de uma mídia no sentido dessa 
Pró-reitoria determinar como se dará a aplicação do produto. Dentre as 
tecnologias digitais viáveis ao propósito de implantação, elencou-se as 
seguintes ferramentas tendo em vista às já utilizadas, de acordo conforme 
a seguir.

Mídias digitais para implementação do SDI na PROEX/UFCA

Criação de um ambiente virtual no próprio site da 
PROEX/UFCA contemplando os subserviços do SDI por 
diferentes abas conforme suas especificidades. Outra 
possibilidade seria a implementação na página de “Contato” 
do site, um canal “Fale conosco” com respostas mais 
rápidas e linguagem acessível para orientar a comunidade 
interna e externa a respeito de dúvidas, sendo as 
necessidades informacionais direcionadas à uma equipe 
responsável pelo SDI.

Site
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Criado especificamente para atender as especificidades do 
SDI, abarcando as principais questões da comunidade 
interna e externa da PROEX por meio de orientações, envio 
de produtos tais como guias, catálogos etc., dicas de 
revistas de extensão, dentre outras possibilidades.E-mail

Sistema da 
Universidade

Sendo o sistema próprio da PROEX para fornecimento de 
serviços/produtos mediante as tipificações do SDI 
concomitantemente às necessidades informacionais de sua 
comunidade interna e externa. 

Redes Sociais

São diversas as possibilidades. Através do Facebook e 
Instagram é possível atender as lacunas informacionais das 
comunidades da PROEX/UFCA via messenger e/ou direct e 
publicações no feed e stories. Pelo WhatsApp, além do 
atendimento virtual por meio do bate-papo, pode-se lançar 
stories relacionados aos serviços/produtos. Com o uso do 
YouTube, os conteúdos digitais para englobar as aplicações 
do SDI direcionam-se à criação de vídeos e a indicação de 
conteúdos e plataformas de pesquisa nas suas respectivas 
descrições.

Evidentemente que as mídias digitais elencadas na figura acima 
representam possibilidades viáveis para implementação do SDI na 
PROEX/UFCA, no entanto, pode-se agregar outros meios para sua efetiva 
execução. Quanto à Pró-reitoria, seu papel nesse processo é analisar as 
variáveis articuladas pensando nos recursos disponíveis e equipe visando 
estabelecer uma ou mais tecnologia digital. Vale frisar, que tal escolha 
deverá levar em conta o tipo de subserviço biblioteconômico informacional 
pensado no SDI, a ferramenta tecnológica e a integração eficiente entre 
ambos no seu funcionamento. 
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2.4 APLICAÇÕES

Em sequência a caracterização do SDI, após definição dos seus 
respectivos subserviços e atividades de informação, tem-se a proposta 
de implementação a partir de duas condições basilares: 1) contemplar as 
discussões teóricas realizadas na dissertação para o produto de maneira 
exemplificativa e 2) observar o que a PROEX/UFCA tem realizado e as 
possíveis associações já existentes para propor aplicabilidades possíveis/
viáveis, considerando, por exemplo, projetos e atividades que dialogam e 
como são estabelecidas as aproximações. 

 A princípio, torna-se relevante frisar que o produto também permitirá 
múltiplas aplicações aos diversos setores da UFCA. Por exemplo, no 
âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPI) 
a aplicabilidade será diferente em virtude das funções e atividades. 
Com efeito, o SDI possui uma estrutura geral em conformidade com as 
possibilidades de implementação e especificidade do tipo de subserviço 
informacional, seja o de Referência, Informação Utilitária, Disseminação 
Seletiva da Informação, Educação de Usuários e Ações Culturais, 
viabilizando, dessa maneira, que cada Pró-reitoria o planeje conforme as 
suas necessidades. 

Em relação a PROEX, as aplicações devem ser gerais pensando 
nas possibilidades de uso pelo órgão das tipificações apresentadas na 
seção anterior nos eixos biblioteconômico informacionais e tradicionais 
da extensão, visando contribuir para a otimização de suas atividades. A 
respeito dos eixos mencionados, os informacionais são representados 
pelos fundamentos técnico-pragmáticos, humanos e científicos os quais 
serão implementados no SDI (alguns enfoques serão contemplados) em 
diálogo com os eixos tradicionais, constituídos dos programas, projetos, 
cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços, modalidades da 
Extensão Universitária. 

Em sua aplicação, por exemplo, pode-se pensar na funcionalidade 
do SDI para melhorar/otimizar o uso das tecnologias digitais pela 
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PROEX/UFCA, das práticas culturais, interdisciplinares etc., sendo os 
subserviços a base para essa contribuição por apresentarem perspectivas 
diversas de atuação da informação no contexto dos eixos tradicionais 
da extensão. Na sequência será denotada uma visão holística dessa 
concepção considerando essa articulação dos enfoques informacionais 
com o desenvolvimento das atividades extensionistas mediante suas 
modalidades de intervenções. 

Iniciando pelos fundamentos técnico-pragmáticos, a ideia é que 
seus enfoques contribuam para a expansão gerencial da informação na 
Pró-reitoria a partir de alguns questionamentos importantes, a saber: 
Como o SDI pode cooperar na otimização da gestão da PROEX? Do 
uso das tecnologias digitais? De seus processos técnicos e gerenciais 
e qualificação da linguagem (comunicação)? Mediante tais indagações, 
denota-se abaixo algumas das principais contribuições desse fundamento. 

Aplicação dos fundamentos técnico-pragmáticos na PROEX/UFCA

Processos

Contribuirá para a organização das informações no sentido de 
como tratar e representar buscando operacionalizar estoques e 

armazenamento de informação. A perspectiva social do 
fundamento dialoga com o subserviço Disseminação Seletiva da 
Informação, no sentido da difusão de conteúdos categorizados 
por conteúdos relacionados às bolsas de extensão, programas e 
projetos, tendo na mediação da informação as bases necessárias 

para interagir e socializar com os sujeitos, considerando os 
aspectos éticos, a pluralidade e diversidade da universidade 

conforme sua comunidade interna (docentes, discentes, técnicos-
administrativos) e externa (a sociedade em geral). Dessa 

maneira, é possível pensar em estratégias para dinamizar o 
acesso, facilitar a recuperação, uso, apreensão e apropriação das 

informações extensionistas. 
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Gestão

Ofertará a PROEX condições teóricas para a gestão como 
informação estratégica, a fim de apoiar no processo de tomada 

de decisão sobre organização e planejamento de eventos da 
extensão, na definição dos critérios para composição de editais 

sobre o processo seletivo para programas e projetos, por 
exemplo. Além disso, é possível pensar na execução dos 

subserviços, Referência, Informação Utilitária, Disseminação 
Seletiva da Informação, Educação de Usuários e Ações Culturais, 

levando em conta os valores da informação os quais darão base à 
viabilidade e aceitação das propostas de extensão à comunidade 

interna e externa, pensando na delimitação, organização, 
comunicação e produtividade, tanto no ato da produção como da 

execução.

Tecnologia

Propiciará instrumentos necessários para expandir a perspectiva 
de uso das tecnologias digitais mediando os subserviços do SDI, 

reflexão a respeito da arquitetura da informação, usabilidades e a 
gestão de tecnologias, a fim de potencializar as práticas 

extensionistas técnicas e/ou pedagógicas pelas PROEX conforme 
demanda o tipo de atividade (contemplando, também, os 

programas, projetos, eventos etc.).

Linguagem

Será essencial pensar na dinamização do conhecimento através 
da mediação das relações entre a PROEX e as comunidades 

envolvidas. Para cada subserviço do SDI e atividades da 
PROEX/UFCA (as modalidades dos eixos tradicionais), esse 

enfoque viabiliza fundamentos ao seu processo de comunicação 
de como pensar na identificação do público; na organização e 
representação da informação; nos meios de comunicação e 

mediação, fala, escrita, na mensagem, no contexto situacional, 
intencionalidades dos sujeitos, pois são tópicos essenciais para a 

produção de documentos normativos de extensão para as 
comunidades, segundo seus desejos, demandas ou necessidades, 

possibilitando a construção de uma cultura informacional. 
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Diante dos fundamentos técnico-pragmáticos inseridos nas 
atividades de extensão, é possível contemplar um leque de bases 
epistemológicas para apoiar os processos/técnicas/tecnologias da 
PROEX. Com efeito, atribui mais consistência e respaldo de como se pode 
trabalhar a informação e suas potencialidades teóricas no pragmatismo 
extensionista, haja visto os enfoques desse fundamento e como se 
complementam podendo se articularem em mais de uma atividade/ação 
educativa no âmbito da Extensão Universitária.  

Naquilo que concerne aos fundamentos humanos da informação, será 
denotada uma concepção de diálogo social com a comunidade interna e 
externa das universidades. Basicamente, através dos eixos tradicionais 
da PROEX/UFCA, deve-se estabelecer o seguinte questionamento: Como 
o SDI pode otimizar e contribuir para os processos/práticas culturais, 
educacionais, políticas, memória e para a sociedade em geral da PROEX? 
Segue a proposta aplicacional a seguir:

Proposta Aplicacional

Os subserviços do produto e atividades da PROEX/UFCA 
em diálogo com a comunidade interna e externa deve 

implementar um olhar da informação social, dialogando 
com os sujeitos sobre suas necessidades, seja de 

conhecimento, saúde, educação, alimentação, assim como 
pensar no protagonismo social, estimulando o ato de 

pensar, questionar, compreender e se apropriar da 
informação com a comunidade, por exemplo, com 

execução do subserviço Referência articulado em virtude 
da necessidade para elaboração de projetos, cursos e 

oficinas.

Enfoque informacional da sociedade
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No SDI, esse enfoque fará com que a PROEX/UFCA foque 
nas necessidades informacionais dos sujeitos em 

detrimento da reflexão se, por exemplo, as modalidades 
ofertadas para as ações de extensão pelos discentes e 

docentes contemplam as questões sociais e tecnológicas e 
satisfazem lacunas de uma comunidade escolar ou rural. 
Para os subserviços, também se destaca o emprego das 

tecnologias nas atividades de extensão, desde que propicie 
mais autonomia aos sujeitos na produção de informações 
e no desenvolvimento de atividades pedagógicas a fim de 

auxiliar e expandir as possibilidades de impactar as 
comunidades envolvidas, por exemplo, num projeto de 

extensão para analfabetos digitais.

Enfoque informacional da cultura

Enfoque informacional da política/economia

Destaca-se, nessa relação, a ideia dos subserviços e 
atividades da PROEX de se estabelecerem 

institucionalmente no interior da UFCA pensando na 
captação de recursos humanos (parcerias com outros 

órgãos e comunidades), financeiros (para deslocamentos, 
geração de produtos etc.) e materiais (apoio de 

infraestrutura) no planejamento/desenvolvimento 
/execução, por exemplo, das ações culturais, dos seus 

eventos extensionistas etc.
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Esse enfoque é a base para o SDI no sentido da Pró-reitoria 
da UFCA pensar na aplicação das tipificações do produto 
em suas atividades considerando realidades (cotidianas, 
profissionais e científicas, por exemplo) sustentadas por 
fundamentos éticos que prime pelo desenvolvimento do 

conhecimento tornando-o mais humano e acessível a 
todos, respeitando questões de raça, credo, gênero, nível 
econômico-financeiro etc. para os sujeitos envolvidos na 

construção de competências. Além do conhecimento 
formal (escolar e universitário), pode-se intensificar as 

intervenções permitindo aos docentes e discentes 
participarem ativamente da construção de vida de 

comunidades rurais, por exemplo. É importante incluir 
essas questões nas orientações para a comunidade 
acadêmica considerar estratégias éticas, culturas e 

metodológicas em sentido coletivo.

Enfoque informacional da educação

Abordagem essencial para expandir e fomentar os 
subserviços do SDI e da PROEX em materializar as 

informações na condição de documentos/artefatos, seja 
para um processo/técnicas (em formato de guias, manuais 

etc.) como para o registro das ações (gerando mais 
catálogos e acervos iconográficos). Vale destacar que tais 

registros de conhecimento e conteúdo não podem ser 
estanques, mas em constante interação com as 

comunidades extensionistas, pois são elas que decidem o 
que será registrado e transmitido, por exemplo em eventos, 

como forma de resumos das ações anuais e incentivo à 
novas atividades/práticas/ações de Extensão Universitária.

Enfoque informacional da memória

Os enfoques dos fundamentos humanos da informação introduzem 
um novo olhar para o desenvolvimento das práticas/intervenções da 
extensão, seja internamente ou externamente na sociedade. Com esse 
escopo, evidencia-se uma atuação participativa, empática e democrática, 
seja no aspecto educacional, cultural ou político-econômico. Além 
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disso, vislumbra-se possibilidades de fortalecer/expandir a Extensão 
Universitária no interior das universidades com metodologias ativas para 
as realidades cotidianas, profissionais e científicas.

 Por fim, têm-se as aplicações dos fundamentos científicos o qual 
propiciará a PROEX/UFCA aportes teóricos para respaldar cientificamente 
suas práticas, assim como dinamizá-las. É possível pensar em indagações, 
a saber: Como estimular a aproximação das áreas das ciências naturais 
com as ciências humanas distintas, como por exemplo Engenharia e 
Biblioteconomia? Engenharia e Comunicação? Como pensar possíveis 
práticas interdisciplinares? Atendendo às interpelações denotadas e as 
demais potencialidades deste fundamento se estabelece as aplicabilidades 
viáveis a seguir. 

Aplicação dos fundamentos científicos na PROEX/UFCA 

Nesse enfoque, a ideia é que as tipificações do SDI (e suas 
atividades de auxílio bibliográfico e de alerta no subserviço

Referência, a exemplo) possam incentivar a prática de 
pesquisa através do estímulo à publicação em periódico 
aproximando as áreas de ciências naturais e sociais da 

UFCA, como por exemplo, Engenharia e Biblioteconomia. 
Nesse caso, não se pode determinar isolacionismo, mas 
pensar em produções contextuais e de caráter coletivo, 

visando satisfazer necessidades e construir novas práticas 
representacionais e tecnológicas para respaldar as 

comunidades.

Científico natural e científico social
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As orientações para o desenvolvimento de ações de extensão 
pluridisciplinares podem acontecer na medida que as temáticas, por 

exemplo, de dois projetos, estudam e tencionam aplicar questões 
relativas a uma determinada temática. A interdisciplinaridade vai 

complementar a pluridisciplinaridade quando esses projetos 
interagirem e realizarem contribuições recíprocas, como a partilha 

de uma proposta de ação a qual foi desenvolvida em ambos os 
projetos e de maneira cooperativa entre os eixos temáticos 

(Educação, Cultura, Meio Ambiente) e áreas do conhecimento 
(Biblioteconomia, Música e Engenharia, por exemplo). Já a 

transdisciplinaridade permitirá, através da fusão de ideias, mediante 
os resultados obtidos de uma mesma ação extensionista 

desenvolvida num mesmo contexto, como é o caso dos dois 
projetos, designar um novo pressuposto pragmático. O resultado é a 

criação/desenvolvimento/aprimoramento de práticas sociais 
contextualistas nos programas, projetos, cursos e oficinas, eventos 

e prestações de serviço.

Pluri, inter e transdisciplinar

Ética

São orientações que a PROEX/UFCA pode adotar na 
aplicação do SDI e disseminar para os interessados, em 

considerar nas propostas de extensão, a ética 
informacional (pluralidade, diversidade, hibridismo, 

preconceito e zonalidade) nas intervenções mediante as 
diversas realidades dos sujeitos, assim como a ética 

alteritária da informação, pois propiciará uma base coletiva, 
dialógica e interacionista em seus processos de construção 

e satisfação de necessidades informacionais de sua 
comunidade interna e externa, atentando-se aos valores, 

ideologias, concepções culturais, história de vida etc. para 
futuras produções da informação.

Diante das propostas envidadas pelos fundamentos científicos, 
esse torna-se de suma relevância para atribuir à Extensão Universitária 
da PROEX/UFCA um caráter mais discursivo acadêmico-científico entre o 
que é produzido e vivenciado; pensado e idealizado; idealizado e aplicado; 
aplicado e repensado em termos de sua atuação como pilar indissociável 
com o ensino e a pesquisa. Significa consolidar concepções sobre 
como a extensão em suas diversas facetas articula-se para se fortalecer 
cientificamente em suas práticas.
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Vale salientar que as aplicações dos fundamentos biblioteconômicos 
informacionais nos eixos tradicionais da extensão não se caracterizam 
pelo isolacionismo, mesmo cada um apresentando a sua autonomia, 
interdependência, ou seja, possuem abordagens intrínsecas, esses podem 
ser mais completos quando pensados conjuntamente, não de maneira 
naturalizada, mas construtiva. Essa condição também se reflete nas 
tomadas de decisões da PROEX/UFCA no que considera essencial para 
implementação do SDI mediante definição de um ou mais subserviços 
informacionais propostos no presente produto.

2.5 ATORES ENVOLVIDOS

 A implementação do SDI deverá contar com a representação do 
discente/pesquisador do PPGB, Antonio Marcos Ribeiro Frutuoso em 
parceria com o orientador e professor doutor Jonathas Luiz Carvalho Silva 
do respectivo programa de pós-graduação da UFCA. Em relação a PROEX, 
os contatos iniciais para apresentação do presente produto informacional 
visando sua aplicabilidade serão estabelecidos com a Pró-Reitora de 
Extensão e Pró-Reitora Adjunta, também responsáveis por indicar a(s) 
coordenação(ões) e núcleo(s) que poderão participar do seu processo de 
planejamento/desenvolvimento/execução.

Organizados administrativamente, será observado as funções das 
coordenações e núcleos da PROEX/UFCA para melhor definição dos seus 
atores, a saber: 

É responsável por planejar e assessorar as atividades 
administrativas da PROEX. É sua função receber as 
demandas dos coordenadores dos projetos e 
redirecioná-las à equipe PROEX, auxiliar na execução 
financeira de recursos recebidos por projetos e 
programas de extensão aprovados em edital 
PROEXT/MEC e operacionalizar financeiramente as 
bolsas e recursos destinados à passagem diária.

Núcleo de 
Gestão (NG)
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Atua na manutenção dos canais e ferramentas de 
comunicação da PROEX, promovendo a difusão das 
ações de extensão, acompanhando os dados da 
extensão produzidos pela PROEX, aprimorando o site e 
redes sociais da PROEX e desenvolvendo materiais 
informativos sobre as ações da PROEX para a 
comunidade interna e externa.

Núcleo de 
Apoio à 

Divulgação e 
à Difusão da 

Extensão 
(NADDE)

Responsável por assessorar e dar apoio em tecnologia 
da informação dentro da Proex promovendo a 
transparência ativa na divulgação de dados e prestação 
de contas.

Núcleo de 
Gerenciamento 

de Dados 
(NGD)

Como objetivo, se articula com as demais Pró-Reitorias
numa visão unificadora entre ensino, pesquisa e cultura. 
É responsável pela regulamentação, revisão e 
monitoramento da política de extensão de acordo com o 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a fim de 
garantir que a Extensão Universitária seja valorizada.

Coordenadoria 
de Políticas 

Extensionistas 
(CPEX)

Tem como função admitir, selecionar, registrar, 
monitorar e certificar as ações de extensão, além da 
gestão do módulo da extensão no SIGAA.

Coordenadoria 
de Gestão das 
Ações (CGA)
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Busca integrar as ações de extensão a um diálogo 
interdisciplinar e transdisciplinar com ONGs, 
associações, institutos, escolas, entre outros; bem como 
na promoção de intercâmbios de extensão e de eventos.

Coordenadoria 
de Integração e 

Fomento das 
Ações (CIFA)

A definição dos possíveis núcleos e coordenadorias também serão 
pensadas mediante as especificidades dos subserviços informacionais 
apresentados na seção 2.2. A priori, observa-se que o NADDE da PROEX/
UFCA possui funções similares às propostas de atividades, por exemplo, 
do subserviço Referência, Informação Utilitária e Disseminação Seletiva 
da Informação, por trabalhar com as questões de difusão e divulgação, 
desenvolvimento de materiais e uso de tecnologias digitais nas ações de 
extensão. Além disso, é possível evidenciar uma relação dos enfoques 
dos eixos biblioteconômico informacionais com as incumbências desses 
núcleos e coordenadorias. 

Por fim, vale ressaltar que também pode-se considerar no processo 
de implementação do SDI a participação de bolsistas/estagiários do 
curso de Biblioteconomia da UFCA atuando na PROEX, condição a 
qual pode efetivar em sua completude o seu potencial informacional, 
haja visto o conhecimento e vivência dos discentes com os serviços e 
eixos informacionais da área do conhecimento em questão. A captação 
desses recursos humanos especializados pode ser pensada através da 
elaboração de um projeto de extensão pelo docente do respectivo curso 
e orientador deste produto, Jonathas Silva, ou solicitação da própria 
PROEX/UFCA por meio dos programas de bolsas e estágios direcionado 
ao público acadêmico mencionado.
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3 Considerações 
finais
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A partir do diálogo com a Pró-Reitora de Extensão e o bibliotecário/
colaborador do núcleo de divulgação e difusão das atividades de 

extensão da PROEX/UFCA, espera-se que o SDI seja implementado nesse 
setor através da intervenção do discente e docente/orientador enquanto 
pesquisadores, mas também da própria participação da PROEX de modo 
que se crie uma parceria contínua e permanente de atuação. O produto é 
uma proposição do pesquisador via PPGB à PROEX, a qual possui total 
autonomia para discutir o SDI e analisar as diversas formas de aplicação 
ponderadas. 

Com efeito, em virtude dos múltiplos subserviços estabelecidos no 
produto e de suas respectivas atividades, é fundamental que a PROEX 
priorize as opções mais viáveis financeiramente e com os recursos 
humanos necessários para realizar o planejamento, desenvolvimento 
e execução das ações propostas. Nesse contexto, compreender suas 
necessidades informacionais e as especificidades do SDI, no que tange 
as definições aplicacionais do subserviço de Referência, Informação 
Utilitária, Disseminação Seletiva da Informação, Educação de Usuários e 
Ações Culturais, são condições essenciais para dinamizar o exercício da 
PROEX/UFCA em toda a comunidade interna e externa.

 Ademais, destaca-se que o SDI possui potencial para aplicação em 
outras instituições e setores da UFCA, tais como a PRPI, Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis (Prae) e a própria Diretoria de Comunicação etc. 
Dessa maneira, o produto demostra que a Biblioteconomia atua com a 
informação e detém a dinâmica de promovê-la com precisão e por meio 
de serviços tecnicamente constituídos os quais formam o presente 
produto. Também, vale destacar o papel do bibliotecário como profissional 
primordial para a efetivação das práticas informacionais em razão do seu 
olhar técnico/normativo/científico nesse sentido.

Em linhas gerais, o SDI é um serviço macro o qual contempla uma 
variedade de subserviços de informação biblioteconômicos e que podem 
ser dialogados com diversos órgãos da sociedade. Atuando, dessa 
maneira, como um serviço de comunicação tecnicamente mais preciso 
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e voltado para públicos e comunidades específicas. Por fim, destaca-
se a relevância do PPGB/UFCA por permitir a consolidação de produtos 
informacionais pedagógicos, tecnológicos e estratégicos os quais podem 
contribuir mediante aplicações profissionais na solução de problemas e/
ou elaboração de novas técnicas/instrumentos para as diversas áreas do 
conhecimento e setores da sociedade.
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