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Introdução 

Informação 

  

Informação de 

produção científica 

institucional 

• Ativo nas organizações 

• Gerenciamento com foco 

no usuário 

• Conteúdo estratégico 

• Memória organizacional 

• Contribuições científicas na área 

de atuação 



Objetivo 

  

• Discutir como o gerenciamento das informações de 

produção científica institucional também se constitui como 

uma estratégia de preservação de memória, através de 

discussões que elucidem o papel desse gerenciamento, a 

importância e a consciência das instituições diante de tal atividade. 



Método de pesquisa 

  

- Levantamento bibliográfico: 

 

• Gestão da informação nas organizações; 

• Comunicação científica; 

• Produção científica institucional; 

• Memória organizacional 

 

- Aplicação dos conceitos ao objetivo da discussão. 



Discussão 

  

• A propagação como principal objetivo da informação científica; 

 

• Impactos da informação científica na instituição e fora dela; 

 

• Ferramentas utilizadas para acomodar esses conteúdos na rede;  

 

• Histórico institucional. 



Considerações finais 

  

• Preservar o conjunto de informações de produção científica 

institucional de forma a torná-las recuperáveis conforme necessário 

contribui para seu prestígio e ferramentas de armazenamento e 

estratégias de gerenciamento já são aplicadas em diversas 

organizações. 
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