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EdiToRial

Editorial

ImportâncIa da Informação no cEnárIo das rEdEs socIaIs do conhEcImEnto

 Uma das principais características na produção da informação é a sua capacidade de compartilhamento 

e disseminação nas redes sociais de conhecimento, a fim de que consiga atingir o seu propósito básico, a 

geração de conhecimento e seu poder de transformar a realidade vigente, para a qual foi instrumento de 

pesquisa e trabalho. 

 Sendo assim não é diferente quando é analisado os processos de armazenamento dessa informa-

ção, os meios utilizados para o seu depósito e a forma que esses sistemas de armazenamento cumprem de 

maneira eficiente o resgate da informação pelo usuário no momento preciso e interessante.

 dessa forma a Biblioteca da Faculdade de odontologia de Pernambuco (FoP/UPE) é um dos 12 

centros cooperantes no Brasil e integrante da Rede SIEO, Sistema Especializado na Área de Odontologia, 

coordenado pela Faculdade de Odontologia da USP. No cenário local é o único centro cooperante na área 

de Odontologia, o que faz suas atividades terem um papel relevante no tratamento e disponibilização de in-

formações e o destaca dentro da Universidade de Pernambuco, onde faz parte junto às demais Unidades.

 Das atividades desenvolvidas como centro cooperante na Rede SIEO é responsável pela indexação 

dos seguintes periódicos na base LILACS (Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde): 

Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-facial – publicação editada pela FoP/UPE; a odontologia 

Clínico-Científica editada pelo CRO-PE; a Revista Paulista de Odontologia, publicação do Sindicato dos Odon-

tologistas do Estado de SP; e os anais da Faculdade de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco 

apenas na base BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia). 

 Ainda também trabalha no sentido de coletar, armazenar, processar e transferir as informações 

geradas pelos Programas de Pós-Graduação em Odontologia e áreas afins que são oferecidos na FOP/UPE, 

para os sistemas de indexação desse tipo de produção científica, através da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UPE (http://www.bdtd.upe.br/) e na base LILACS; bem como de outras informações de 

âmbito internacional como os periódicos científicos que fazem parte de seu acervo. 

 Mantêm junto à BIREME a atualização do seu catálogo de periódicos através da base de dados 

SeCS (Seriados em Ciências da Saúde), sistema que permite o registro, a manutenção e o intercâmbio das 

coleções de periódicos disponíveis em seu acervo com as outras Instituições de Ensino Superior que fazem 

parte da Rede SiEo. 

 Participa do SCad (Serviço Cooperativo de acesso a documentos) coordenado pela BiREME no aten-

dimento de fotocópias de documentos técnicos e científicos solicitados pelos diversos centros cooperantes 

e participantes de toda rede no Brasil, américa latina e Caribe.



 É nesse contexto que as informações produzidas pela nossa Instituição são coletadas e preparadas 

para fazerem parte de uma rede social de conhecimento. Assim a Biblioteca Professor Guilherme Simões 

Gomes (BR310.1) da FOP/UPE, desenvolve e coordena suas atividades internas procurando atender às expec-

tativas da Rede SIEO e de sua comunidade acadêmica, de forma satisfatória no tratamento e disseminação 

dessas informações em âmbito nacional e mundial através dessa rede social de informações em Ciências 

da Saúde da qual é integrante, bem como colaborando na preservação da memória científica produzida, 

extrapolando barreiras físicas e geográficas. 

Manoel Paranhos

Bibliotecário da RCTBMF

Especialista em Gestão da Qualidade em Serviços – FCAP/UPE


