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A BIBLIOTECA:  enlace entre desenvolvimento
científico e o patrimônio da ciência

 A história através do acervo e o acervo através da história.
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A produção científica institucional, guarda e
recuperação da informação

A preocupação em
manter, reunir e divulgar

a produção científica
institucional sempre
esteve presente nas
ações da Fiocruz e,

consequentemente da
Biblioteca.



A COLEÇÃO PROMAN: 
Produção de Manguinhos

Projeto FINEP (1986);

Objetivo: identificar, recolher, organizar e
divulgar toda a Produção Científica dos
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC).

 



A COLEÇÃO PROMAN:  relevância

Memória Institucional; 
Reúne e disponibiliza a produção científica institucional,
contribuindo para as pesquisas em curso e para novas
pesquisas;
 Cria subsídios para que o pesquisador interno possa resgatar
o conhecimento de seus antecessores, dando continuidade a
esses trabalhos ou desenvolvendo novas linhas de pesquisa
baseadas nesses dados;
Resgata material de produção científica institucional disperso
em outras instituições.

(MARQUES; SOUSA, 2006)



A participação da Coleção Proman no
desenvolvimento de produtos 
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[...] a PROMAN participou do projeto desenvolvido pelo
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) de Bibliotecas Virtuais
sobre a vida de grandes pesquisadores brasileiros dentro do
portal Prossiga, lançando em 2000 os sites de Carlos Chagas e
Oswaldo Cruz. Recentemente a PROMAN participou do projeto
de resgate e publicação dos trabalhos completos do
pesquisador Adolpho Lutz.

 
(MARQUES; SOUSA, 2006)

A participação da Coleção Proman no
desenvolvimento de produtos



A COLEÇÃO PROMAN: contexto atual

Suporte papel;
Cerca de 500 pesquisadores estão contemplados;
Possui cerca de 12.550 itens;
Destes, cerca de 1900 estão catalogados e disponíveis
na base do Catálogo Mourisco;
Provavelmente, esta coleção possui levantamento e
guarda de trabalhos até os anos 2000 (informação em
estudo). 



A COLEÇÃO PROMAN:  Metodologia

Corte temporal: cientistas que entraram no quadro
institucional na primeira década do século XX;

Pesquisa e definição de quem seriam estes cientistas;

Localização e separação das caixas de cada pesquisador
selecionado;

Levantamento bibliográfico da produção científica de cada
pesquisador;



Cotejamento entre o levantamento bibliográfico e as 
 bibliografias produzidas em 1926 e 1972 como material
presente na coleção PROMAN;

Busca no acervo da Biblioteca de Manguinhos dos textos
completos para reprodução digital (quando não estiver
reproduzido na coleção Proman em papel);

A COLEÇÃO PROMAN:  Metodologia



Caso não tenha no acervo da Biblioteca de Manguinhos,
buscar prioritariamente o texto completo em outras
bibliotecas da Rede Fiocruz, assim como em acervos parceiros
(CCN/Ibict);

Catalogação do material ou revisão da catalogação existente;

Disponibilização no Catálogo Mourisco;

Depósito no ARCA.

A COLEÇÃO PROMAN:  Metodologia



A COLEÇÃO PROMAN:  Metodologia



O Catálogo Mourisco e a Coleção Proman

Registro catalográfico: inserção ou revisão;

Texto completo;

Disponibilização em pdf; 

Criptografia dos itens que ainda não encontram-se em
domínio público.
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Interface com o ARCA - Repositório
Institucional da Fiocruz

Transposição do suporte papel para o formato digital;

Convergência na missão institucional;

Depósito no ARCA;

Dicionário Biobibliográfico dos Cientistas da Fiocruz.
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