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O projeto “Dicionário Biobibliográfico dos Cientistas da
Fiocruz” foi submetido e aprovado na Chamada Interna
de 2020 - Apresentação de Propostas para Projetos de
Memória Institucional da Vice-Presidência de Educação,
Informação e Comunicação (VPEIC), com o objetivo de

“Estimular iniciativas relacionadas à memória institucional
da Fiocruz, de forma a promover o diálogo entre

passado, presente e futuro; o acesso aos acervos e a
democratização do conhecimento; as relações com a

sociedade na construção da memória; e garantir a
diversidade de atores e identidade das Unidades”.

 



EQUIPE RESPONSÁVEL

COORDENAÇÃO
Claudete Fernandes de Queiroz – ICICT
Luciana Danielli de Araujo – ICICT
Igor Falce Dias de Lima – ICICT
Fátima Duarte – ICICT
Maria Claudia Santiago – ICICT

COLABORAÇÃO
Alexandre Medeiros - INCQS
Aldo Pontes – ICICT
Marcelle Costal de Castro dos Santos – ICICT
Shirley Alves Torquato – ICICT
Dayana Romeiro Teixeira – ICICT
Aluisio Pulga – ICICT
Daniela Lessa – ICICT
Aline Alves – ICICT
Raphael Belchior Rodrigues – ICICT
Bruna Martins Campos – ICICT
Carlos Henrique da Rocha Lima – ICICT



EQUIPE RESPONSÁVEL



O Dicionário tem como objetivo
dar visibilidade e acesso a
trajetória e produção intelectual
dos renomados pesquisadores da
Fiocruz, contribuindo para a
preservação da história e da
memória institucional, que merece
destaque devido ao rigor científico
de suas pesquisas e pelo papel
que elas representam para a
sociedade nesses 121 anos de
história da Fiocruz.

DICIONÁRIO BIOBIBLIOGRÁFICO DOS
CIENTISTAS DA FIOCRUZ



O desenvolvimento do Dicionário só foi
possível graças ao trabalho idealizado pela
Biblioteca de Manguinhos que realizou uma
pesquisa histórica referente a produção
intelectual dos pesquisadores da Instituição,
construído a partir da Coleção Produção de
Manguinhos (PROMAN).

A princípio o dicionário apresentará os 21
fundadores, sendo organizado por verbetes
com a descrição das biografias e da
produção bibliográfica de cada um. Os
documentos já estão inseridos na base de
dados Aleph e serão migrados para o Arca –
Repositório Institucional da Fiocruz.

DICIONÁRIO BIOBIBLIOGRÁFICO DOS
CIENTISTAS DA FIOCRUZ



INTERFACE GRÁFICA DO PROTÓTIPO



PROMAN: PRODUÇÃO DE MANGUINHOS

A consulta aos itens desta coleção é percebida de forma
permanente desde a sua criação junto ao acervo da Biblioteca
de Manguinhos que atende a pesquisadores de diferentes áreas
do conhecimento.

A integração com o Arca – Repositório Institucional da Fiocruz irá
dar continuidade ao trabalho de identificar, recolher, organizar,
divulgar e preservar toda a Produção Científica dos
pesquisadores, além de promover o livre acesso da informação
em saúde.



“Mesa das quartas-feiras” criada por Oswaldo Cruz com a participação dos
pesquisadores que se reuniam para a leitura dos artigos das revistas mais recentes da
Biblioteca. 

Fonte: Revista Sciencia Medica, 1928.





Adolpho Lutz

Afonso Mac Dowell

Alcides Godoy

Antônio Cardoso Fontes

Antônio Gonçalves Peryassú

Arthur Moses

Arthur Neiva

Barão de Pedro Afonso

Carlos Chagas

Cesar Guerreiro Eduardo Rabelo
Ezequiel Caetano Dias

Gaspar Vianna

Henrique da Rocha Lima

Henrique Figueiredo de Vasconcellos

Ismael Rocha

José Gomes de Farias

Lauro Travassos

Oswaldo Cruz

Paulo Parreira Horta

Raul de Almeida Magalhães

Henrique de Beaurepaire Rohan Aragão



Os registros já foram
inseridos no Aleph e
depois serão migrados
para o Arca. Registros
catalogados – 1.200





IMPORTÂNCIA DOS MANUAIS

Elaborados para servir de instrumento de
orientação e padronização no preenchimento
da entrada dos campos no Aleph (Padrão
MARC) e dos metadados no Arca (Padrão
Dublin Core);
Estabelecem uma unidade e consistência no
tratamento das informações, visando a busca e
a recuperação;
Adoção de normas biblioteconômicas;
Interoperabilidade entre os sistemas;
Catalogação/Indexação.



POSSIBILIDADE DE PARCERIAS PARA
INSERÇÃO DOS CIENTISTAS DE CADA

UNIDADE



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o desempenho de todas as etapas, espera-se que os pesquisadores
selecionados da coleção PROMAN da Biblioteca de Manguinhos estejam disponíveis
para consulta local e remota, de forma que essa parte expressiva da produção
científica da Fiocruz seja compartilhada com toda a sociedade de forma ágil e
eficiente, através do dicionário biobibliográfico.

É importante ressaltar que a inclusão dos dados dos registros da coleção PROMAN
no Repositório Arca permitirá a recuperação via buscadores abertos da web, assim
como a disponibilização dos textos completos do que for legalmente possível,
caracterizando uma inovação e potencialização da produção acadêmica institucional
frente a comunidade científica e da própria sociedade.

Este projeto se encerra nestes 21 pesquisadores, mas será preciso dar
continuidade ao trabalho para que possamos inserir todos os cientistas da
Fiocruz.




