
O Lugar da Biblioteca na Vida 
Universitária

PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDO

S E M I N  Á R I O



Como “garantir” a preservação de 
conteúdo em trabalhos 

acadêmicos…?
• Permitir apenas consulta do acervo impresso no interior da Biblioteca?
• Proibir fabricação de copiadoras?
• Impedir que Scanner digitalize texto em OCR (reconhecedor de 
caracteres)?
• Salvar os arquivos em PDF de forma protegida?
• Não divulgar conteúdo algum na Internet, etc.

RESPOSTA: Não existe 100% de garantia!!!



Como a Receita Federal identifica 
mais fraudes a cada ano?

CRUZANDO INFORMAÇÕES DIGITAIS

MAIS INFORMAÇÃO = MAIOR O ACERTO!
Alguns exemplos:

- CPF para todo cidadão incluindo menores (acaba com dependente 

em nome do pai e da mãe;

- Planos de saúde, imobiliárias e outros informam valores recebidos;

- etc….



Como “minimizar a violação” 
conteúdo em trabalhos
acadêmicos e outros?

CRUZANDO INFORMAÇÕES DIGITAIS



 Prevenção

• Não se limitar a receber conteúdo impresso, exigir o arquivo

digital em DOC;

• Frases “estranhas” pesquise na Internet (Google, etc..);

• Utilize programas auxiliares para “comparativo de textos” (ex. 

Farejador de Plágio);

• Pesquisar seus próprios textos periódicamente.



Farejador de Plágio

• Frases do Word são comparadas com sites de busca 

(Altavista, Google, Yahoo, etc)



Farejador de Plágio

Caso conteúdo seja idêntico, a frase do Word é sublinhada e na 

sequência é exibido link na internet para consulta.



Novas Tecnologias - Bibliotecas

• Atualização constante do profissional de Biblioteca;

• Revisão e mudança de processos;

• Maior integração com a Área de Tecnologia da Informação;

• Adequação da infraestrutura.

Exemplo: Revista (eletrônica e indexada)

PROCESSO ATUAL:
Recebe artigos -> encaminha parecerista -> aprovado -> pública na revista

PROCESSO NOVO:
Recebe artigos -> encaminha parecerista -> aprovado -> verifica plágio -> pública na revista



filipe@fef.unicamp.br
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