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Questão 1
Um periódico, com periodicidade trimestra
publicou no ano de 2005 24 artigos, tendo
recebido em 2005 139 citações. Calcule o
índice de citação imediata.
Questão 2
Uma biblioteca optou em avaliar sua
coleção, para tanto usou o método uso
relativo/UR (Uso relativo = uso realmente
observado comparado com uso esperado).
Tendo como procedimentos os seguintes
passos:
1ª etapa - Coleta de dados juntos aos
usuários.
Foi elaborada uma lista de assuntos e
solicitado aos usuários que indicasse os
assuntos
que
mais
tinha
interesse.
Contabilizados os dados foi confeccionada
uma lista com os assuntos com sua
respectiva pontuação. O resultado revelouse coerente com as áreas cobertas pelas
coleções. Não houve, por parte dos
usuários a necessidade de acrescentar
assuntos relacionados com outras áreas
não cobertas pela coleção. Os assuntos que
os usuários não marcaram não significam
que não há interesse, sendo considerados
assuntos com menor grau de interesse do
que os que obtiveram uma pontuação.
2ª etapa – Coleta dos dados junto ao setor
circulante

Código
AB
BC
CD
DE
EF
FG
GH
HI

Foi coletado dado referente ao empréstimo e
consulta indicando assim o uso da coleção,
para tanto foi estabelecido um “X” de
período...
Na Tabela 1 (os dados são apresentados em
valores absolutos), assim temos:
 Na coluna assunto: encontram-se os
respectivos assuntos com a pontuação
do grau de interesse.
 Na coluna coleção é apresentada a
quantidade de títulos disponíveis na
biblioteca por assunto.
 Na coluna uso: estão descritos os
dados coletados na segunda etapa.
Calcule os valores relativos para: interesse,
coleção e uso.
Na coluna decisão você deverá indicar a
tomada de decisão (use o quadro abaixo)..
.
FU = 1 indica que o uso e a coleção estão
proporcionais, isto é, a coleção tem um uso
ideal, portanto proporcional ao seu tamanho.
Caso seja FU > 1 ou então FU < 1, você
deverá analisar e tomar a decisão.
Para obter o “uso real” deverá ser efetuada a
operação da divisão do freqüência do uso
pela freqüência do interesse.
Após essa operação veja se o resultado é
igual maior ou menor que um.

Tomada de Decisão
Manter aquisição - Uso interesse compatível com a coleção.
Acréscimo de publicações - Desequilíbrio na coleção, isto é, não
atende aos interesses e ao uso.
Uso compatível com a coleção e com o interesse
Diagnosticar o porque do baixo uso, isto é, alto interesse e baixo uso
da coleção.
Descarte de parte da coleção.
.Interesse coleção proporcional e baixo uso.
Descarte significativo, baixo interesse e uso em relação à coleção.
Remanejamento, interesse e uso proporcional com baixo uso.

Tabela 1
GRAU DE INTERESSE E USO REAL EM RELAÇÃO A COLEÇÃO
ASSUNTO

INTERESSE

%

COLEÇÃO

%

USO

GEOLOGIA

56

1.200

193

GEOFÍSICA

48

1.400

117

FÍSICA GERAL

28

400

131

FÍSICA EXPERIMENTAL

18

1.000

83

CALCULO

16

300

32

ESTATÍSTICA

14

260

28

SOCIOLOGIA

8

240

17

BOVINOCULTURA

8

30

41

DOENÇA DAS AVES

6

100

32

DOENÇAS INFECCIOSAS

4

50

7

TOTAL

%

USO ERAL

DECISÃO

