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Cenário 

Disseminação Seletiva da Informação - DSI 



Circulação de Periódicos 

- Início na década de 1980. 
 



Sumários Correntes 

- Lançado em fevereiro de 2016. 
 



Sumários Correntes 

432 inscritos 
107 títulos de periódicos 

http://portalcoped/PortalCoped/portal/noticiascoped/sumarios/index.html


Sumários Correntes 



Dissemina 

O DISSEMINA é um serviço de disseminação seletiva da informação que visa entregar ao usuário 
informações atualizadas de seu interesse, por meio de perfil previamente definido. 
 
O interessado faz um cadastro para definir os temas e setores de seu interesse e o formato de 
informação que mais lhe atende, por exemplo, artigos, relatórios, livros e vídeos, para 
recebimento periódico de atualizações por e-mail - newsletter (no máximo 1 por dia). 
 



Newsletter 



Dissemina 



Dissemina 

• Curadoria dos conteúdos, realizada pela equipe de bibliotecárias, considerando: 
 
- Gestão dos interesses dos usuários; 
- Uso de fontes confiáveis; 
- Conteúdo em formatos diversos (html, doc, pdf, vídeos etc); 
- Uso de metadados; 
- Classificação, indexação e busca de conteúdo. 
 
• Recebimento de informações de diferentes fontes, em diferentes formatos, através de um 

único canal. 
 
 
 
 



Objetivos 

1. enviar conteúdos específicos, de forma direcionada e precisa, para atualização do corpo 
funcional do Sistema BNDES; 

2. mapear interessados/ especialistas em determinados assuntos; 

3. identificar oportunidades para compartilhamento e reaproveitamento do conhecimento em 
novas atividades/projetos; 

4. identificar iniciativas semelhantes realizadas por unidades diferentes, evitando retrabalho e 
estabelecendo redes; 

5. realizar pesquisas de interesse em novos produtos e serviços de informação; 



Objetivos 

6.   divulgar/ disseminar: 

  novas aquisições e assinaturas do COPED; 
  novas publicações do Banco (de acesso interno e externo); 
  periódicos recebidos (Sumários Correntes); 
  treinamentos internos e externos; 
  novos conteúdos na plataforma EAD; 
  normas internas (Portal de Normas); 
  eventos internos; 
  atualização de dados (datalake). 
 
7. ser ferramenta de gestão da informação e do conhecimento. 



Campanha de lançamento 

• Lançamento: 26/08/2019. 

• Veículos: banner na intranet e nos elevadores, Agenda, destaque na aba 
“Conhecimento” da intranet, marcador de livros impresso. 

 

 

 

 

 
 

http://dissemina/


Dissemina 



Dissemina 



Dissemina 



Dissemina 



Próximos passos 

• Ampliar escopo de disseminação, com:  
  normas internas; 
  eventos internos; 
  atualização de dados (datalake); 
  informes e boletins internos. 
 
• Melhorias no sistema: 
  emissão de relatórios. 

 
• Integração com os Sumários Correntes. 

 
• Incluir a categoria “Notícias” como tipologia informacional. 

 
• Aumento do número de inscritos (atualmente, aprox. 250). 
 

 
 



Obrigada 
Caroline Brito 

caroline.brito@bndes.gov.br 
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