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PADRONIZAÇÃO DO CATÁLOGO DE AUTORIDADES: UMA EXPERIÊNCIA 
REALIZADA NA BASE DE DADOS INFOHAB 

Tema: Acesso e Excesso de Informações
Categoria: projeto de pesquisa em andamento
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O INFOHAB é uma base de dados que fornece informações referentes a área de Tecnologia do
Ambiente Construído e está disponibilizada na Internet através do site www.infohab.org.br. Tem como
objetivo disseminar informações tecnológicas, disponibilizando a produção acadêmica nacional para
alunos, professores de graduação e pós-graduação e também para setores ligados ao macro complexo da
produção. Realiza suas atividades de forma descentralizada, através da contribuição de 10 núcleos
especializados em áreas com maior afinidade e facilidade para coletar material. Esses núcleos estão
localizados em universidades que cooperam com a alimentação do sistema de informação. A
descentralização tem sido fundamental para o crescimento e, principalmente, para a continuidade desta
base, mediante o aporte de recursos públicos e privados regionais. No entanto, a descentralização gerou
algumas inconsistências quanto aos nomes de autores e problemas na recuperação de informações. O
presente trabalho tem por objetivo padronizar a entrada dos nomes do catálogo de autoridades do
INFOHAB, para a forma mais completa do nome. A partir do levantamento de todas as grafias
existentes atualmente no catálogo de autoridades da base de dados INFOHAB, será realizada a
verificação da forma correta e mais completa de todos os nomes, que depois serão repassados para os
núcleos que farão a correção na base local. Visa, também, contactar cada um dos autores existentes nesta
base para esclarecer diretamente a forma mais completa e a gráfica exata de seu nome. Uma das
conseqüências dessa atividade tem sido um aumento do interesse dos autores de divulgação de seus
trabalhos. Além disso, serviu como mais um meio de divulgação do INFOHAB e integrou a base de
dados com os autores. Através dessa atividade, o núcleo RS vem procurando qualificar os serviços de
disponibilização e recuperação da informação na base INFOHAB. 
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