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1 INTRODUÇÃO

As temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) foram abordadas neste estudo, que apresenta o mapea-
mento dos assuntos e as suas respectivas áreas de concentração, e sua 
relação com os GTs da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação 
em Ciência da Informação (ANCIB). O Curso de Biblioteconomia da 
UFRGS foi fundado em 947, completou 70 anos em 207 e até 2000 
não havia a necessidade de elaboração de um TCC. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2000). A partir de 200, to-
dos os TCCs produzidos na instituição são catalogados pelas bibliotecas 
e depositados no repositório LUME (UNIVERSIDADE..., 200). 
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Os estudos sobre temáticas dos trabalhos de conclusão do curso de 
Biblioteconomia são recorrentes. Em trabalho realizado na própria 
UFRGS, Soares (2004) analisou os trabalhos apresentados entre 2002 e 
2003. Entre os outros estudos realizados destaca-se Duarte e Silva (205), 
sobre a análise das temáticas dos TCCs do Curso de Biblioteconomia 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com um recorte de 20 a 
203 e de Araújo e Campos (205) que estudou as temáticas dos TCCs 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) entre os anos 
de 200 a 204. Ainda sobre o tema, Castro Filho (200) analisou, na 
Universidade Federal de São Paulo (USP), as temáticas dos TCCs catego-
rizando-as com os Grupos de Trabalho (GTs) da ANCIB. 

Este estudo tem como objetivo identificar as temáticas dos TCCs 
produzidos no curso de Biblioteconomia da UFRGS entre os anos 
de 2005 e 206 e sua aproximação com a pesquisa desenvolvida na 
Pós-Graduação. 

2 METODOLOGIA

Para coleta de dados, foi solicitado ao Centro de Processsamento 
de Dados da UFRGS-CPD a relação dos TCCs do período selecionado 
indexados no catálogo do Sistema de Bibliotecas da UFRGS (SABI). 
Os dados recebidos foram organizados em planilha Excel, e a classifica-
ção em um dos GT da ANCIB foi realizada a partir da comparação dos 
descritores para assuntos (Campo 650), em formato MARC2, com as 
ementas dos GTs. Para gerar a apresentação gráfica dos resultados foi 
utilizado o Vosviewer (LEIDEN UNIVERSITY, 208), de forma a identi-
ficar os clusters, concentração e dispersão. 

3 RESULTADOS E ANÁLISES

Foram identificados 547 TCCs catalogados no SABI referente ao 
período de estudo. O ano de 202 se destaca apresentando 66 TCCs. 
É importante salientar que os números apresentados nesse estudo refe-
rem-se não a totalidade das defesas, mas aos TCCs que foram deposi-
tados na biblioteca. Em 2009 houve o maior crescimento percentual, 
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96,4% em relação ao ano anterior, o aumento justifca-se por uma ação 
normativa da Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS de janeiro de 200 
(UNIVERSIDADE..., 200), determinando a obrigatoriedade da en-
trega do TCC. Por consequência, os anos entre 2005 e 2008, anterio-
res a essa normativa, apresentam os menores volumes de TCCs. Esse 
número também pode estar relacionado à evasão que ocorreu no curso 
nesses anos, conforme apontado por Vanz e outros autores (206).

GRÁFICO 1 - TCCS DEPOSITADOS NO SABI DA UFRGS (2005-2016)

Fonte: SABi (207).

Com a comparação das temáticas dos TCCs em relação às dos GTs da 
ANCIB, obteve-se a identificação temática com oito dos onze GTs, não 
sendo identificadas relações temáticas com os GTs 9, 0 e . O Gráfico 
3 apresenta a concentração dos TCCs com as temáticas, utilizando a 
categorização mutualmente excludente, ou seja, cada TCC só pode se 
enquadrar em uma classificação.
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS TCCS POR GTS DA ANCIB

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

As temáticas abordadas em maior volume nos TCCs estão no GT3 
Mediação, Circulação e Apropriação de Informação, com o total de 
68 TCCs representando 3,8%. Entre os temas mais trabalhados 
nos TCCs classificados nesse GT, destacam-se Leitura, Biblioteca Escolar, 
Biblioteca Comunitária e Acessibilidade. O GT4, Gestão da Informação e do 
Conhecimento, contabilizou 93 trabalhos (7,6%), com trabalhos so-
bre Biblioteca Universitária, Desenvolvimento de Coleções, Estudo de Usuário e Biblioteca 
Especializada. As temáticas do GT2, organização e representação do co-
nhecimento, e do GT7, produção e comunicação da informação em 
CT&I aparecem com ,2% e ,0% respectivamente, grupos esses que 
são emergentes nas temáticas dos TCCs nos últimos quatro anos.

O Gráfico 3 apresenta os clusters das palavras-chave e as relações com 
os GTs. Também se observa que o GT6 aparece mais distante dos outros 
GTs, ou seja, os temas parecem estar distanciados entre si e em relação 
aos demais GTs. As temáticas do GT6 mostram estar centradas sob três 
assuntos: Representação social, Biblioteconomia e Bibliotecário.
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GRÁFICO 3 - REDE COM TEMÁTICAS DOS TCCS RELACIONADAS AOS GTS DA ANCIB

Fonte: Dados da Pesquisa. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que as temáticas mais abordadas pelos TCCs estão re-
lacionadas aos GT3 e GT4, indicando ser o ponto forte de interesse 
nessa área para a elaboração do TCC no curso de Biblioteconomia da 
UFRGS no período. Entretanto, os TCCs relacionados aos GT2 e GT7, 
de organização e estudos métricos tem se consolidado nos últimos anos. 
As mudanças também se relacionam às tendências de mercado e ao de-
senvolvimento tecnológico. Esse dinamismo é salutar na medida em que 
faz a área de Ciência da Informação se desenvolver, a partir da discussão 
e da relação com a pesquisa e pós-graduação, não somente para atender 
as demandas, mas para propor novos olhares sobre assuntos antigos e se 
antecipar às necessidades futuras.
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