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APresentAção

A Coordenadoria Geral de Bibliotecas (CGB) tem o objetivo de 
contribuir para a formação acadêmica de qualidade por meio da seleção, 
aquisição, disseminação, compartilhamento, recuperação e uso, preserva-
ção e avaliação dos recursos informacionais impressos e digitais.  Nesse 
sentido, estabeleceu a meta de ampliar e unificar o acesso a todos os recur-
sos informacionais existentes na Rede de Bibliotecas da Unesp, por meio 
da busca integrada de catálogos e ambientes digitais visando o aumento da 
visibilidade e uso dos recursos informacionais e da produção científica da 
Universidade.

O alcance dessa meta tornou imprescindível a função de contínua 
avaliação e aprimoramento da recuperação da informação pela comunida-
de de usuários do catálogo on-line Athena da rede de bibliotecas universi-
tárias da Unesp. Para essa função surgiu a necessidade de investigação nas 
dimensões teórica, metodológica e aplicada que determinou a constituição 
de um Grupo de estudos formado em colaboração com pesquisadores do 
Departamento de Ciência da Informação. Desse modo, em 2010, foi ins-
tituído o Grupo de Política de Indexação inserido no Programa de Apoio 
a Rede de Bibliotecas da Unesp com recursos orçamentários e financeiros 
alocados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) garantindo 
ênfase e apoio sustentável às atividades do grupo.

O Grupo de Política de Indexação é composto por profissio-
nais catalogadores da Rede de Biblioteca da Unesp e pesquisadores do 
Grupo de Pesquisa de Representação Temática da Informação e alunos 
bolsistas de Iniciação Científica, de Apoio Técnico e alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação dos Cursos de mestrado 
e doutorado, liderados pela Profa. Dra. Mariângela Spotti Lopes Fujita 
https://doi.org/10.36311/2016.978-85-7983-817-0.p9-10



Mariângela Spotti Lopes Fujita (Org.)

10

do Departamento de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e 
Ciências da Unesp, Campus de Marília. As atividades do Grupo de Política 
de Indexação resultaram em publicações conjuntas entre os membros e, so-
bretudo deram fundamentação e subsídios teóricos para o fortalecimento 
das práticas referente ao fazer prático do bibliotecário a serem considerados 
no contexto de uma biblioteca universitária.

Assim, nossa preocupação no que se refere à indexação, ou seja, 
a determinação adequada dos termos ou assuntos atribuídos aos registros 
bibliográficos dos materiais que compõe o acervo de nosso catálogo biblio-
gráfico on-line ressalta a relevância do estabelecimento de uma Política de 
Indexação, tema abordado nesta obra que relata a concretização do percur-
so realizado em conjunto por catalogadores e pesquisadores do Grupo de 
Política de Indexação da Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

Desejamos que essas experiências acerca da elaboração, 
avaliação e implantação da Política de indexação que determina 
o avanço das bibliotecas no que tange o desenvolvimento dos 
catálogos e o aprimoramento da recuperação da informação 
sejam compartilhadas com profissionais de outras instituições e 
que esse esforço seja multiplicado.
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