




Criado na década de 50, tem 

como missão promover o 

desenvolvimento do setor de 

informação, mediante 

proposição de políticas, 

execução de pesquisas e 

difusão de inovações capazes 

de contribuir para o avanço da 

ciência e competitividade da 

tecnologia brasileira. 

Trabalha com programas que 

contribuem para a inclusão 

digital e com  projetos de 

implantação do acesso livre 

ao conhecimento científico 

no Brasil, portanto projetos 

que promovem o registro e a 

disseminação da produção 

científica nacional.  

O Ibict, como instituição governamental, possui a condição de órgão 

com responsabilidades históricas no desenvolvimento de redes, 

sistemas e serviços de informação científico-tecnológica no Brasil.  



• CCN, ISSN, 
LATINDEX, COMUT 

• Biblioteca 

• BVT, TECEER 

• BDTD, TEDE 

• SEER, INSEER, 
SOAC 

• DSPACE, RIDI, 
Repositórios 
Digitais, Diadorim 

• OASIS.BR 

• Diretório Luso-
Brasileiro 

• Portal do Livro 
Aberto em CTI 

 

 

 

 

Acesso  a 
informação 

• Aprendizagem 
Informacional 

• ACV 

• Canal Ciência 

• Mapa da Inclusão 

• Corredor Digital 

• Rede APL 

• SBRT 

Inclusão Social 

• Rede CARINIANA 

• Ferramentas de 
preservação digital 

• Formação em   
preservação digital 

• Centros de memória 
digital 

 
Preservação 
Digital 





• O IBICT promove a disseminação das tecnologias da informação e 

da comunicação desenvolvidas para o tratamento e disseminação 

da informação no país. 

 

• O IBICT utiliza novos recursos tecnológicos para introduzir 

inovações em serviços de acesso a documentos, bases de dados e 

documentos digitais. 

 

• O IBICT prove mecanismos de interoperabilidade entre arquivos 

digitais de texto completo na Rede, dando maior visibilidade e 

integração aos conteúdos das publicações e repositórios digitais. 

 

• A adesão ao protocolo OAI-PMH possibilitou às revistas, teses e 

dissertações disponibilizarem em âmbito mundial seus dados 

essenciais (metadados), podendo o conteúdo ser acessado e 

copiado em qualquer lugar do planeta por meio da internet. 



Acesso e Registro de Publicações 
 
 

Integração de catálogos, fornecimento de cópias de 

documentos por meio de redes de computadores, registro de 

títulos brasileiros, indexação    

CCN COMUT 

ISSN LATINDEX 



Biblioteca Especializada, Bibliotecas 

Virtuais e Tesauros 
 

Centro de informação, serviços on-line, , integração, 

softwares gratuitos  tesauros em microcomputador, 

tratamento automático da linguagem natural  

Biblioteca 
em CI 

Bibliotecas 
Virtuais 

Teceer 



Publicações Eletrônicas 

 

Busca cooperativa, editoração, treinamentos, 

gerenciamento de eventos, interoperabilidade, 

incubadora, diretório 

BDTD SEER SOAC 

TEDE INSEER 
Diretório de 

Revistas 



Repositórios Digitais 

 

DSpace, política de acesso livre, repositórios 

institucionais, livros eletrônicos, FINEP, busca 

coorporativa, diretório 

RIDI DIADORIM PLA em CTI 

OASIS.BR 
Diretório 

Luso-
Brasileiro 
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• A sociedade do conhecimento precisa de uma infraestrutura de 

estradas eletrônicas de comunicação que promovam a inclusão 

do indivíduo no contexto desta nova sociedade, ou seja, que 

assegurem sua inclusão social e digital.  

 

• Esta inclusão pressupõe a difusão de novas tecnologias, o 

acesso democrático à informação e a melhoria das condições 

sócioeconômicas.  

 

• Foco estratégico de interiorização da Informação em C&T, como 

instrumento de inclusão.  

 

• Promover, por intermédio da utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação, maior compartilhamento do 

conhecimento científico para redução das desigualdades 

sociais. 

 



Programa de Inclusão Social 

 

Parcerias institucionais, oficinas, treinamentos, educação 

ambiental, bases de dados, políticas, sustentabilidade, busca 

coorporativa,  

 

Aprendizagem 
Informacional 

ACV Canal Ciência 
Mapa da 
Inclusão 
digital 

Corredor 
Digital 

Rede APL SBRT 
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• O Instituto considera imprescindível promover a capacitação de 

seu quadro técnico quanto ao uso e desenvolvimento das 

tecnologias da informação e da comunicação.  

 

• O IBICT cumpre a sua missão com o trabalho de especialistas no 

tratamento e na disseminação da informação, essencialmente 

profissionais com formação em biblioteconomia, em ciência da 

informação e em tecnologias da informação e da comunicação. 

 

• O IBICT realiza ações relacionadas ao movimento do Open 

Access, principalmente no que se refere às tecnologias que 

permitam o armazenamento, disseminação e intercâmbio de 

informações de forma livre. 

 

• O IBICT, na qualidade de órgão nacional responsável pela 

informação científica e tecnológica no país,  desempenha o papel 

de identificador, desenvolvedor e disseminador de tecnologias 

digitais. 




