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● Curadoria coletiva com controle 

de vocabulário: construindo 

colaborativamente a soma do 

conhecimento com estruturação 

(controle de palavras-chave e temas; 

controle de autoridade de autores/as);

● Preservação digital: estabelecendo 

protocolos adequados e interoperáveis 

para objetos natodigitais ou 

digitalizados;

● Difusão aberta, livre e gratuita: 

passando de ir à biblioteca a à 

biblioteca ir até onde estou;

Bibliotecas no ecossistema Wikimedia: por quê?

● Transição para ambiente de linked data: 

saindo do modelo catalográfico mecânico dominante 

(MARC), rumo ao BIBFRAME (em que se pode usar 

URI do Wikidata!);

● Capacitação e inovação em produtos e 

processos: experimentando e desenvolvendo a nova 

infra-estrutura de catalogação e datificação na 

interface humano-máquina, visualizações gratuitas;

● Participação num movimento global: atuando 

nas deliberações globais de boas práticas, onde aliás o 

Brasil é pioneiro em vários aspectos (vide Library 

Reference Model, da Federação Internacional de 

Associações e Instituições Bibliotecárias).

https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/995
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-por.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-por.pdf


Costa et al., 2020, preprint
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https://zenodo.org/record/3972420#.Xz3fHchKi00


Meteorito de Bendegó

Alves, 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluxo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_do_relat%C3%B3rio_do_Meteorito_de_Bendeg%C3%B3_01.png


https://w.wiki/34$8 

Meteorito de Bendegó

Alves, 2021

https://w.wiki/34$8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluxo_de_estrutura%C3%A7%C3%A3o_do_relat%C3%B3rio_do_Meteorito_de_Bendeg%C3%B3_02.png


https://scholia.toolforge.org/venue/Q50426299 Alves et al, 2021, no prelo

Anais do Museu Paulista

https://scholia.toolforge.org/venue/Q50426299
https://sites.google.com/view/globalwikipedia/chapters?authuser=0


https://author-disambiguator.toolforge.org/names_oauth.php?doit=Look+for+author&name=Patrícia Dalcanale Meneses

Anais do Museu Paulista

https://author-disambiguator.toolforge.org/names_oauth.php?doit=Look+for+author&name=Patr%C3%ADcia%20Dalcanale%20Meneses
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“Clusters” de três ou mais 
artigos do NeuroMat que se 
citam entre si.

O maior cluster tem 92 
artigos

Dados parciais (~90% das 
referências adicionadas; 
~70% de completude)

Alves, 2021

NeuroMat

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/CEPID_NeuroMat/Pesquisa#Produ%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica_e_cita%C3%A7%C3%B5es_internas_em_publica%C3%A7%C3%B5es_do_NeuroMat


NeuroMat

Yoshiharu 
Kohayakawa*

Oswaldo 
Baffa 

Claudia 
Domingues 

Vargas

Antonio 
Roque

Mauro 
Copelli

Antonio 
Galves

Sidarta 
Ribeiro

* Foram computadas 
as publicações 
enquanto era 
membro do CEPID Alves, 2021

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM/CEPID_NeuroMat/Pesquisa#Produ%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica_e_cita%C3%A7%C3%B5es_internas_em_publica%C3%A7%C3%B5es_do_NeuroMat


Retroalimentação de dados (roundtripping)

Alves, 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proposta_inicial_de_roundtripping_-_Museu_do_Ipiranga.png
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