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A presente pesquisa aborda a temática do controle de autoridades e sua contribuição para a 
organização e a recuperação de informações, sendo o seu escopo o controle de autoridade de 
nomes de pessoas. Utiliza-se como referência prática de análise a Biblioteca Digital do Ministério 
Público Federal (BDMPF). A questão de pesquisa visa a responder de que forma o controle de 
autoridades pode melhorar o nível de consistência da representação de nomes de pessoas e 
fornecer elementos para subsidiar a organização e a recuperação de informações. O objetivo geral 
deste estudo é propor um modelo de controle de autoridades que forneça consistência à 
representação de nomes de pessoas, contribuindo para a organização e a recuperação de 
informações. Com a finalidade de responder à questão de pesquisa e de cumprir o objetivo geral 
proposto, estabeleceram-se cinco objetivos específicos: 1) identificar metodologias e normas para 
a descrição de nomes de pessoas e para a construção de vocabulários controlados; 2) diagnosticar 
o cenário atual de catalogação, recuperação de informações e controle de autoridade de nomes de 
pessoas na BDMPF; 3) avaliar a estrutura e a funcionalidade de catálogos de autoridade já em uso 
por outras instituições e que podem ser utilizados como referência normativa e estrutural na 
elaboração da proposta de ações de melhoria para a BDMPF; 4) propor ações de melhoria para o 
controle de autoridade de nomes de pessoas na BDMPF; 5) discutir como o controle de autoridade 
de nomes de pessoas pode conferir mais agilidade, precisão e consistência na representação e na 
recuperação de informações. Caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de 
finalidade aplicada e método descritivo-exploratório, que se utiliza das técnicas de observação 
sistemática e observação espontânea e dos instrumentos denominados roteiros de observação 
para a coleta de dados. Mapeia, por meio de diagnóstico, as principais inconsistências 
relacionadas à representação e à recuperação de informações na BDMPF, sobretudo as relativas a 

nomes de pessoas. Avalia a estrutura e funcionalidade de catálogos de autoridade já em uso por 
outras instituições. Propõe ações de melhoria ao controle de autoridade de nomes de pessoas na 
BDMPF. Discute como a padronização das descrições de nomes de pessoas, premissa do controle 
de autoridades, pode conferir mais agilidade, consistência e precisão na representação e na 
recuperação de informações. Conclui que o processo de controle de autoridades, para ser efetivo e 
eficiente, requer a disponibilização de um instrumento de controle de vocabulário estruturado, 
padronizado, integrado a um sistema com tecnologia e configuração compatíveis às suas 
funcionalidades e que seja utilizado de forma correta. 

KEILA MARA LARA ROSADO 

Defesa de Dissertação  

CONTROLE DE AUTORIDADE DE NOMES DE PESSOAS: UMA PROPOSTA A 
PARTIR DA ANÁLISE DA BIBLIOTECA DIGITAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL 

Profa. Célia da Consolação Dias - ECI/UFMG (Orientadora) 

Profa. Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan - ECI/UFMG 

Profa. Zaira Regina Zafalon - UFSCAR [por videoconferência] 

Profa. Cristina Dotta Ortega - ECI/UFMG (Suplente) 

Comissão Examinadora 

17 de dezembro de 2019 
14:00h 

Sala 1000 - ECI/UFMG 


