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Resumo: O intuito do presente trabalho é analisar o impacto que o gerenciamento dos 

metadados contidos em identificadores digitais de objetos, utilizados na Biblioteconomia e 

apoiados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, pode causar sobre a usabilidade 

do Mecanismo Online para Referências e sobre a satisfação dos usuários ao fazer uso do 

mesmo. Para a realização desta pesquisa, um protótipo que recupera os metadados vinculados 

a um determinado Digital Object Identifier junto aos repositórios das Autoridades de 

Registro da International DOI Foundation  foi desenvolvido e integrado ao Mecanismo 

Online para Referências, com o objetivo de auxiliar seus usuários preenchendo 

automaticamente campos do formulário de geração de referências a artigos de periódico. Um 

questionário para levantar o grau de utilidade percebida frente as funcionalidades do 

protótipo permaneceu disponível durante cinco meses para ser respondido pelos usuários que 

fizeram uso destas. O referido questionário é constituído por dez questões fechadas e uma 

questão aberta. Uma escala de Likert de seis níveis foi adotada para quantificar as opções de 

resposta das questões fechadas. A estrutura deste relatório comporta 7 (sete) capítulos, a 

saber: Introdução, no qual faz-se a contextualização e explicita-se a justificativa, a aderência 

ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, a 

metodologia, a delimitação e os objetivos da pesquisa, bem como a estrutura do relatório; 

Recuperação da Informação, Identificação de Recursos de Informação e Tecnologias 



 

 
 

Computacionais Utilizadas dedicam-se a revisão da bibliografia e verificação do estado da 

arte a fim de fundamentar e se apropriar dos conceitos utilizados no percurso desta pesquisa; 

Procedimentos Metodológicos descrevem e fundamentam os métodos utilizados; Resultados 

apresenta os dados coletados, bem como alguns indicadores estatísticos descritivos; 

Considerações Finais e Propostas para Trabalhos Futuros contém a análise dos dados 

amostrados e conclui que a gestão aqui abordada impacta positivamente na usabilidade do 

sistema e no grau de utilidade percebida e de satisfação do usuário, em concordância com 

93,9% dos usuários amostrados. Neste capítulo, ainda, faz-se sugestões de possíveis de 

trabalhos futuros. 
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