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Resumo: no campo das políticas públicas em esporte e lazer, incluídos os gestores e
formadores, um dos aspectos ainda pouco valorizados é o que se refere à informação e
documentação esportiva. O registro adequado e preciso, e a disponibilização das informações
referentes a programas e ações desenvolvidas podem representar importante fator para o
aperfeiçoamento das políticas do setor, tendo como objetivo final o melhor atendimento às
necessidades e interesses da população. Com o advento das novas tecnologias digitais de
comunicação, os gestores públicos de esporte e lazer passam a contar com eficientes
ferramentas para suprir essas demandas sociais. Essa apresentação tem como propósito
descrever e discutir um projeto de gestão do conhecimento envolvendo informação e
documentação esportiva em desenvolvimento, que é fruto de parceria entre o Departamento de
Ciência e Tecnologia da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer do
Ministério do Esporte – DCTEC/SNDEL/ME - e o Laboratório da Mídia da UFSC –
LaboMidia, responsável pela implantação e administração do projeto, com o apoio técnico do
Núcleo de Processamento de Dados (NPD/UFSC). Trata-se do Repositório Institucional da
Rede CEDES, que é uma ação programática do DCTEC/SNDEL/ME, visando reunir,
preservar, organizar e disponibilizar produções resultantes das pesquisas acadêmicas apoiadas
pela Rede CEDES. O suporte tecnológico é uma plataforma digital para internet (DSpace),
disponibilizada pelo IBICT/Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro da política de software
livre e de arquivos de acesso aberto. Os princípios orientadores do projeto são a
interoperabilidade técnica, que permite que o sistema “converse” com outros sistemas
semelhantes, e a ação colaborativa dos coordenadores dos projetos, responsáveis pelo autoarquivamento das informações relativas às suas pesquisas. O Repositório Digital da Rede
CEDES já está disponível para acesso pelo endereço: www.labomidia.ufsc.br/redecedes, com
link também na pagina do Ministério do Esporte.

