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Resumo
Discute a oferta de informação armazenada em meios eletrônicos e disseminada
independente de sua localização física pelos portais Biblioteca On- line de Ciências da
Comunicacação – BOCC e Knight Center for Journalism in the Amarica da Universidade
do Texas em Austin. Adota como critério para avaliação dos recursos de informação a
metodologia de Smith (1997), Stumpf, Corrêa e Mesquita (2003) e Tomaél et all (2001) que
elegem aspectos como autoridade e credibilidade, precisão, objetividade, atualização,
audiência e cobertura, espacialidade, link’s, projeto visual, acessibilidade, entre outros
atributos considerados impor tantes para motivar a visita em um portal. Conclui apontando
sugestões que qualifiquem a oferta de informação eletrônica.
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Introdução
As novas tecnologias da informação e da comunicação assumem, cada vez mais, um
papel ativo na chamada sociedade do conhecimento por favorecerem a rápida
acessibilidade a uma gama de saberes que veiculam por meio eletrônico proporcionando,
através da interconectividade, a oferta intensa de informação. De fato, a demanda por
informações no ambiente eletrônico é motivada pela praticidade, rapidez e comodidade de
acesso tendo em vista que a linguagem digital permite que ela seja guardada, armazenada,
recuperada, processada e transmitida, dinamizando o seu fluxo e alterando os modos de
disseminar o conhecimento.
O uso da rede das redes – Internet, como meio de comunicação, transmissão de
dados e instrumento de trabalho é uma realidade cada vez mais integrada ao cotidiano da
sociedade fazendo emergir novos serviços que primam pela facilidade de uso e maior
interação com o usuário.
Em vista desde contexto, este trabalho busca discutir a oferta de informações via
rede, arrolando sua importância para a comunicação científica e refletir sobre a função dos
portais como estratégia para persuadir o uso, especificamente, da Biblioteca On line de
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Ciências da Comunicação e do Knight Center for Journalism in the Amarica da
Universidade do Texas em Austin.
Informação por meio eletrônico
A informação é qualificada como um instrumento modificador da consciência do
indivíduo e de seu grupo que, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento e
promove o desenvolvimento.
Para Barreto (1994), a relação entre o fluxo informacional e o público a quem o
conhecimento é dirigido vem se modificando, chegando na era da comunicação eletrônica,
na qual a rapidez e a qualidade da informação vão depender da velocidade com que se
processa o conhecimento. Neste sentido, o conhecimento se potencializa, formalizado por
um processo de transferência que se completa com a assimilação da informação pelo
receptor em seu destino final.
Entende-se que as verdadeiras mudanças na sociedade informacional estão ligadas
não somente às tecnologias disponíveis, mas à estrutura, à organização, à cultura e
principalmente à geração do conhecimento. Para tanto, pensar nas pessoas envolvidas neste
processo é não só oferecer informação, mas proporcionar a assimilação da mesma e facilitar
o seu efetivo uso. Tal constatação é confirmada por Simon, citado por Lojikine (1995,
p.15), ao afirmar que “[...] na sociedade pós-industrial, o problema central não consiste em
saber como organizar eficazmente a produção mas em saber como se organiza para tomar
decisões, como tratar a informação e conseqüentemente disponibilizá- la”.
Inegavelmente o desenvolvimento tecnológico tem acelerado a renovação científica
através da circulação de saberes antes pouco disseminado, permitindo a rápida organização
e transmissão do conhecimento. Ademais, percebe-se que a informática e as
telecomunicações trouxeram tanto um aumento considerável à oferta de informações e às
possibilidades de sua disseminação, quanto à demanda e a formação de um público, apto a
conviver com meios eletrônicos e preparados para exigir qualidade nos produtos e serviços
de informação ofertados.
Deste modo, a comunicação, especialmente a científica, tem se utilizado dos novos
meios para promoção do uso da informação, que assumem características de uma grande

biblioteca em ambiente virtual reunindo revistas, livros, artigos, relatórios, teses,
dissertações, entre outros e se apresenta em forma de bancos de dados que viabilizam o
acesso, em qualquer parte do globo, aos documentos em suporte eletrônico, ampliando
consideravelmente a interação entre as pessoas.
Comunicação Científica
A comunicação científica é entendida como a promoção de intercâmbio de
informações entre membros de uma determinada comunidade que divulga os resultados de
pesquisas realizadas de acordo com regras definidas e controladas pelo contexto onde se
insere.
Para Meadows (1999, p. vii): “A comunicação situa-se no próprio coração da
ciência. É para ela tão vital quanto a própria pesquisa, pois a esta não cabe reinvindicar com
legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. Isto exige,
necessariamente, que seja comunicada”.
Nota-se, pelas colocações do autor, que a comunicação, eficiente e eficaz, do
conhecimento produzido, constitui-se elemento integrante do processo de investigação
científica. De fato, a obtenção da confiabilidade, qualidade e credibilidade dos resultados
obtidos pela pesquisa ocorrem através da divulgação e submissão ao julgamento de outros
cientistas. Ao destacar tais questões, Muller (2000a, p. 21-2), afirma que: “A ampla
exposição dos resultados da pesquisa ao julgamento da comunidade científica e sua
aprovação por ela propicia confiança nesses resultados”.
De certo, a comunicação científica é essencial para constituir redes de
relacionamento que motivam os pesquisadores a constituírem interlocutores para a
discussão em torno dos saberes que estão em construção e sendo articulados com
conhecimentos anteriormente produzidos. Contudo, a forma como é ofertada tal
comunicação varia de acordo com o veículo escolhido, com a natureza das informações e
com o público que se pretende atingir, conduzindo a diferentes modos de promover a
divulgação desejada.
Cabe destacar que a comunicação científica tem como principal função contribuir
para evolução do conhecimento científico, uma vez que viabiliza sua disseminação a outros

cientistas que podem, a partir dela, desenvolver outras pesquisas, de modo a corroborar ou
refutar os resultados de pesquisas anteriores ou, igualmente, estabelecer novas perspectivas
naquele campo de interesse, permitindo a definição e le gitimação de novas disciplinas e
campos de estudos, institucionalizando o conhecimento e rompendo suas fronteiras.
Inegavelmente é através da comunicação científica que a comunidade científica se
mantêm informada sobre as tendências da área, os estudos já realizados e seus resultados.
As críticas e citações de outros autores a um determinado saber científico, oferecem aos
pesquisadores condições de averiguarem a credibilidade das informações veiculadas.
Deste modo, o ato de publicar tem como finalidade estabelecer prioridade de autoria
da descoberta científica de modo a reconhecer e promover o cientista em função da
qualidade e importância de suas investigações, bem como viabilizar definitiva e
efetivamente a atividade da pesquisa científica.
Como resultado, a visibilidade e aplicação do conhecimento produzido são
resultantes da necessidade dos membros das comunidades cientifica em atuarem ora como
receptores e ora como produtores de informações, diferenciando a natureza do meio
empregado a partir do leitor para o qual se dirige, optando por tipos diferenciados de
promover a divulgação.
Especialmente no que tange a disseminação por meio eletrônico, a comunicação
científica assume o formato de biblioteca virtual disponível através de sites ou portais,
sendo este último objeto de estudo deste trabalho e, por isto, discutida sua concepção a
seguir.
Portal
Ao discutir a comunicação na web, Orlando (2001) destaca, citando Lévy (1993,
p.180) que “[...] a interface contribui para definir o modo de captura da informação
oferecida aos atores da comunicação. Ela abre, fecha e orienta os domínios da significação,
de utilizações possíveis da mídia”. De fato, o modo como a informação se apresenta para
ser consumida pelo usuário é um elemento importante para integração entre a oferta e a
demanda sendo necessário estabelecer, na rede, um ponto de ligação entre as duas
dimensões – real e virtual – que permita apreender, por meio da superfície da tela do

computador, os saberes expostos que envolvem uma teia de sentidos construída pelo
elemento que intermedia a transposição: o portal.
Nilton Bonder (1996), citado por Barbosa (2004, p. 13), afirma que os mestres
cabalísticos previam que, no futuro, surgiria um shaar – um portão de acesso para
transpassar de um lugar para outro, aparentemente distante, sem que fosse necessário passar
por um espaço intermediário. Para ele, estes espaços são os portais criados no ambiente
virtual para centralizar informações gerais ou especializadas, serviços como e-mail, chat de
realacionamento, shopping virtuais, mecanismos de busca, entre outros.
De fato, os portais representam a reunião de diversos serviços ofertados por meio
eletrônico que foram agrupados de modo a possibilitar que, em um único endereço, o
usuário pudesse encontrar uma variedade de opções que atendesse às suas necessidades e
expectativas quando do acesso à rede e, com isto, gerar uma fidelização à ele.
Barbosa (2004), afirma que os portais são uma evolução dos mecanismos de busca
criados para localizar e classificar informações na web que, ao passarem a alojar
documentos e sites de turismo, notícia, esportes, cultura, finanças, entre outros e a integrar
funções de integração da comunidade virtual como listas de discussão e chats em tempo
real, se transformaram em espaços para acesso à rede. Com efeito, a literatura aponta que a
perspectiva de criar um ponto que reunisse vários serviços e informações é permeada pela
intencionalidade de estabelecer um ponto inicial e obrigatório de passagem.
Povoas (2000, p. 90 apud BARBOSA, 2004, p.13), ao relatar sobre a origem e
evolução dos portais, afirma que
[...] inicialmente a estratégia dos portais baseou-se na idéia de esta página
de partida ser apenas a entrada para o conteúdo na internet [...]. Com o
tempo, não é de se estranhar que as empresas passaram a achar
interessante que o usuário permanecesse por mais tempo no site do qual o
portal faz parte. Já que o usuário começava ali, porque não usar sua
presença para gerar mais tráfego interno? Assim, o site pode vender mais
(e mais valiosos) espaços de propaganda, criar situações de comércio e
começar a formar uma percepção mais forte pelo seu brand.

Observa-se, pela colocação do autor, que o surgimento dos portais ocorreu pela
expectativa de gerar novos meios de captar recursos via rede e de concentrar a fidelização
do acesso permitindo a comercialização do acesso e de serviços tornando-o um ponto de
partida, uma passagem obrigatória, que deve ser constantemente visitado. Contudo, ao se

potencializar os portais como agragador de audiência, pode-se concorrer para uniformizar
as fontes e homogeinizar os conteúdos perdendo a rede a característica de anarquia por ela
preconizada.
Barbosa (2004) ainda destaca que Rynolds e Koulpoulos (1999), ao conceberem os
portais como espaços de interação, identificam sua evolução a partir da concepção de
pesquisas booleanas, baseada na associação de termos para loalização de informação,
seguida pela navegação na rede por categorias de sites, da personalização de páginas e,
finalmente da expansão pela oferta de serviço. Nota-se que para os autores a característica
evolutiva ocorre em função da transposição do modo como operacionalizar a localização da
informação.
A literatura aponta e identifica vários tipos de portais, tendo em vista a aplicação
para o qual se destina. Deste modo, os portais podem ser público e corporativo . Os
primeiros, segundo Dias (2001 apud BARBOSA, 2004), são àqueles que provêem ao
consumidor uma única interface à rede e que possuem a função de atrair e fidelizar o
público como o Yahoo!, Terra, UOL, entre outros e estão, na atualidade, em sua terceira
geração tendo em vista que inicialmente eram unicamente mecanismos de busca que
posteriormente foram personalizados e hoje são interativos incorporando aplicativos como
correio eletrônico, listas de discussão, chat, conatacto com o provedor, etc.
Os portais coorporativos congregam várias funções como inteligência empresaria,
gestão de documentos, datawarehouse, intranet, groupware em fim favorece a circulação
de informação em um determinado contexto institucional. Sua denominação tem variado
entre portal de informações corporativas, portal de negócios, portal de informações
empresariais, mas, contudo, sua função é viabilizar o acesso a informações armazenadas,
interna ou externamente, nas instituições constituídas com a finalidade de produzir um bem
ou um serviço.
Shilakes e Tylman (apud KRANEN, 2001, p. 11), corroborando para a classificação
acima arrolada, afirmam que os portais podem ser classificados como: os de conteúdo, que
permitem o acesso a uma vasta gama de informações existentes na rede e os de informações
empresariais que viabilizam e restringem o acesso a informações de uma determinada
empresa, seus empregados, clientes e colaboradores.

Murray (apud KRANEN, 2001, p. 11), aponta duas categorias de portal: os para
Internet e aqueles destinados a Intranet, destacando que estes devem prover mecanismos de
busca eficiente, mas também possibilitar o uso por parte de um grupo de pessoas
previamente identificadas que tenham interesse, habilidades e perícias semelhantes
(Information Portals) ou que possuam uma área comum de afinidade (Knowledge Portals).
Contido, os teóricos apontam que quanto à função, os portais corporativos podem
ser classificados como de suporte à tomada de decisão ou colaborativo. Em vista a
variedade de categorias Kranen (2001, p. 13-4), relaciona a seguinte tipologia:
1. Portais com Ênfase em Suporte à Decisão – são os que auxiliam
executivos, gerentes e analistas de negócios a acessar as informações
corporativas para a tomada de decisões de negócio.
2. Portal de Informações ou de Conteúdo – trata-se daquele capaz apenas
de organizar grandes acervos de conteúdo a partir dos temas ou
assuntos neles contidos, conectando as pessoas às informações.
3. Portal de Negócios – tem como função tornar disponíveis, aos usuários
corporativos, informações necessárias para a tomada de decisões de
negócios da instituição, tais como relatórios, pesquisas, documentos
textuais, planilhas, mensagens de correio eletrônico, páginas web,
vídeos etc.
4. Portal de Suporte à Decisão – utiliza ferramentas inteligentes e
aplicativos analíticos para capturar informações armazenadas em bases
de dados operacionais, no datawarehouse corporativo ou ainda em
sistemas externos à organização e, a partir dessas informações, gerar
relatórios e análises de negócio para serem distribuídos eletronicamente
aos diversos níveis de tomada de decisão na empresa.
5. Portais com Ênfase em Processamento Colaborativo – lidam com
informações tanto da cadeia produtiva tradicional, armazenadas e
manipuladas por aplicativos corporativos, como informações geradas
por grupos ou indivíduos fora dessa cadeia, como documentos, gráficos
e relatórios.
6. Portal Colaborativo ou para Processamento Colaborativo – esse tipo de
portal utiliza ferramentas cooperativas de trabalhos em grupo
(groupware) e de fluxo de tarefas e/ou documentos (workflow) para
prover acesso a informações geradas por indivíduos ou grupos. As
informações manipuladas por esse tipo de portal são geralmente não
estruturadas, personalizadas e encontram-se sob a forma de textos,
memorandos, gráficos, mensagens de correio eletrônico, boletins
informativos, páginas web e arquivos multimídia.
7. Portal de Especialistas – se caracteriza por um meio de comunicação e
troca de experiências entre pessoas especializadas em determinadas
áreas do conhecimento, por meio de comunicação em tempo real,
educação à distância e manutenção de cadastro automático de
especialistas.
8. Portais de Suporte à Decisão e Processamento Colaborativo – esta
categoria de portais se caracteriza por ser a mais abrangente por aliar as

funções de suporte à decisão e de processamento colaborativo,
conectam os usuários não só a todas as informações, mas também a
todas as pessoas necessárias para a realização dos negócios da empresa.
Por isso, este tipo de portal deve ser capaz de fornecer em um mesmo
ambiente, aplicativos de gerência de conteúdo, processamento de
decisões, groupware, workflow, correio eletrônico, inteligência de
negócios, sistemas especialistas etc.
9. Portal do Conhecimento – é, na verdade, é um ponto de convergência
dos Portais de Informação, Colaborativos e de Especialistas, sendo
capaz de implementar tudo que os outros tipos de portais implementam
e de fornecer conteúdo personalizado de acordo com a atividade de
cada usuário.
10. Portal de Informações Empresariais – utiliza metadados e a linguagem
XML (Extensible Markup Language) para integrar os dados não
estruturados, mantidos em arquivos textuais, relatórios, mensagens de
correio eletrônico, gráficos, imagens etc. aos dados estruturados das
bases de dados do datawarehouse, fornecendo acesso às informações
institucionais a partir de uma interface individualizada, disponível na
Intranet da empresa.

Observando as tipologias arroladas pela autora, é possível afirmar que muitas delas
estão interralacionadas e demanda por critérios que possam conduzir a uma avaliação
precisa sobre a oferta de informação.
O volume de informações que circulam na rede é cada vez maior e, no que tange a
comunidade científica, tal fato gera problemas para a monitorar e controlar a produção
tendo em vista o estabelecimento de um padrão de qualidade que seja compatível com as
exigências da promoção e produção do conhecimento para o desenvolvimento científico,
tecnológico e social. De fa to, não basta publicar e disponibilizar me meio eletrônico, é
fundamental que o que foi produzido seja localizado, lido e aceito.
A avaliação da oferta de informação via portal, tem sido objeto de análise de
diversos autores que variam seu foco a partir da concepção de várias correntes teóricas.
Orlando (2001), por exemplo, baseia suas investigações na semiótica de inspiração
gremasiana, enquanto Smith (1997), constrói critérios que sirvam de guia para análise dos
recursos dispostos na Internet, independente de ser um site, um portal ou uma biblioteca
virtual. O autor destaca que característica de espacialidade formato, tempo, profundidade da
cobertura das informações disponíveis além da exatidão, projeto gráfico, finalidade são
elementos fundamentais para promover a avaliação.
Tomaél et all (2001), após uma ampla revisão da literatura sobre a temática,

afirmam que a análise da informação que é disponibilizada envolve a percepção de sua
qualidade de conteúdo e forma de exposição e aponta os seguintes critérios como essenciais
para promoção da avaliação: autoridade, consistência e atualidade dos dados.
Para a realização efetivar a avaliação do portal do Portal de Ciências da
Comunicação da Rede de Informação em Comunicação dos Países de Língua Portuguesa da
Sociedade

Brasileira

de

Estudos

Interdisciplinares

da

Comunicação

–

PORTCOM/INTERCOM, Stumpf, Corrêa e Mesquita (2003), elencaram sete critérios
considerados relevantes para a análise, a saber: (1) Conteúdo: autoridade e credibilidade,
precisão, objetividade, atualização, audiência e cobertura; (2) Apresentação gráfica do meio
eletrônico: design gráfico e acessibilidade.
Ceratti e Ramos (2003), ao efetivarem uma análise ergonômica do portal da
Universidade de Brasília – UnB, baseiam seus estudos nos critérios criados por Cybis
(2000 apud CERATTI; RAMOS, 2003, p.3) e os apresentam, considerando as
características de usabilidade da interface, do seguinte modo:
Critério
Condução
Carga de Trabalho
Controle Explícito
Adapatabilidade
Gestão de Erros

Variáveis
Presteza nas informações fornecidas
Agrupamento e distinção dos itens
Feedback imediato
Clareza nas características lexicais
Brevidade
Carga mensal
Ações explícitas
Controle do usuário
Flexibilidade nos meios disponíveis
Experiência do usuário
Proteção contra erros
Qualidade da mensagem
Correção de erros

Homogeneidade/Consistência
Significância dos Códigos
Compatibilidade
Quadro 1 – Critérios de avaliação
FONTE: CERATTI; RAMOS, 2003, p.3

Para os autores a avaliação têm que assumir a identificação de características
intrínsecas, arroladas no quadro 1 e extrínsecas que envolvem as estratégias que os sujeitos
adotam para navegar no site e as competências que ele possui para interagir com o portal.
A análise do portal da Universidade de São Paulo realizada por Castro (2002),
define como critérios as concepções de Ben Shneiderman que propõe que estudos desta

natureza sejam amparados pela percepção do design, do suporte organizacional, do projeto
de trabalho, da instrução exposta, no feedbeak e recompensa ofertados pelo usuário, no
aumento da conscientização do usuário, na legislação pertinente e na possibilidade de
realização de pesquisa avançada.
Nota-se que os autores estão preocupados com a criação de critérios que abarquem
tanto o ofertante como àquele que demanda pela informação disposta na rede.
Tomando por base os critérios expostos pelos diversos autores destacados, a seguir
faz-se uma breve análise dos portais escolhidos aleatoriamente para compor este estudo

Avaliação dos portais
Biblioteca Online de Ciências da Comunicação – BOCC
A BOCC é resultado do trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Comunicação on
line da Universidade da Beira Interior, localizada em Covilhã, em Portugal, contudo a
autoridade e os créditos atribuídos ao portal não estão disponíveis na página principal ou
em qualquer outra.
No topo da página, conforme pode ser observado na figura 1, o portal destaca a data
do acesso permitindo que o usuário efetive, no primeiro olhar, sua localização temporal
sendo este o indicativo da presença de um espaço real ocupado pelo usuário.
O portal apresenta trinta e oito áreas temáticas, a saber: arquitetura, arte,
audiovisual, cibercultura, cinema,comunicação nas organizações, design, documentário,
ensino e educação, espaço público, estética, estudos culturais, filosofia, fotografia,
hermenêutica, história e teorias da comunicação, jornalismo, linguagem, literatura, moda,
música,

multimedia,

pintura,

política,

propaganda,

publicidade,

rádio,

relações públicas, retórica, semiótica, sociedade e media, tecnologias da informação,
televisão, teorias da cultura, teorias e métodos, ética e vídeo. Tais temáticas, expostas no
espaço esquerdo, remete a teses, dissertações, artigos de periódicos e outros documentos
gerados em suporte eletrônico permitindo o acesso integral em html ou pdf, o que
caracteriza o portal como uma biblioteca virtual.

Figura 1 – Página inicial da BOCC

Os conteúdos, expressos de forma clara e objetiva, arrolam além das temáticas
inerentes aos objetos digitais armazenados e disponibilizado, uma agenda atualizada, uma
coluna de obras em papel recém publicadas e a coluna direita destinada para apontar as
novidades impactantes para a área.
Não há, na página principal, nenhuma indicação de data de início das atividades
da BOCC, período coberto e atualização, contudo a existência de um link que permite o
contato direto com o responsável pelo portal, incentiva o envio de informações atualizadas.
Há um espaço destinado a pesquisa que ainda pode ser realizada diretamente
por autor, título, escola, ano e recurso, bastando para tal clicar nos links indicados no
espaço superior intermediário.
Quando ao design, o portal, de características corporativa e de conhecimento,
emprega o uso da cor azul, predominante nos portais desde 1998, conforme afirma Barbosa
(2004). Contudo, a disponibilidade espacial não é facilitadora da navegação, embora seja
ágil e rápida, tendo em vista há uma centralização dos conteúdos e dos destaques, com o
logotipo ao topo, a lateral esquerda reservada para a apresentação do me nu das temáticas, a

parte central relaciona as chamadas principais e a lateral direita é destinada às notícias
rápidas, construção muito comum nos portais.

Knight Center for Journalism in the Americas
O Centro Knight Para o Jornalismo na Universidade do Texas em Austin foi criado
em agosto 2002 como um programa de aperfeiçoamento profissional e auxílio para
jornalistas nas Américas e busca, juntamente os jornalistas da América Latina, criar
programas de treinamento sustentável para repórteres, editores e fotojornalistas,
contribuindo assim para a liberdade de imprensa e para a democracia no hemisfério.
Os objetivos do Centro, conforme exposto no seu portal, são:
•

Gerar uma série de seminários e conferências para treinar pelo menos
500 jornalistas em quatro anos, ao mesmo tempo ajudando no
desenvolvimento de programas locais auto-sustentáveis e permanentes.

•

Constituir um web site trilingüe (espanhol, português e inglês) com
materiais de apoio e programas de ensino a distância que oferecerá
cursos de curta duração para jornalistas.

•

Constituir um fórum anual em Austin reunindo organizações dedicadas
ao treinamento de jornalistas nas Américas, com o objetivo de
compartilhar experiências e coordenar esforços.

•

Estabelecer um programa para fortalecer organizações já existentes de
jornalistas profissionais da América Latina e torná-las auto-sustentáveis
e permanentes.

Observa-se, pela análise da página principal do portal (figura 2), que a
autoridade e a credibilidade estão expostas no topo, de modo a facilitar a imediata
identificação pelo usuário, embora não apresente um modo de conato como um e-mail que
é substituído pela possibilidade de assinatura do e-newslatter.
As informações veiculadas abordam questões inerentes ao fazer do profissional de
jornalismo e sobre fatos e atos que afetam a profissão. Elas estão organizadas em ordem
cronológica, da mais recente para a mais antiga e são agrupadas pelos seguintes pontos:
§ Notícias do Centro Knight – artigos e anúncios sobre as atividades do Centro
Knight para o Jornalismo nas Américas.
§ Notícias sobre o jornalismo nas Américas – monitoramento de notícias relativas
ao jornalismo nas Américas e prepara resumos dos artigos escolhidos de uma

ampla seleção de publicações na Internet. Os resumos são publicados em inglês,
espanhol e português, seguidos pelo link para a matéria original. Em alguns
casos, quando as matérias originais são removidas de seu site, o portal mantém
os resumos que oferecerão um registro permanente.
§ Oficinas – em parceria com organizações jornalísticas latino-americanas, o
Centro conduz oficinas para treinar os profissionais da área e seminários
oferecidos tanto para jornalistas recém- ingressados na profissão quanto para
aqueles com vasta experiência.
§ Ensino a Distância – aponta o que está sendo desenvolvido no programa de
aprendizagem a distância que oferece a jornalistas de toda a região breves cursos
pela Internet sobre uma variedade de tópicos jornalísticos. Os cursos são
oferecidos ao longo do ano em inglês, espanhol e português, em um formato que
permite flexibilidade aos jornalistas para trabalhar em seu próprio ritmo e
horário.
§ Estudos de jornalismo – o diretório de estudos do jornalismo do Centro Knight é
um guia de recursos online relacionados ao estudo de Jornalismo nas Américas,
Espanha e Portugal.
§ Envolve links com cursos de formação em nível superior, associações, grupos de
pesquisa, referências gerais, bibliotecas digitais, revistas eletrônicas, cursos on
line, portais e sites, bolsas e prêmios e projetos especiais como laboratórios e
blogs.
O portal possui uma redação clara, com características de texto jornalísticos, mas
não indica a data de criação do portal e nem a ultima atualização. Após um período não
indicado, as notícias expostas na página principal são removidas para outro espaço do
portal, conforme destacado anteriormente.
Os eventos e oficinas que estão expostos no portal apresentam-se com datas
desatualizadas e no aspecto relativo a acessibilidade o link externo ao ser acessado abre
uma nova página enquanto que o interno navega pela mesma página já aberta.

Figura 2 – Página inicial do Knight Center for Journalism in the Americas

Conclusão
A internet, como meio de comunicação, caracteriza-se pelo seu poder globalizador e
pela velocidade com que a informação pode ser divulgada, atualizada e acessada. Seu
advento tem possibilitado novas formas de acesso, aumento na comunicação interpessoal,
visão de outras realidades culturais, melhoria da comunicação escrita, intercâmbio do
trabalho cooperativo, bem como o desenvolvimento de outras tecnologias provenientes da
informática e das telecomunicações, fatores estes observados na intencionalidade de criação
dos portais corporativos analisados.
O número de pessoas inseridas neste universo virtual tem aumentado a cada dia, o
que pode ser confirmado através de levantamentos sobre o número de usuários de internet
existentes no Brasil. Isto porque os recursos disponibilizados por esta tecnologia são formas
diferenciadas de fornecimento de serviços de informação prestados a toda à sociedade,
sendo importante destacar que os portais analisado atende ao proposta da rede.
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