Catálogo Online da Biblioteca Ana Maria Poppovic (BAMP)
Catálogo de atualização contínua, com aproximadamente 56.000 registros bibliográficos, que reúne
informações do acervo da Biblioteca Ana Maria Poppovic além da produção intelectual de
pesquisadores da Fundação Carlos Chagas. Conta com indexação de livros, artigos de coletâneas artigos
de periódicos, anais, teses e dissertações.
Base de Dados Especiais (Continuamente atualizado)
1.

Projetos FCC - disponibiliza para consulta, projetos de pesquisa realizados pelo Departamento
de Pesquisas Educacionais (DPE), desde 1977 aos nossos dias.

2.

Centro de Documentos e Materiais Pedagógicos (CDM) disponibiliza para consulta publicações
e materiais produzidos a partir da década de 1970 pelas Secretarias Estaduais de Educação dos
estados: PE, MG, PR, RJ e SP e Secretarias Municipais de Educação de RJ e SP; além do material
produzido pelo MEC.

3.

Revistas Científicas – Coleção, catálogo específico sobre periódicos disponíveis no acervo ou
com o link do site da Revista.

Bases de Dados de Projetos Realizados Arquivados (Conteúdo Permanente)
1.

Avaliação de Projetos Educacionais - Base de Trabalhos Acadêmicos - criada entre os anos de
2012 e 2013, após pesquisa denominada “Balanço da produção teórica sobre avaliação de
sistemas educacionais no Brasil: 1988 a 2011”. Esta pesquisa foi elaborada a partir do acervo de
resumos fornecidos pelo Banco de Teses e Dissertações do Portal da CAPES e coordenada pela
pesquisadora Adriana Bauer. Disponibiliza 294 resumos de trabalhos acadêmicos, contemplando
231 mestrados acadêmicos, 19 mestrados profissionalizantes e 44 doutorados.

2.

Formação de Professores - Disponibiliza levantamento bibliográfico desenvolvido pela Fundação
Carlos Chagas na década de 1990 sobre Formação de Professores.

3.

Gestão Escolar - Estado da Arte: Gestão, Autonomia escolar e Órgãos Colegiados - Disponibiliza
Pesquisa que sistematiza a produção científica realizada entre 2000-2008 sobre gestão,
autonomia e o funcionamento de órgãos colegiados, procura contribuir com a divulgação dos
trabalhos de pesquisadores brasileiros que se dedicam a refletir sobre a unidade escolar.

4.

Mulheres e Gênero, junção de várias bases de dados sobre mulheres, um total 2602 referências.
Referem-se à Bibliografia Anotada sobre Mulheres: BAMF, mulheres e família, BAMS, mulheres
e saúde, BAMT, mulheres e trabalho, bases de dados desenvolvidas por grupo de pesquisa sobre
mulheres e gênero do Departamento de Pesquisas Educacionais da FCC, na década de 1980.
ARIADNE - Base de Dados EAGEF, contém resumos de trabalhos acadêmicos sobre mulher,
gênero, sexualidade e educação formal, divulgados no Brasil entre 1990 e 2005, projeto
realizado em parceria com a Universidade de São Paulo.

5.

Qualificação Profissional “Educação e Qualificação Profissional” (EQP) - Base de dados
desenvolvida e alimentada entre 1997 e 1999, sob a coordenação do Prof. Dr. Celso João
Ferretti. Abrange referências teóricas e de políticas públicas, nacionais e estrangeiras, da área
“Educação e Trabalho”. Dentre os descritores, destacam-se: “educação e trabalho”, “educação e
emprego”, “educação e produção”, “qualificação profissional”, “competência”, “formação
profissional”, “educação profissional”, “ensino técnico”, “educação tecnológica”,
“profissionalização”. Disponibiliza 713 referências de trabalhos.

6. Resumos Analíticos de Educação – Disponibilizam Resumos Analíticos de Educação (RAE),

projeto desenvolvido pela Fundação Carlos Chagas, INEP e outros Centros cooperados da REDUC
- Rede Latino-americana de Informação e Documentação em Educação, na década de 1980, com
apoio financeiro da Fundação Ford e da Canadian International Development Agency .

