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RESUMO
Descreve o processo de implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
da UFMG e o seu ingresso na Biblioteca Digital Brasileira (BDB) criada pelo Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na Network Digital Library of
Theses and Dissertations (NDLTD), divulgando e disponibilizando, na íntegra, a produção
científica da UFMG em rede mundial. Destaca a interação estabelecida entre os
bibliotecários do Sistema de Bibliotecas com o Laboratório de Computação científica
(LCC) e os colegiados de todos os programas de pós-graduação da UFMG, possibilitando
o desenvolvimento de uma metodologia que viabilizou a definição e implementação de
ações e a obtenção de resultados positivos.
Palavras–chaves: Biblioteca digital; Tecnologia da informação; Acesso livre; Metadados;
Repositórios digitais.
ABSTRACT
Describes the process of implantation of Digital Library of Thesis and Dissertations of
UFMG and entrance in the Brazilian Digital Library created by the Brasilian Institute of
Infomation Science and Tecnology - (IBICT), Network Digital Library of Thesis and
Dissertations (NDLTD), publishing and making available, in the full text the scientific
position of UFMG in Wide World Web. It detaches the established interaction among the
librarians of the system of libraries with the Laboratory of Scientific Computation and the
secretary of all the programs of masters degree of UFMG, making possible the
development of a methodology that made possible the definition and increment of actions
and the obtaining of positive results.
Keywords: Digital library; Information technology;
repositories.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho relata as ações implementadas na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) para implantação da Biblioteca Digital (FIG 1), a tecnologia e metodologia
utilizadas, como também os problemas técnicos e não técnicos identificados no decorrer
deste processo, os quais foram decisivos para alcançar o objetivo.
Em 2002 a UFMG firmou convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT) para implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD) no âmbito da Biblioteca Digital Brasileira e da Network Digital Library of Thesis
and Dissertation of Virginia Tech University (NDLTD). Com os objetivos de propiciar a
presença brasileira de documentos eletrônicos (textos completos) na Internet e criar
mecanismos que possibilitassem aos usuários acessar recursos informacionais dispersos e
heterogêneos por meio de uma interface única foi criada a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da UFMG (BDTD/UFMG) que iniciou suas atividades com o Projeto Piloto
envolvendo a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Biblioteca Universitária (BU), o
Laboratório de Computação Científica (LCC) e os programas de pós-graduação em
Estudos Lingüísticos e em Ciência da Informação. Após quatro anos da implantação do
Projeto Piloto, a Diretoria do Sistema de Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG), analisou os
resultados desse projeto, identificou os aspectos positivos e negativos e definiu as futuras
ações para a consolidação da BDTD/UFMG.

FIGURA 1– Biblioteca Digital de Teses e Dissertações a UFMG

Hoje a UFMG dispõe de 64 programas de pós-graduação em todas as áreas do
conhecimento e anualmente são defendidas cerca de 1500 teses e dissertações. A
BDTD/UFMG disponibiliza ao mestrando e doutorando da UFMG um novo recurso
informacional, o qual propicia a divulgação da tese e dissertação por meio eletrônico, via
internet, facilitando o acesso à informação científica produzida no âmbito da Universidade.
O presente trabalho estruturar-se-á da seguinte maneira: primeiro será apresentado o
ambiente teórico que deu sustentação às práticas desenvolvidas para a criação da
Biblioteca Digital da UFMG: as teorias da gestão estratégica da informação, aprendizagem
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organizacional e gestão do conhecimento; no segundo momento, discutir-se-á a tecnologia
implementada na UFMG como base para implantação da biblioteca digital em questão. Por
último, serão apresentados a metodologia utilizada e também os resultados obtidos.
2 GESTÃO ESTRATÉGICA
ORGANIZACIONAL

DA

INFORMAÇÃO

E

APRENDIZAGEM

A prática da gestão do conhecimento nas organizações é ainda basicamente uma questão
de gestão de recursos informacionais, com forte ênfase para o gerenciamento estratégico da
informação. A informação organizada é o ponto de partida para quaisquer outras iniciativas
de gestão do conhecimento conforme afirma Alvarenga Neto (2003). Neste contexto, a
gestão do conhecimento se confunde com a gestão estratégica da informação e possibilita
diversas interpretações devido a abrangência do tema. Fatores tecnológicos, políticos,
sociais, econômicos e culturais não só influenciam os serviços de informação como
estreitam a relação da organização com suas atividades. Nos últimos vinte anos, as
tecnologias da informação (TIC’s) apresentaram grande desenvolvimento que associadas
ao ambiente globalizado relacionam os investimentos em tecnologia à produtividade das
empresas.
Choo (1998) afirma que:
As organizações do conhecimento fazem uso estratégico da informação
para: construção de sentido (sensemaking): permitir aos membros da
organização a construção de um entendimento compartilhado do que é a
organização e o que ela faz; criação do conhecimento: momento em que
as organizações criam ou adquirem, organizam e processam a informação
com o propósito de gerar novo conhecimento através da aprendizagem
organizacional; tomada de decisão.

Estes são considerados os três pilares da gestão do conhecimento nas organizações.
Atualmente, o conhecimento é considerado poder e vantagem competitiva sustentável e
tem como estratégia o seu capital intelectual que deve ser gerido de forma sistemática.
Considerar o capital intelectual como estratégia, significa utilizar o conhecimento para
criar, disseminar e usar as melhores práticas e esperar que a tecnologia da informação
deixe de ser suporte a processos para ser suporte ao desenvolvimento de competências. E
ainda que, no ciclo pessoas, incentivos, tecnologia e processos o talento humano se
sobreponha às tecnologias computacionais. As posições competitivas são para as
organizações que aprendem com as experiências adquiridas e ganham know how
organizacional.
Segundo Klein (1998) à exceção de políticas monopolistas e outras tais irregularidades de
mercado, não há vantagem sustentável que não aquilo que uma empresa sabe, como pode
utilizar aquilo que sabe e o quão rapidamente pode aprender algo novo.
A gestão pública dedica-se à análise da gestão de programas de governo e o gerenciamento
dos recursos para cumprir a missão institucional. Os fatores que impactam negativamente
na implantação da gestão do conhecimento e na execução de programas em políticas
públicas podem ser: falta clareza de objetivos; falta otimização dos processos;
desconhecimento da missão da instituição e, muitas vezes, das próprias atribuições e
funções; falta de investimentos na capacitação continuada dos servidores; inexistência de
formas para mensurar e avaliar sistematicamente os processos; falhas no processo de
comunicação entre setores e servidores; inexistência de concorrência e mercado, portanto,
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despreocupação com inovações e mudanças; falta de comprometimento da alta
administração; condição cíclica da administração pública, gestão do conhecimento
necessita de médio e longo prazo para ser funcional; e barreiras legais como a do Princípio
Discricionário, isto é: somente pode ser realizado aquilo que é previsto na lei (STAREC,
2005).
A não atenção da gestão do conhecimento na administração pública fragiliza o atendimento
ao usuário final, a inserção social, a redução das desigualdades sociais para quem precisa
ou tem o direito à informação, perdendo o foco no cliente ou usuário final: o cidadão.
Baseado nessas assertivas, o grupo que se formou para a implementação da Biblioteca
Digital da UFMG, acordou que a biblioteca digital seria um instrumento capaz de reunir a
utilização das novas tecnologias da informação para organização da produção científica da
instituição e dinamizar o seu acesso. No âmbito da gestão estratégica da informação, tal
instrumento poderá auxiliar: no incentivo e fomento à pesquisa; no controle da produção
científica e, conseqüentemente, no resguardo dos direitos autorais dos pesquisadores.
Como um recurso didático no mapeamento das iniciativas de pesquisas realizadas em toda
a UFMG será insumo para outras pesquisas em andamento e na tomada de decisão para
pesquisadores e entidades de apoio.
Neste sentido, a Biblioteca Digital facilitará a reunião da produção cientifica da UFMG e a
gestão da informação instituicional. É uma das práticas que propicia a construção do
conhecimento, lhe concede um maior significado e fortalece a gestão do conhecimento.
Torna-se assim, um instrumento que representa mais que um simples repositório da
produção científica, mas um produto que a instituição oferece em contrapartida para
sociedade, cumprindo sua responsabilidade social.
3 BIBLIOTECA DIGITAL: TECNOLOGIA OPUS
O Opus é o sistema de lançamento de metadados de produções bibliográficas da UFMG.
Nesse sistema são lançados metadados de todos os tipos de publicações: artigos em
periódicos, jornais e revistas; publicações em eventos; livros; teses de doutorado;
dissertações de mestrado; dentre outros. No OPUS (FIG. 2) as produções estão associadas
a comunidade da UFMG, sendo vinculadas aos bancos de dados oficiais. Uma obra em coautoria é lançada apenas uma vez, e o lançamento é comunicado a todos os co-autores,
eliminando assim a multiplicação do trabalho e reduzindo drasticamente a chance de
lançamentos duplicados involuntários e centralizando-se as informações.

FIGURA 2 – Sistema OPUS
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Os metadados (FIG. 3) são lançados e, a partir do OPUS, vários outros sistemas são
alimentados, como o Sistema de Informações Acadêmicas da UFMG (INA), Sistema
Pergamum da Biblioteca Universitária, Coleta de Dados da CAPES (DataCAPES), BDTDUFMG6 e BDTD-IBICT7. Para a alimentação da biblioteca digital de teses e dissertações,
além dos metadados o OPUS permite anexar um ou mais arquivos com a obra completa.

FIGURA 3 – Metadados lançados no Sistema OPUS
O fluxo (FIG. 4) foi definido de forma a evitar violação de direitos autorais e garantir a
adequação dos dados às normas de catalogação. Num primeiro instante, o autor da obra
entrega à secretaria de pós-graduação uma autorização, por escrito, permitindo que seu
trabalho seja disponibilizado de forma eletrônica na Internet. De posse desse documento,
os responsáveis pela alimentação do OPUS em cada unidade acadêmica, lançam os
metadados, anexam o texto em formato eletrônico e assinalam que a publicação da obra na
Internet foi autorizada. Todas as teses e dissertações autorizadas são, então, direcionadas
para revisão de catalogadores da Biblioteca Universitária, que adequam os metadados às
normas e liberam a exportação para a BDTD-UFMG e BDTD-IBICT.
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Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
Disponível em: <http://bdtd.ibict.br>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
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FIGURA 4 – Fluxo da entrada de metadados
A Biblioteca Digital da UFMG é exposta na WEB utilizando-se o sistema DSpace8, um
software livre largamente utilizado em bibliotecas digitais no mundo. Além de possuir uma
interface voltada para bibliotecas digitais, o Dspace possibilita a indexação dos arquivos
com o texto completo e a exposição dos dados para coletores no protocolo OAI-PMH9.
A Biblioteca Digital do IBICT é alimentada utilizando-se o protocolo OAI-PMH. Apesar
do Dspace também atender a esse protocolo, a UFMG utiliza uma outra ferramenta para
expor os dados: o DLESE OAI10. Isso ocorre porque o OPUS já expunha seus dados no
padrão MTD-BR11 para coletores bem antes da implantação Dspace. Um problema comum
na web é a inexistência de documentos em endereços que foram válidos em algum
momento do passado, o que é conhecido como vínculo quebrado (broken link). No caso
particular de citações, muitas vezes inviabiliza a localização de documentos de interesse do
leitor.
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Disponível em: <http://dspace.org>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
Disponível em: <http://www.openarchives.org>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
10
Disponível em: <http://www.dlese.org/Metadata/tool/index.htm>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
11
Disponível em: <http://oai.ibict.br/oai/mtd2-br/>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
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Uma importante estratégia utilizada na BDTD-UFMG para evitar esse problema é a
criação de vínculos estáveis para as produções pela utilização do Handle System12
(FIG. 5) possibilitando a mudança de toda a organização da biblioteca mantendo, ainda
assim, os mesmos vínculos para os trabalhos. Isso faz com que os vínculos de teses e
dissertações citadas permitam sempre a localização do trabalho.

FIGURA 5 - Visualização da URL permanente - Handdle System
A UFMG optou pelo diálogo e conscientização na busca pelo cumprimento da Portaria
13/2006 da CAPES , que determina que teses e dissertações sejam colocadas à disposição
do público em meio eletrônico. A não vinculação de obrigatoriedade de entrega da versão
em formato digital das teses e dissertações defendidas à liberação do certificado de
conclusão do curso, em muitos casos dificulta a obtenção deste material e oportuniza
questionamentos a respeito da vulnerabilidade da obra com relação aos direitos autorais
dos materiais disponibilizados em rede, por parte do autor.
A UFMG ao optar pela utilização de software próprio para a implantação da Biblioteca
Digital, partiu do pressuposto que o OPUS era amplamente utilizado na execução das
atividades nas secretarias das Unidades Acadêmicas. No entanto observou-se resistências
com relação a sua utilização por diversos motivos, sendo o principal a duplicidade na
alimentação de outros softwares. Há uma cultura de criar alternativas paralelas para não
usar o software oficial da UFMG. Muitas vezes as secretarias dos programas de pósgraduação consideram a utilização de softwares alternativos como soluções na busca de
maior funcionalidade.
Houve um trabalho de conscientização e convencimento da importância da BDTD e o
suporte do LCC e Setor de Automação/BU para minimizar as dificuldades técnicas e
operacionais e garantir boas condições de funcionamento do software nos programas de
pós-graduação.
4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Segundo Chizzotti (2005):
O processo de pesquisa é um conjunto de operações sucessivas e
distintas, mas interdependentes, realizadas por um ou mais
pesquisadores, a fim de coletar sistematicamente informações
12

Disponível em: <http://www.handle.net/>. Data de acesso: 14 jun. 2007.
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válidas sobre um fenômeno observável para explicá-lo ou
compreendê-lo.

Hoje sabe-se que não é possível falar em um método universal para todos os ramos do
conhecimento, e com relação às ciências sociais pode-se dizer que dispõem de grande
variedade de métodos que são determinados pelo tipo de objeto a investigar e pela classe
de proposições a descobrir como afirma Gil (1999). No conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos utilizados prevaleceu a pesquisa qualitativa que segundo Neves
(1996)
... costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento; além
disso não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente não
emprega instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco
de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da
adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de
dados descritivos mediante contato direto e interativo do
pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas
qualitativas, é freqüente que o pesquisador procure entender os
fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação
estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos
estudados.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram entrevista estruturada e questionário.
O questionário constou de um conjunto de questões, organizado para tomar conhecimento
dos dados necessários para se atingir os objetivos da implantação da biblioteca digital,
enquanto que a entrevista estruturada foi um processo conduzido de acordo com uma
ordem predeterminada de questões, cuidando-se para extrair o máximo de informações das
secretárias de pós-graduação responsáveis pela inserção dos dados no OPUS. A observação
sistemática também esteve presente em vários momentos da pesquisa e mais precisamente
como auxiliar na coleta dos dados e nos estudos quantitativos, devido ao enfoque em fatos
e situações de caráter complexo e diverso presente nos segmentos envolvidos.
As atividades se desenvolveram em três etapas: Treinamentos dos Secretários e
bibliotecários; entrevistas com as secretárias para detectar pontos de intervenção;
acompanhamento dos dois grupos envolvidos na alimentação da base.
3.1

Primeira etapa

Foram realizados treinamentos para os secretários de pós-graduação e bibliotecários
catalogadores, com o objetivo de implantar a prática de exportação de dados das
dissertações e teses por meio do OPUS, para a Biblioteca Digital da UFMG e IBICT.
Foram realizados 09 (nove) treinamentos durante o período de setembro a novembro de
2006, totalizando 98 (noventa e oito) participantes: 61 (sessenta e um) secretários e 37
(trinta e sete) bibliotecários catalogadores. Os treinamentos foram realizados no Centro de
Computação (CECOM) e na Escola Ciência da Informação (ECI) da UFMG, ministrados
por alguns integrantes do Grupo de Biblioteca Digital da UFMG.
3.2

Segunda etapa

Na segunda etapa o subgrupo Administração e Gerenciamento, realizou o trabalho de
campo, ou seja, visitou as secretarias dos colegiados de pós-graduação para entrevista com
8

as secretárias. Tais visitas tiveram como objetivo identificar a realidade de cada programa
com relação aos aspectos: volume de dissertações/ teses defendidas anualmente, prazos
para entrega da versão final à secretaria, utilização do OPUS, situação dos computadores
de trabalho com relação às ferramentas necessárias para migração de dados para a
BDTD/UFMG. Em reunião da Diretoria do SB/BU com o Diretor do LCC ficou definido o
apoio do Laboratório no atendimento as demandas identificadas.
3.3

Terceira etapa

Na terceira etapa deu-se prosseguimento ao trabalho de campo com acompanhamento do
Grupo, novamente, junto às secretarias de pós-graduação, e às bibliotecas setoriais. Esta
etapa teve como objetivo o esclarecimento das dúvidas e a reciclagem para garantir a
assimilação do conteúdo dos treinamentos que foram oferecidos no CECOM. Nesta etapa,
o atendimento foi também personalizado para as secretárias de cada programa e para os
catalogadores, para inserção dos dados no OPUS e migração para a BDTD/UFMG e
IBICT.
3.4

Análise dos dados

Os dados das entrevistas, questionários e observações foram analisados levando-se em
consideração as peculiaridades dos programas de pós-graduação e as implicações das novas
atividades da Biblioteca Digital nas rotinas das secretarias de programas e dos catalogadores
das bibliotecas. As dificuldades relatadas foram categorizadas por similaridade, para
subsidiar a elaboração do plano de ação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram abordados aspectos como metodologia, tecnologia utilizadas,
problemas identificados e algumas decisões tomadas para que a implantação e
implementações das ações referentes a BDTD/UFMG alcançasse o patamar atual.
De acordo com Marcondes e Sayão (2001) atualmente a comunicação científica está cada
vez mais dependente das tecnologias da informação, nesse contexto a Universidade não
pode renegar este recurso informacional que é decisivo para a divulgação de toda a sua
produção científica no âmbito nacional e internacional. Por este motivo, a Biblioteca
Universitária entende que o esforço conjunto do Sistema de Bibliotecas, Administração
Central da UFMG, Unidades de Ensino e Pesquisa e o redirecionamento de ações, como
vem sendo efetivado, significará o sucesso na consolidação da BDTD/UFMG e,
conseqüentemente da BDTD/IBICT. A disponibilização para o domínio público desse
eficiente instrumento de divulgação da produção científica da UFMG, como um serviço
dinâmico de publicações eletrônicas, certamente se constituirá em importante ferramenta
contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa em nosso país.
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