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Resumo:
O Sistema de Bibliotecas (Sistemoteca) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
vem desde 2013, estruturando as condições necessárias para a implementação de sua
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), com a primordial finalidade de atender as
demandas de informação dos seus usuários internos e externos ao mesmo tempo que evidencia
a instituição como de fundamental importância para a ciência e tecnologia regional e nacional.
Desde o ano de 2017 que a inserção dos materiais são realizados em cada uma das bibliotecas
constituintes do Sistemoteca, tendo hoje, um número superior a 3.000 (três mil) materiais já
inseridos na base, que podem ser consultados de qualquer lugar, de onde for mais conveniente
pelo usuário, através do endereço bdtd.ufcg.edu.br.
O Sistemoteca da UFCG tem certeza de que ações como estas contribuem para fundamentar
os aspectos da democratização ao acesso à informação de forma isonômica e que permita aos
cidadãos terem o conhecimento científico ao seu alcance, mesmo que ainda por intermédio do
acesso a plataforma, mas tendo a possibilidade de ter todo o material que necessita para
consulta independente de horário de funcionamento da biblioteca ou mesmo de datas
específicas como feriados e/ou dias não utéis.
Palavras-chave: BDTD. UFCG. Bibliotecas universitárias - repositório digital.
Eixo temático: Eixo 8: Ciência da Informação
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Introdução: O Sistema de Bibliotecas (Sistemoteca) da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), vem desde 2013, estruturando as condições necessárias
para a implementação de sua Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD),
com a primordial finalidade de atender as demandas de informação dos seus
usuários internos e externos ao mesmo tempo que evidencia a instituição como de
fundamental importância para a ciência e tecnologia regional e nacional.
Desde o ano de 2017 que a inserção dos materiais são realizados em cada uma das
bibliotecas constituintes do Sistemoteca, tendo hoje, um número superior a 3.000
(três mil) materiais já inseridos na base, que podem ser consultados de qualquer
lugar, de onde for mais conveniente pelo usuário, através do endereço
bdtd.ufcg.edu.br.
O Sistemoteca da UFCG tem certeza de que ações como estas contribuem para
fundamentar os aspectos da democratização ao acesso à informação de forma
isonômica e que permita aos cidadãos terem o conhecimento científico ao seu
alcance, mesmo que ainda por intermédio do acesso a plataforma, mas tendo a
possibilidade de ter todo o material que necessita para consulta independente de
horário de funcionamento da biblioteca ou mesmo de datas específicas como
feriados e/ou dias não utéis.

Relato da experiência: Várias pesquisas realizadas na universidade são
bancadas com dinheiro público, assumindo seus autores o compromisso de tornar
público a sua produção para a sociedade segundo determinação da CAPES por
meio da Portaria nº 13, de 15 de fevereiro de 2006.
Tal obrigação faz juz ao custeio que a sociedade investiu na promoção daquele
programa e do conhecimento ali gerado. Dentre os meios disponíveis de divulgação
da produção acadêmica, a BDTD é uma iniciativa que agrega conhecimento,
disponibilizando a informação ao usuário em um único lugar, pois auxiliam as
coordenações de cursos de pós-graduação na divulgação de sua produção científica
em atendimento à determinação da CAPES sobre a obrigação dos cursos de pósgraduação em manterem seus arquivos digitais acessíveis ao público por meio da
internet, sendo inclusive um requisito para o acompanhamento e avaliação desses
programas o volume e a qualidade dessas obras publicadas.
Enfatiza-se a importância da BDTD nesse papel de divulgação da informação, e do
papel do autor dessas obras no processo de veiculação e promoção de sua produção
intelectual e científica, havendo a necessidade em dialogar com as coordenações
dos cursos dos programas de mestrado e doutorado para que haja um maior
investimento no suporte informacional da biblioteca nesse papel.
O trabalho em conjunto trará muitos benefícios para a instituição devido tamanha
visibilidade que a produção acadêmica terá em procurar trabalhos de toda a
instituição em um só lugar, e ainda atenderá as novas diretrizes para abertura de
concursos públicos nas instituições federais, promovidas pelo decreto. As
iniciativas isoladas dos programas de Pós-graduação em que disponibilizam seus
textos completos e criam suas próprias bibliotecas digitais, de maneira
descentralizada, não são eficazes para o acesso aos trabalhos, pois a produção
discente aparece, muitas vezes, na forma de listagem, sem opção de busca por
palavra-chave, autor e título e busca booleana, dificultando e limitando a
recuperação da informação desejada.
Tal parceria com a BDTD ainda atenderia as novas disposições para a realização de
concurso público para contratação de pessoal, determinadas pelo Decreto nº 9.739,
de março de 2019, em que dispõe em seu artigo6, inciso VII, sobre o nível de
adoção dos componentes da Plataforma de Cidadania Digital e o percentual de
serviços públicos digitais ofertados pelo órgão e pela entidade, e ao artigo 20, que
trata sobre melhoria, otimização e qualidade dos serviços da instituição pública. A
metodologia utilizada neste trabalho para levantar a necessidade de maior
investimento na BDTD, tendo como foco a UFCG, incluiu um levantamento
comparativo e quantitativo das dissertações e teses dos cursos da instituição
disponíveis no site da Pró-Reitoria de Pós Graduação e nos cursos em paralelo com
o disponível na Biblioteca Digital da instituição por programa de pós-graduação

stricto sensu, buscando identificar o nível de participação desses programas de
pós-graduação na divulgação do conhecimento produzido mostrando a importância
da participação com a BDTD/UFCG em seus dois anos de funcionamento conforme
quadro em anexo.

PROGRAMA

Período de
conclusões de
turmas

Obras
concluídas
(conforme
informado
no site)

Obras
dispon
íveis

Obras
disponív
eis na
BDTD/
UFCG

Site do programa

PROFIAP

2016 - Vigente

17

17

21

http://www.profiap.uf
cg.edu.br/index.php/d
issertacoes

CIÊNCIA E
ENGENHARIA
DE MATERIAIS

2004 - Vigente

0

0

141

http://uaema.ufcg.edu
.br/index.php/pt/curs
os/posgraduacao/apresentaca
o

DESIGN

2014 - Vigente

24

23

23

http://www.ppgdesign
.ufcg.edu.br/index.php
/publicacao/

ENGENHARIA
DE PROCESSOS

Site fora do ar

0

0

190

http://www.prodep.cct
.ufcg.edu.br/

ENGENHARIA
MECÂNICA

2011 - Vigente

95

93

81

http://uaem.ufcg.edu.
br/?page_id=354
(Mas no corpor do
texto pede pra
redirecionar para:
http://www.ppgem.ufc
g.edu.br/)

ENGENHARIA
QUÍMICA

Não há
informação de
início do curso de
Pós-Graduação

0

0

217

HTTP://150.165.84.7:80
80/apex/f?P=101:1:0:::
::

FÍSICA

2009 - 2016

86

0

80

http://www.uaf.sti.ufc
g.edu.br/pt-br/

MATEMÁTICA

2013 - Vigente

46

46

118

http://www.mat.ufpb.
br/doutorado/

MATEMÁTICA PROFMAT E
MATEMÁTICA
EM
ASSOCIAÇÃO
(UFCG/UFPB)

2004 - 2018

115

115

INTERINSTITUC
IONAL EM
FARMACOQUÍMICA
METEOROLOGI
A
HORTICULTUR
A TROPICAL

SISTEMAS
AGROINDUSTRI
AIS

1982 - 2018

2011 – Vigente

??

329

24

0

203

18

0

38

http://mat.ufcg.edu.br
/ppgmat/

0

http://mat.ufcg.edu.br
/ppgmat/

115

http://www.dca.ufcg.e
du.br/

42

http://www.ccta.ufcg.e
du.br/index.php?actio
n=view_page&page=3
66

230

http://www.ccta.ufcg.e
du.br/index.php?actio
n=view_page&page=3
32

GESTÃO E
REGULAÇÃO DE
RECURSOS
HIDRICOS PROFÁGUA

2018 – Vigente

0

0

0

http://www.prpg.ufcg.
edu.br/www.feis.unesp
.br/#!/posgraduacao/profagua/

PROF-SÓCIO

2018 – Vigente

0

0

0

http://www.profsocio.
ufc.br/#menu

CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO

1973 – Vigente

266

266

280

http://www.computac
ao.ufcg.edu.br/posgraduacao

ENGENHARIA
ELÉTRICA

1987 – Vigente

954

245

254

http://www.prpg.ufcg.
edu.br/www.dee.ufcg.e
du.br

CIÊNCIAS
NATURAIS E
BIOTECNOLOGI
A

2013 - Vigente

0

0

23

http://ppgcnbiotec.ces
.ufcg.edu.br/index.php
/programa

CIÊNCIA
ANIMAL

2003 – Vigente

65

https://cstr.ufcg.edu.b
r/ppgz/index.htm

CIÊNCIAS
FLORESTAIS

5

PROFLETRAS

2013 - Vigente

0

0

66

http://www.ufcg.edu.b
r/~profletras/

CIÊNCIAS
SOCIAIS

1979 – Vigente

311

34

244

http://ppgcs.sti.ufcg.e
du.br/

ECONOMIA
RURAL E
REGIONAL

1982 – 2004

0

0

53

Não tem

EDUCAÇÃO

???

0

0

7

Não tem

HISTÓRIA

????

0

0

162

Não tem

PROF-FILO

???

0

0

0

Não tem

LINGUAGEM E
ENSINO

2006 – Vigente

199

199

63

http://posle.ufcg.edu.b
r/index.php?title=Posl
e

CIÊNCIA
POLÍTICA

??

0

0

0

Não tem

ENGENHARIA
AGRÍCOLA

??

0

0

272

https://cstr.ufcg.edu.b
r/

ADMINISTRAÇÃ
O

2018 – Vigente

0

0

0

http://ppga.ufcg.edu.b
r/index.php?title=P%C
3%A1GINA_principal

MEDICINA
VETERINÁRIA

8

Considerações: Ainda há muito a ser feito na BDTD da UFCG, contudo, o
Sistemoteca tem tido a postura de trabalhar diariamente para que todos os seus
materiais estejam inseridos no sistema, ao tempo que conscientiza as coordenações
de cursos de pós-graduação no sentido de valorizar e contribuir para o amplo
acesso ao conhecimento produzido na instituição e que sirva para construção de
novos saberes.

