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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa examinou a eficácia da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) no período de 2010 
a 2012, por meio da atualização do conteúdo e utilização desta ferramenta pelos 
discentes dos programas de pós-graduação do Instituto. De caráter exploratório e 
descritivo, esta investigação foi dividida em duas etapas: análise da atualização da 
BDTD e utilização desta por parte dos sujeitos. A coleta de dados documentais se 
pautou nos cadernos de indicadores Memória da pós-graduação, que registram 
anualmente as teses e dissertações defendidas nas instituições de ensino superior 
que oferecem cursos de pós-graduação avaliados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e a coleta de dados na 
pesquisa de campo aconteceu por meio de aplicação de um questionário eletrônico, 
via Google Drive, com perguntas abertas e fechadas. A análise quali-quantitativa dos 
dados foi feita por meio de técnicas de estatística simples e análise de conteúdo. Os 
resultados evidenciaram que 42,51% das teses e dissertações defendidas no 
Instituto no período estudado estão efetivamente publicadas, revelando um status de 
desatualização da BDTD mantida pelo órgão. O estudo da utilização apontou que a 
maioria dos discentes utiliza a BDTD, embora raramente ou eventualmente 
encontrem o material desejado, quer seja pela desatualização da ferramenta ou pela 
deficiência comprovada de seu sistema de recuperação da informação. Por fim, 
concluiu-se que a BDTD do INPA é ineficaz quanto à divulgação da produção 
científica dos programas de pós-graduação do Instituto, visto a desatualização do 
conteúdo e as deficiências do processo de busca e recuperação da informação 
apontadas pelos usuários do serviço.  

 

 

Palavras-chave: Biblioteca digital. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – 

INPA. Divulgação da ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research checked the effectiveness of the Digital Library of Theses and 
Dissertations (DLTD) at the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) in 
the period 2010-2012, by updating the content and the use of this tool by 
postgraduate program students of the Institute. From exploratory and descriptive 
nature, this investigation was divided into two steps: updating and analysis of the 
DLTD, as well as its use by individuals. The gathering of documentary data was 
based on the indicator notebooks Postgraduate Memory, which annually record 
theses and dissertations defended in Universities that offer postgraduate courses 
evaluated by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES); data collected from the field survey took place through the application of 
an electronic questionnaire via Google Drive, with open and closed questions. 
Qualitative and quantitative analysis of data was done by using simple statistical 
techniques and content analysis. Results showed that 42.51% of theses and 
dissertations at the Institute during the study period are effectively published, 
revealing outdated status of DLTD maintained by the agency. The using study 
showed that most students use the DLTD, though they rarely or eventually find the 
desired material, either because of outdated tool or by proven disability of its retrieval 
system of information. Finally, it was concluded that the DLTD of INPA is ineffective 
as to the dissemination of scientific production of the postgraduate programs of the 
Institute, since the outdated content and the disability of the survey and retrieval 
process of information pointed out by the service users. 

Keywords: Digital Library. Digital Library of Theses and Dissertations – INPA, 

Science Dissemination. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O advento da Sociedade da Informação e do Conhecimento trouxe consigo 

avanços tecnológicos, provocados pelo investimento maciço em ciência e tecnologia 

no período pós-guerra. Técnicas foram aperfeiçoadas e, em consequência do 

investimento em pesquisas, novas tecnologias de comunicação e da informação 

foram surgindo, resultando em uma mudança no modo de operar das organizações 

e na velocidade de tráfego da informação, otimizando e racionalizando os 

processos.  

A rede mundial de computadores (Internet) é um exemplo de tecnologia que 

impactou e modificou todos os setores que atuam na sociedade contemporânea, 

justamente por permitir o tráfego da informação em longa escala e com alta 

velocidade, interação humana em meio virtual e funcionar como canal de divulgação 

e prestação de serviços. Hoje, as organizações utilizam a Internet como portal 

interativo com seus clientes, visando o maior alcance dos interessados em seus 

negócios e como canal auxiliar para o desenvolvimento de suas atividades.  

Nos anos 2000, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), frente aos novos suportes de registros da informação, iniciou o projeto: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) em parceria com 

instituições de ensino superior públicas, institutos e centros de pesquisas que 

oferecem cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, por entender 

a Internet como ferramenta de divulgação em massa da produção científica desses 

cursos, e pela possibilidade de atender ao público que começava a utilizar os 

chamados e-books. 

Com o objetivo de verificar a importância da BDTB do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), uma pesquisa de iniciação científica foi idealizada e 

desenvolvida para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

do Instituto no ano de 2010. Costa, Costa e Panzu (2010) estudaram o status quo da 

BDTD do INPA entre os anos de 2005 a 2009 e a utilização das bases digitais que a 

Biblioteca oferecia acesso. Este trabalho contribuiu para o entendimento do que as 

informações eletrônicas indexadas nessas bases representavam para os usuários e 

como estes faziam uso dessas ferramentas naqueles anos (2005 a 2009), além de 

apresentar um panorama do status da BDTD do INPA em igual período.  
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Entender o que a informação científica digital representa para os usuários da 

BDTD do INPA e como estes acessam e fazem uso dessa informação é 

extremamente relevante para assimilar a ferramenta de divulgação do conhecimento 

científico que compreende a BDTD, como fizeram Costa, Costa e Panzu (2010) e 

como se.propôs esta investigação.  

Assim, este estudo tem como objetivo geral examinar a eficácia da Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia no 

período de 2010 a 2012, por meio da atualização do conteúdo e utilização desta 

ferramenta pelos discentes dos programas de pós-graduação do Instituto. 

Para atender o objetivo geral, três objetivos específicos foram estipulados, a 

saber:  

a) Levantar o quantitativo de teses e dissertações produzidas pelos Programas 

de Pós-Graduação do Instituto entre os anos de 2010 e 2012; 

b) Comparar com o quantitativo de teses e dissertações dos referidos anos 

publicados na BDTD; e, 

c)  Mensurar a utilização da BDTD pelos discentes dos Programas de Pós-

Graduação que são usuários reais da Biblioteca do INPA.  

Estudar as ferramentas digitais de divulgação da produção científica, neste 

caso a BDTD do INPA, visa proporcionar melhor compreensão de como essa 

biblioteca digital atua e como alcança seu público, bem como verificar o que é 

produzido pelos programas de pós-graduação do Instituto e o quanto dessa 

produção está sendo efetivamente publicada por meio da BDTD.   

Assim, esta investigação é norteada pela seguinte questão: Quão eficaz tem 

sido a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INPA, em temos de atualização 

e utilização?  

Para a assimilação do objeto de estudo e resposta da questão norteadora, 

foi necessário compor um aporte teórico para fundamentar esta investigação. A 

fundamentação teórica compreende o primeiro capítulo deste trabalho, que discute e 

elucida algumas questões relacionadas ao tema da pesquisa, abordando assuntos 

como a informação digital, as propriedades e características das bibliotecas digitais 

(BD), o acesso livre e a divulgação da ciência no âmbito das BDs, bem como 

apresenta um breve histórico do surgimento da Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações do IBICT, da qual a BDTD do INPA é parceira.  
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O capítulo dois apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

onde são apontadas as características desta investigação, bem como as etapas 

percorridas para que os objetivos deste estudo fossem atingidos.  

 O terceiro e último capítulo, examina os resultados obtidos na análise e 

tabulação dos dados coletados na pesquisa de campo à luz das informações 

levantadas e discutidas na fundamentação teórica.   

Por fim, apresenta-se a conclusão deste estudo, resgatando os objetivos 

geral e específicos e discutindo-os face aos resultados que esta pesquisa produziu, 

bem como respondendo a questão norteadora desta investigação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A oferta de informação digital configura-se como uma realidade positiva para 

os serviços de bibliotecas, visto o acesso multiusuário simultâneo e a quebra de 

barreiras espaço-temporal impostas pelo material impresso, entre outras nuances. 

Assim, esta fundamentação teórica contextualiza a informação científica digital 

concentrada nas Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações (BDTD), frente à 

importância da divulgação livre e gratuita do conhecimento científico produzido pelos 

programas de pós-graduação das instituições que as mantém.  

 

2.1 A informação digital 

 

A humanidade tem vivido episódios de constante evolução desencadeada 

por acontecimentos que vão desde o aparecimento da escrita, passando pela 

invenção da imprensa (século XV), pela Revolução Industrial do século XVIII, pelo 

advento da Sociedade da Informação e do Conhecimento, até o contínuo 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Cada evolução, revolucionou a maneira como o homem via, entendia e 

operava os diversos setores da sociedade, causando, entre outras coisas, o 

aperfeiçoamento das tecnologias empregadas. A explosão da informação que 

sucedeu a Segunda Guerra Mundial contribuiu significativamente para que os 

governos globais investissem maciçamente nos campos da ciência e tecnologia, 

provocando uma gama de novas descobertas e resultando em evoluções das quais 

a humanidade colhe frutos até hoje.  

A Sociedade da Informação e do Conhecimento, que compreende o contexto 

atual, trouxe consigo importantes ferramentas que acabaram por impulsionar a 

propagação da informação em longa escala. Dentre essas ferramentas estão as 

novas TICs que modificaram o modo de operar das profissões, alterando a 

velocidade e alcance da informação, firmando-se como aliadas dos serviços e 

produtos já existentes e transformando a vida social humana. A Internet, por 

exemplo, é um canal de comunicação, disseminação de informação e prestação de 

serviços que, talvez, mais tenha modificado as atividades humanas na sociedade 

contemporânea.  
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Nesse sentido, a Comissão Europeia (2003 apud TAMMARO e SALARELLI, 

2006, p.69) afirma que,  

 
A internet está a mudar o mundo em que vivemos. Esta mudança não é 
menos importante do que a evolução industrial dos séculos XVIII e XIX. Nas 
últimas décadas, as tecnologias da informação e a internet transformaram o 
modo como as empresas funcionam, os estudantes estudam, os cientistas 
realizam trabalhos de investigação e as administrações públicas fornecem 
serviços aos cidadãos. 
 

Cunha (1999, p. 258) acrescenta ainda que “[...] a partir de 1994 [...], com o 

fenomenal crescimento da Internet, as possibilidades de acessar e recuperar 

informações aumentaram de forma nunca antes imaginada”, justamente pela 

praticidade, agilidade, alcance e dinamismo que a rede mundial de computadores 

proporciona acerca do acesso e uso da informação.  

Aos poucos as TICs foram aperfeiçoadas e introduziram à sociedade novas 

técnicas e novos padrões de comportamento social, provocando, inclusive, o 

surgimento de novos formatos de registro da informação, as quais permitem sua 

célere disseminação em uma escala muito maior e alcance um público cada vez 

mais ávido pelas possibilidades oferecidas.  

Com efeito, a informação digital “[...] tornou-se acessível a qualquer um que 

dispusesse de uma linha telefônica e um modem, a partir de qualquer ponto da 

Terra” (NARDELLI, 2007, p. 29), alcançando um maior número de utilizadores da 

informação nesse novo formato. 

Nesse sentido, Bottari e Silva (2011, p.89) destacam que “[...] com a 

introdução das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), surge o espaço 

virtual eletrônico e seus inúmeros recursos, o que otimizou os sistemas de 

recuperação e disseminação da informação”, fazendo com que os processos de 

acesso e uso da informação, frente ao novo formato de registro da informação, 

aconteçam de forma mais ágil, eficiente e eficaz.  

Souza et al (2012, p. 57) pontuam também que “[...] nesse contexto, 

destaca-se um novo cenário, onde as tecnologias da informação e da comunicação 

potencializam o processo de produção e comunicação, permitindo maior interação 

entre o produtor e consumidor.” Assim, a sociedade que se delineava em seu próprio 

contexto, aliada às TICs e aos novos suportes de registro da informação, alteraram a 

forma como a divulgação dos conhecimentos acontecia, promovendo o surgimento 
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da informação digital, o que se caracteriza como uma revolução acerca dos modelos 

de comunicação da ciência até então existentes.  

As organizações, mais especificamente suas bibliotecas e centros de 

informação, frente ao novo suporte de registro da informação, passaram a utilizar os 

recursos disponíveis e a capturar, organizar e divulgar a informação digital, 

conscientes da flexibilidade e da quebra de barreiras proporcionada por esse novo 

suporte de registro, acompanhando o progresso tecnológico.  

A partir da reunião e organização da informação digital, surge a biblioteca 

digital, virtual ou eletrônica como espaço de reunião desse novo tipo de coleção. 

 

2.2 Biblioteca digital  

 

A biblioteca digital surge consoante ao advento da informação digital, na 

medida em que esta se torna uma possibilidade a mais para os usuários de 

bibliotecas tradicionais, que até então reuniam, tratavam, organizavam e 

disseminavam informação registrada somente nos formatos convencionais: papel 

impresso, microfichas, etc. 

Atraídas pela quebra das barreiras geográficas e pelo acesso e uso da 

informação no ambiente virtual, por meio da Internet, as unidades de informação 

passam a administrar também as bibliotecas digitais, acompanhando os avanços 

tecnológicos e utilizando os recursos disponíveis para, mais uma vez, satisfazer as 

necessidades de seus usuários, a partir da possibilidade de acesso à informação em 

um formato em que sua disponibilização é mais dinâmica e flexível.  

Para entender melhor o conceito da biblioteca digital, o Manifesto das 

bibliotecas digitais da International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), esclarece que:  

 
A biblioteca digital é uma coleção online de objetos de boa qualidade digital, 
criados ou coletados e geridos em conformidade com os princípios aceitos, 
a nível internacional, para a criação de coleções, e que estão disponíveis de 
forma coerente e duradoura e com o apoio dos serviços necessários para 
que os usuários possam encontrar e utilizar esses recursos. 
(IFLA/UNESCO, 2013, p. 1, tradução nossa) 

 

Pelo exposto, a biblioteca digital é aquela que reúne uma coleção de 

informações registradas no formato eletrônico, apoiada nas ações executadas na 
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biblioteca tradicional, como o desenvolvimento de coleções, o processamento 

técnico e o serviço de referência as quais passam totalmente, ou em maior parte a 

ser realizado no ciberespaço, como aponta Borges (2003, p. 663): 

 

A biblioteca digital surge-nos, assim, como uma meta-entidade capaz de 
aglomerar, não física, mas virtualmente, os objetos de informação. 
Caracteriza-se por vários fenômenos entre os quais destacamos a 
desterritorialização e o de eliminação das categorias espaço-temporais.  

 

Dessa forma, a biblioteca digital promove a quebra das barreiras geográficas 

impostas pela coleção impressa, tornando a informação acessível em qualquer 

parte, desde que o espaço onde a informação for acessada esteja conectada via 

Internet.   

Cunha (1999) aponta algumas características da biblioteca digital, como o 

acesso remoto à informação, o uso simultâneo da informação digital por várias 

pessoas e a utilização de vários suportes de informação como texto, som, imagem, 

etc. Assim, uma das principais características desse tipo de biblioteca é o acesso 

multiusuário e simultâneo ao artefato cultural armazenado.   

Entretanto, acrescenta o autor, a implementação da biblioteca digital causa 

impactos negativos e positivos para os serviços tradicionais, sendo necessário 

avaliar alguns pontos que envolvem o processo de construção do modelo digital, 

como as instalações físicas, o equipamento, o desenvolvimento da coleção, a 

comutação bibliográfica, o processamento técnico para os diversos tipos de material 

(livros, periódicos, multimeios, fotografias, etc.), o serviço de referência e a 

preservação dos documentos.  

Assim, a biblioteca digital pode ser entendida como canal onde documentos 

eletrônicos são reunidos, organizados e disseminados, tornando o acesso à 

informação mais prático e versátil. Atualmente, as bibliotecas digitais fazem cada vez 

mais parte do universo de trabalho, estudo e pesquisa dos cientistas, estudantes e 

leigos, de todos os níveis, reunindo e divulgando informações atualizadas e 

facilmente acessíveis a multiusuários (simultaneamente), características desse tipo 

de biblioteca. 

Um fator a ser considerado é o acesso à informação reunida e organizada 

na biblioteca digital, visto que nem todas oferecem acesso livre ao conteúdo 

armazenado. Algumas oferecem acesso remoto e multiusuário, porém a um público 
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restrito. No caso das bibliotecas digitais de instituições públicas o quadro é outro, 

pois a informação deve estar disponível de forma democrática e acessível à 

comunidade acadêmica, científica e à sociedade.  

Conhecedor das possibilidades de divulgação da informação em larga 

escala, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia idealizou o 

projeto da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) brasileira, no intuito de 

reunir e disseminar, em meio eletrônico, a produção científica dos programas de 

pós-graduação das instituições de ensino superior (IES), institutos e centros de 

pesquisas públicos, acompanhando o desenvolvimento tecnológico e permitindo que 

a informação científica propague-se para um público maior, ultrapassando as 

barreiras impostas pelo trabalho publicado na versão impressa e garantindo o 

acesso democrático à informação científica das instituições parceiras. 

 

2.3 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: um projeto do IBICT 

 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) é uma iniciativa do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) em parceria com 

instituições de ensino superior (IES), institutos e centros de pesquisas públicos que 

oferecem Programas de Pós-graduação (PPGs) Stricto Sensu, em nível de mestrado 

e doutorado.  

Southwick, Maffia e Rocha (2003, p.3) afirmam que o objetivo principal da 

BDTD é promover: 

 
[...] a integração das iniciativas brasileiras de publicação eletrônica e 
registro bibliográfico de teses e dissertações, fornecendo aos usuários finais 
uma visão integrada dessas iniciativas por meio de serviços e produtos de 
informação de valor agregado.  

 

Nesta perspectiva, o objetivo da BDTD é compreendido por disponibilizar o 

conhecimento científico produzido pelos programas de pós-graduação das 

instituições parceiras no intuito de assegurar o acesso democrático à informação 

científica institucional pela comunidade científica e pela sociedade.  

A BDTD foi idealizada e implementada para que as IES, institutos e centros 

de pesquisas publicassem toda a produção científica dos PPGs por eles produzidos, 

agregando valor à divulgação da produção científica já concretizada no formato 

impresso.  
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Southwick, Maffia e Rocha (2003) pontuam ainda que o projeto iniciou em 

2001 com a criação de um comitê consultivo formado pelas partes interessadas: 

IBICT, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

Ministério da Educação (MEC), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e quatro 

IES. O modelo final da BDTD foi apresentado em 2002. 

Em 2005, foi lançado o edital de chamada da Fundação de Ciência, 

Aplicações e Tecnologia Espacial (FUNCATE)/IBCT para apoiar os projetos de 

implantação das BDTDs nas instituições públicas em todos os âmbitos, a saber: 

federais, estaduais e municipais que oferecessem programas de pós-graduação, 

visando firmar parcerias com a função de oferecer maior visibilidade à produção 

científica nacional.  

Um ano depois, a Portaria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) nº. 013/2006 determinou que “[...] os arquivos digitais 

disponibilizarão, obrigatoriamente, as teses e dissertações defendidas a partir de 

março de 2006”, tornando, portanto, obrigatória a entrega das teses e dissertações 

em formato digital, simultânea à versão impressa, e instituindo, inclusive, a 

publicação eletrônica como critério de avaliação dos PPGs pela CAPES/MEC.  

Emergiam e se consolidavam assim as BDTDs institucionais, que alimentam 

a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, integrando a produção científica dos 

PPGs das instituições parceiras do projeto e firmando o objetivo inicial da BDTD. 

Vale ressaltar que a BDTD brasileira é integrante da The Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations (NDLTD), tornando a produção científica das IES, 

institutos e centros de pesquisa brasileiros acessível em nível global.   

Observando o propósito da BDTD brasileira é possível avaliar que esta 

compreende um caminho para a divulgação em longa escala do conhecimento 

científico das instituições, pois além de se constituir em um projeto que trabalha com 

a informação no formato digital, promove o acesso livre e gratuito (open access) à 

informação científica no meio virtual, alcançando maior número de usuários, 

quebrando as barreiras geográficas e disponibilizando as informações de forma 

dinâmica, eficiente e em tempo hábil.   
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2.4 O open access, a divulgação da ciência e a missão da BDTD 

 

Uma das características mais marcantes da biblioteca digital, sobretudo no 

caso da BDTD, é o acesso livre e gratuito à informação (open access), que garante 

que a produção científica  seja divulgada, para a própria comunidade científica e 

para a sociedade, em maior escala, com mais rapidez e sem ônus para o usuário, 

como afirmam Souza et al. (2012, p. 56): 

 

O conhecimento científico é o tipo de conhecimento produzido pela 
investigação científica, mediante métodos. [...] é gerado com a finalidade de 
promover soluções para as questões do homem e do meio em que este 
habita, como também para oferecer explicações sistemáticas que possam 
ser testadas e verificadas. Para que esse conhecimento cause 
transformações em ambientes técnico-científicos e sociais é imprescindível 
que ele seja acessível à comunidade científica e para aqueles que se 
interessam em estudá-lo.  
 

Os estudos científicos contribuem significativa e diretamente para o 

desenvolvimento dos diversos setores que movem a sociedade, ocasionando 

transformações em realidades, descobertas de novas tecnologias e criação de 

produtos, além de desencadear a geração de novos conhecimentos e prover 

informação confiável à sociedade.  

Visto a importância indiscutível do conhecimento científico, divulgá-lo de 

forma livre, gratuita e dinâmica faz-se igualmente importante, uma vez que a 

pesquisa não termina quando há a defesa da tese ou dissertação ou na publicação 

de um artigo, paper ou resumo em anais de eventos, mas continua na articulação de 

seus resultados com outras investigações, promovendo a evolução do 

conhecimento.  

Souza et al (2012, p. 56) afirmam ainda que quando o conhecimento é 

produzido no âmbito de universidades, centros e institutos  de pesquisa públicos, 

utilizando recursos públicos, “[...] ele deveria também ter o caráter público para seu 

acesso”, evidenciando a importância do open access frente aos novos modelos de 

divulgação da ciência, como as BDTDs.  

A forma de acesso e uso da informação por meio do open access contribui 

não só para que os conhecimentos científicos já produzidos sejam publicados 

democraticamente aos multiusuários na forma de atividade fim, mas também para 

que os pesquisadores usem tais informações como ponto de partida para a 
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produção de novos conhecimentos, conforme esclarecem Waete, Moura e Mangue 

(2012, p. 196) ao afirmar que “[...] o acesso livre pode facilitar a circulação e o 

acesso a informação científica e promover o surgimento de novas alternativas para a 

comunicação científica.”  

Tais características são determinantes para a consolidação do objetivo e 

missão da BDTD, pois o conhecimento científico precisa ser comunicado sem 

restrições, firmando o compromisso dos cursos de pós-graduação quanto à 

disseminação dos saberes produzidos no âmbito de seus programas. 

Cabe salientar que a modalidade open access é totalmente consoante aos 

direitos autorais, sobretudo nas BDTDs, onde todo e qualquer trabalho é publicado 

mediante à autorização expressa de seus autores, que já se mostram bastante 

sensíveis à questão da divulgação dos resultados de seus estudos.  

Para Waete, Moura e Mangue (2012, p. 199),  

 

[...] o advento da Internet e suas ferramentas correlatas é, sem dúvida, o 
principal impulsionador do AL [acesso livre] ao permitir aglutinar, num 
mesmo espaço virtual, pelo menos duas características relacionadas com a 
disponibilização e acesso à informação: a instantaneidade e a 
simultaneidade, em que independentemente da localização geográfica, um 
mesmo trabalho científico pode ter múltiplos acessos, tão logo este seja 
depositado em rede. 

 

Assim, observa-se a consonância das características do open access com 

as propriedades da biblioteca digital e da informação digital, que configuram-se 

como ferramentas alternativas à coleção impressa das bibliotecas com algumas 

vantagens marcantes, como o acesso multiusuário à mesma informação. 

Assis (2013, p. 213) reforça que: 
 
O avanço das tecnologias de informação e o crescente uso da Internet 
possibilitaram o surgimento de um novo processo de comunicação. Surge, 
assim, o movimento de acesso aberto à informação científica. A ideia 
pensada, primeiramente por pesquisadores dos países do norte, tinha por 
objetivo, por meio da Internet, divulgar os resultados de suas pesquisas e 
trocar informações entre eles. Desta forma, o movimento possibilita o 
acesso à informação técnica-científica atualizada e dá visibilidade à 
produção científica das instituições e aos pesquisadores. 

 

Isto se torna ainda mais evidente quando se visualiza a missão das BDTDs, 

pois comunicar o que está sendo produzido pelas IES, institutos e centros de 

pesquisa públicos é um caminho para o desenvolvimento social e intelectual, além 
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de ser um meio para a potencialização da produção de novos conhecimentos e 

divulgação da informação científica no âmbito interinstitucional.  

Assim, é conhecido que a modalidade de acesso e uso da informação open 

access compreende o real cenário das BDTDs, uma vez que o objetivo principal do 

projeto foi e continua sendo a democratização do acesso ao conhecimento científico 

por parte das comunidades acadêmicas, científicas e pela sociedade.  

Pelo exposto, o acesso livre e gratuito à informação científica digital, que 

compreende o conteúdo das BDTDs, proporciona que os conhecimentos científicos 

produzidos no âmbito dos PPGs das instituições participantes do projeto da BDTD 

sejam divulgados em larga escala à comunidade científica e a qualquer indivíduo 

interessado na consulta aos trabalhos disponíveis, configurando-se como modelo 

positivo para a divulgação da ciência e consolidando o princípio de que a informação 

é direito de todos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Descreve-se neste capítulo a classificação da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos adotados para que esta investigação alcançasse os objetivos 

propostos. 

 

3.1 Abordagem da pesquisa 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa, 

tendo em vista que os objetivos específicos indicam, por vezes, que os resultados 

apresentem-se de forma quantitativa, ao mesmo tempo em que uma análise e 

interpretação qualitativa foi necessária para que a compreensão do objeto de estudo 

acontecesse de forma mais clara e com mais profundidade.  

As investigações quali-quantitativas, como esta pesquisa, se caracterizam 

como a junção das duas abordagens mencionadas e possibilitam a investigação do 

objeto de estudo por meio das inferências sob os dados apresentados em números 

e também organizados e interpretados de forma qualitativa, proporcionando maior 

entendimento do fenômeno estudado. 

 

3.2 Pesquisa quanto aos objetivos 

 

Por adotar uma pesquisa de campo que busca a familiaridade com o objeto 

de estudo a partir do contato com pessoas que vivem a sua realidade, a fim de 

tornar o problema mais explícito, bem como estudar e descrever as características 

de determinada população ou fenômeno, neste caso a BDTD do INPA, esta 

pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva (GIL, 2010). 

 

3.3 Universo, amostra e sujeitos 

 

O universo da pesquisa é composto pelas Bibliotecas Digitais de Teses e 

Dissertações brasileiras que fazem parte do projeto idealizado e gerenciado pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  
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Por utilizar como método o estudo de caso, que Gil (2010, p. 37) define 

como o “[...] estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento”, esta pesquisa examinou a eficácia 

de uma única BDTD participante do projeto do IBICT, a BDTD do INPA, que se 

configura como a amostra deste estudo.   

Para atender ao objetivo específico que propõe mensurar a utilização da 

BDTD pelos discentes dos programas de pós-graduação que são usuários reais da 

Biblioteca do INPA fez-se necessário aplicar um instrumento de coleta de dados a 

fim de obter informações sobre a utilização desta ferramenta digital.  O questionário 

foi enviado a todos os discentes cadastrados na Biblioteca do INPA, sujeitos da 

pesquisa.  

 

3.4 Técnicas de pesquisa 

 

Para medir o índice de atualização do conteúdo da BDTD do INPA referente 

ao período de 2010 a 2012, foi levantado o quantitativo de teses e dissertações 

produzidas pelo Instituto no caderno de indicadores “Memória da Pós-Graduação” 

disposto pelo sistema de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e, posteriormente, confrontado com o que está 

efetivamente publicado na BDTD do INPA, comparando a quantidade de trabalhos 

produzidos e o número de trabalhos publicados na BDTD.   

O exame comparativo foi feito por meio de planilhas (Apêndice A) no 

software Excel mediante dados obtidos no caderno de indicadores da CAPES e 

busca por programa de pós-graduação na BDTD do INPA. As planilhas foram 

organizadas por programa de pós-graduação e divididas por ano examinado e por 

nível de curso, a fim de elucidar o quantitativo de teses e dissertações publicadas 

em relação àquelas defendidas.  

Para mensurar a utilização da BDTD por parte dos discentes dos programas 

de pós-graduação do Instituto, foi aplicado um questionário eletrônico, via Google 

Drive, enviado por e-mail para todos os sujeitos, mediante autorização da coleta dos 

metadados (e-mail e telefone) destes.  

Para isso, foi realizada uma reunião com a diretora da Biblioteca para 

esclarecimento dos objetivos deste estudo e da metodologia empregada, de modo a 

viabilizar a assinatura do Termo de Autorização Institucional (Anexo A). Uma vez 
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emitida a autorização, o contato dos sujeitos foi solicitado à Biblioteca do INPA e 

extraído por meio do “Módulo de Circulação e Empréstimo” do software Bibliostudio, 

onde os usuários são cadastrados.  

76 discentes dos PPGs do Instituto são usuários reais da Biblioteca do INPA. 

Desses, 5 tinham cadastro incompleto com ausência de informações necessárias 

para envio do instrumento (e-mail e telefone). Assim, o instrumento foi enviado para 

71 discentes. Deste total, 5 mensagens retornaram, então, 66 discentes receberam 

efetivamente o e-mail com o questionário. 

O instrumento de coleta de dados (Apêndice B), enviado aos sujeitos via 

Google Drive, é constituído de 15 perguntas com o objetivo de obter indicadores da 

forma de utilização da BDTD do INPA pelos sujeitos, bem como a representação 

destes quanto aos cursos e ao nível de formação e o uso dos suportes de 

informação e foi idealizado mediante reflexão acerca do próprio objeto de estudo. 

 

3.5 Análise dos resultados 

 

A tabulação dos dados quantificáveis ocorreu por meio dos recursos 

disponíveis no formulário do Google Drive e do software Microsoft Excel. O exame 

das respostas das perguntas abertas e semiabertas foi executado por meio de 

técnicas de análise de conteúdo, que Bardin (1977, p.38) a considera como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objectivos, de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  

 

Assim, a técnica permite caracterizar o conteúdo das mensagens explícitas e 

implícitas nas respostas e padronizá-las, estabelecendo um consenso aceitável 

entre as diversas respostas qualitativas obtidas na coleta de dados. A vantagem de 

fazer análise de conteúdo é promover um estudo mais aprofundado, que 

proporcione às investigações exploratórias, como esta pesquisa, maior possibilidade 

de compreensão do fenômeno estudado.  

Neste estudo, após a pré-análise, as respostas das perguntas abertas foram 

distribuídas em tabelas que organizam os relatos dos discentes de modo a 

possibilitar melhor visualização dos dados interpretados.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados está subdividida em duas etapas. A primeira 

apresenta os indicadores de atualização da BDTD do INPA por meio de dados das 

teses e dissertações defendidas nos referidos anos, reunidos no sistema de 

avaliação da CAPES, e do comparativo com os trabalhos publicados na BDTD. A 

segunda analisa os resultados dos dados coletados por meio da pesquisa de campo 

executada junto aos sujeitos previamente identificados.  

 

4.1 A atualização da BDTD 

 

Para atender o objetivo específico que propõe levantar o quantitativo de 

teses e dissertações produzidas pelos programas de pós-graduação do Instituto 

entre os anos de 2010 e 2012, fez-se necessário consultar o portal da Coordenação 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O site dispõe de informações acerca dos cursos recomendados, entre eles, 

nove programas de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, do INPA. O 

Programa de Pós-graduação em Aquicultura, parceria do INPA com a Universidade 

Nilton Lins, ainda não consta na lista de cursos recomendados, portanto, não foi 

possível realizar o levantamento acerca desse curso.  

O INPA mantém 10 cursos de pós-graduação, a saber: Agricultura no 

Trópico Úmido (ATU); Aquicultura (AQUI), em parceria com a Universidade Nilton 

Lins; Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI); Botânica (BOT); Ciências de 

Florestas Tropicais (CFT); Clima e Ambiente (CLIAMB), em parceria com a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Ecologia (ECO); Entomologia (ENTO); 

Genética, Conservação e Biologia Evolutiva (GCBEV); e o mestrado 

profissionalizante em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia (MPGAPA). As 

siglas mencionadas são utilizadas pelos colaboradores do Instituto para 

comunicação interna.  

O quantitativo de teses e dissertações defendidas no Instituto durante o 

período estudado foi levantado por meio do caderno de indicadores “Memória da 

pós-graduação” que faz parte do sistema de avaliação dos PPGs pela CAPES. O 

Programa de Pós-Graduação em Agricultura no Trópico Úmido não oferece curso de 

doutorado. O curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Clima e 
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Ambiente e o Mestrado Profissionalizante em Gestão de Áreas Protegidas na 

Amazônia tiveram suas primeiras defesas em 2012, conforme expõe a Tabela 1.  

 
 
Tabela 1 - Quantidade de teses e dissertações defendidas entre os anos de 2010 e 2012 nos PPGs 
do INPA 

Programa de pós-graduação 

Teses e dissertações defendidas 

2010 2011 2012 
M D M D M D 

ATU 10 - 14 - 12 - 
AQUI - - - - - - 

BADPI 17 6 16 6 16 6 
BOT 13 4 8 4 9 4 
CFT 14 3 14 1 14 4 

CLIAMB 6 - 13 - 7 4 
ECO 15 8 24 3 20 11 

ENTO 15 2 11 5 15 7 
GCBEV 14 1 11 4 12 - 

MAGAPA - - - - 11 - 
M = Mestrado; D = Doutorado. 

Fonte: CAPES, 2014. 

 

Posteriormente, foi efetuado o exame comparativo dos trabalhos defendidos 

no âmbito dos PPGs do Instituto neste período com o que está efetivamente 

publicado na BDTD do INPA, visando o alcance da proposta de estudo, a qual busca 

comparar com o quantitativo de teses e dissertações dos referidos anos publicados 

na BDTD.  

O comparativo foi baseado no caderno de indicadores “Memória da pós-

graduação”, disponível para consulta na guia “cursos recomendados” no portal da 

CAPES na Internet. O caderno de indicadores dispõe de referência simples aos 

trabalhos defendidos, com autor, título e membros da banca. Assim, foi possível 

buscar na BDTD do INPA as teses e dissertações em questão.  

O levantamento foi organizado por meio de planilha no Excel (Apêndice A) 

com a referência do trabalho e o indicativo de ‘publicado’ ou ‘não publicado’ na 

BDTD. Os resultados do comparativo estão dispostos nas Tabelas 2, 3 e 4, expostas 

a seguir e organizadas por ano (2010, 2011 e 2012). 
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Tabela 2 - Comparativo das teses e dissertações defendidas e publicadas. Ano base: 2010 

Programa de  
pós-graduação 

2010 

Defendido Publicado 

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 
ATU 10 - 5 - 

BADPI 17 6 8 2 
BOT 13 4 8 2 
CFT 14 3 12 3 

CLIAMB 6 - 4 - 
ECO 15 8 8 6 

ENTO 15 2 10 2 
GCBEV 14 1 7 1 

MPGAPA - - - - 
Total 104 24 62 16 

Fonte: Levantamento da pesquisa.  

 
 

Em 2010, pelos dados dispostos na Tabela 2, nota-se certa irregularidade 

quanto à publicação dos trabalhos defendidos, embora o quadro apresente-se 

bastante razoável, com maior número de publicações nos Programas de Pós-

Graduação em Ciências de Florestas Tropicais, em nível de mestrado, com 85,71% 

dos trabalhos publicados e, Ciências de Florestas Tropicais; Entomologia; e 

Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, em nível de doutorado, com 100% de 

trabalhos publicados. 

O menor índice de publicação neste ano é dos Programas de Pós-

Graduação em Agricultura no Trópico Úmido, em nível de mestrado, com 50% de 

publicação, e Biologia de Água Doce e Pesca Interior, em nível de doutorado, com 

33, 33% dos trabalhos defendidos publicados efetivamente na BDTD, conforme 

dados apontados na Tabela 2. 

 

Tabela 3 - Comparativo das teses e dissertações defendidas e publicadas. Ano base: 2011 

Programa de  
pós-graduação 

2011 

Defendido Publicado 
Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 

ATU 14 - 5 - 
BADPI 16 6 7 4 
BOT 8 4 5 3 
CFT 14 1 10 1 

CLIAMB 13 - 7 - 
ECO 24 3 19 2 

ENTO 11 5 8 3 
GCBEV 11 4 10 4 

MPGAPA - - - - 
Total 111 23 71 17 

Fonte: Levantamento da pesquisa.  
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Em 2011, a situação se apresenta ainda irregular, com a maior publicação 

no Programas de Pós-Graduação em Entomologia, em nível de mestrado, com 

72,73% de trabalhos publicados, e Ciências de Florestas Tropicais e Genética, 

Conservação e Biologia Evolutiva, em nível de doutorado, com 100% das teses 

publicadas.  

O menor índice de publicação se apresenta no Programa de Pós-Graduação 

em Agricultura no Trópico Úmido, em nível de mestrado (35,71%) e, nos Programas 

de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (66,77%) e 

Entomologia (60%). 

O Mestrado Profissionalizante em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia 

não efetivou defesas neste ano, motivo pelo qual não desponta na Tabela 3.  

 
Tabela 4 - Comparativo das teses e dissertações defendidas e publicadas. Ano base: 2012 

Programa de  
pós-graduação 

2012 

Defendido Publicado 
Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 

ATU 12 - 4 - 
BADPI 16 6 2 3 
BOT 9 4 1 3 
CFT 14 4 9 3 

CLIAMB 7 4 1 1 
ECO 20 11 19 9 

ENTO 15 7 9 5 
GCBEV 12 - 6 - 

MPGAPA 11 - 7 - 
Total 116 36 58 24 

Fonte: Levantamento da pesquisa.  

No último ano analisado, 2012 (Tabela 4), percebe-se um desacerto maior 

entre os trabalhos defendidos e publicados que nos anos anteriores, exceto no 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia, em nível de mestrado, com 95% de 

publicação e em nível de doutorado, com 81,8% das teses defendidas no âmbito do 

PPG, publicadas.  

Por outro lado, o menor índice de trabalhos defendidos que encontram-se 

publicados BDTD do INPA é dos Programas de Pós-Graduação em Botânica, em 

nível de mestrado (11,11%), e Clima e Ambiente, em nível de doutorado (25%). 

O levantamento comparativo dos três anos acerca da atualização da BDTD 

permite visualizar a totalidade de trabalhos defendidos no âmbito dos PPGs com o 

quantitativo geral daqueles efetivamente publicados na BDTD, nos dois níveis de 

pós-graduação stricto sensu. Assim, a Tabela 5 apresenta o quadro geral de teses e 
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dissertações defendidas em relação àquela publicadas na BDTD no que tange ao 

período estudado. 

 
Tabela 5 - Quadro geral de teses e dissertações defendidas e publicadas no período de 2010 a 2012. 

Nível Defendido Publicado 

Mestrado 331 119 
Doutorado 83 57 

Total 414 176 
Fonte: Levantamento da pesquisa 

 

Analisando a tabela 5, verifica-se um grande descompasso quanto a 

atualização da BDTD, na medida em que, do total das dissertações defendidas no 

âmbito dos PPGs do Instituto, apenas 35,95% estão efetivamente publicadas na 

BDTD do INPA. Por outro lado, o quadro geral de teses publicadas apresenta-se um 

pouco mais otimista, com 68,67% dos trabalhos defendidos publicados na BDTD, 

embora ainda não apresente um índice de publicação razoável.  

Isto significa que a BDTD do INPA apresenta-se ineficaz quanto à 

divulgação da produção científica dos PPGs mantidos pelo Instituto, visto que, do 

total de trabalhos publicados, somente 42,51% estão efetivamente publicados na 

BDTD.  

A Biblioteca do INPA é responsável por alimentar a BDTD, por meio da 

publicação eletrônica das teses e dissertações defendidas no Instituto, mediante 

autorização expressa de seu autor pelo Termo de Autorização para publicação 

(Anexo B), conforme Lei nº 9610/98, que regula os direitos autorais no Brasil.  

Para publicação, o Termo deve estar devidamente preenchido e 

acompanhado do arquivo digital do trabalho. Os egressos preenchem o Termo e o 

entregam, junto com o arquivo digital, gravado em CD, nas secretarias de seus PPG, 

que, posteriormente, repassam para a Coordenação de Pós-Graduação de onde o 

material é enviado para a Biblioteca. 

Qualquer ausência de informação no Termo ou problema com o arquivo 

digital obriga a devolução dos mesmos para preenchimento ou substituição pelo 

autor. Este pode ser um dos motivos pelo quais a BDTD encontra-se desatualizada, 

pois o preenchimento incorreto ou incompleto do Termo ou problemas com o arquivo 

digital impede a publicação do trabalho e a substituição do material corrigido 

enfrenta novamente os trâmites mencionados, o que não acontece imediatamente. 
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Por outro lado, alguns trabalhos geram artigos que são submetidos pelos 

autores a periódicos científicos que exigem ineditismo das pesquisas, outros geram 

pedido de patente e devem ter seu conteúdo restrito durante o processo. Nestes 

casos, só são publicados o título; a autoria; os resumos em língua vernácula e língua 

estrangeira; os contribuidores, sejam orientadores e membros da banca; e a data de 

defesa. O arquivo digital é publicado na BDTD, entretanto, tem acesso totalmente 

restrito, pelo período de um ano, conforme solicitação assinalada no Termo de 

Autorização para publicação.  

Talvez, o receio de que um estudo que gerou patente seja divulgado antes 

que o processo termine faça com que os egressos retardem o envio de seus 

materiais para publicação, desinformados de que, nesses casos, o acesso ao 

arquivo digital é totalmente restrito.  

 Esses trâmites influenciam diretamente o quadro de atualização do 

conteúdo da BDTD, a divulgação dos trabalhos produzidos, e, posteriormente, a 

busca e recuperação dos materiais disponíveis.  

Para mensurar a busca, recuperação e uso da informação na BDTD os 

discentes dos PPGs do INPA foram consultados. Os resultados apresentam-se na 

seção e subseções a seguir.  

 

4.2 A utilização da BDTD  

 

A fim de mensurar a utilização da BDTD pelos discentes dos programas de 

pós-graduação que são usuários reais da Biblioteca do INPA foi elaborado e enviado 

aos sujeitos por meio da ferramenta Google Drive, um instrumento eletrônico o qual 

ficou disponível para resposta de janeiro a fevereiro de 2014, totalizando um mês e 

quinze dias de aplicação.  

Dos 66 sujeitos que receberam o instrumento de coleta em seus correios 

eletrônicos, 14 responderam o questionário, mesmo após a adoção de uma segunda 

solicitação, feita na segunda quinzena de fevereiro. Deste modo, apresenta-se a 

seguir a análise dos resultados quanto à utilização da BDTD por parte desses 

usuários.  
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4.2.1 Identificação dos sujeitos e uso da informação 

 

O Instrumento de coleta foi respondido por discentes que estão matriculados 

e frequentando diferentes programas de pós-graduação do Instituto, com maioria 

das respostas enviadas pelos discentes dos Programas de Pós-Graduação em 

Biologia de Água Doce e Pesca Interior (22%) e Ciências de Florestas Tropicais 

(22%), conforme ilustra o Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 - Representação dos programas de pós-graduação na pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisa não obteve resposta de discentes dos Programas de Pós-

Graduação em Agricultura no Trópico Úmido, bem como Aquicultura e Clima e 

Ambiente.  

Quanto ao nível de formação dos sujeitos, 72% estão cursando pós-

graduação stricto sensu em nível de mestrado, 21% em nível de doutorado e 7% 

cursam o Mestrado Profissionalizante em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, 

único mestrado desta natureza oferecido pelo Instituto.  

Questionados sobre a utilização dos suportes de informação, 57% afirmam 

utilizar mais informações no formato digital do que o material impresso, enquanto 

43% afirmam fazer uso de informações tanto no formato impresso quanto eletrônico, 

o que permite inferir que os discentes de pós-graduação que são usuários reais da 

Biblioteca do INPA são pesquisadores que fazem uso da informação digital com 

muita frequência, quer seja aquela disposta em base de dados, repositórios 

instituicionais ou bibliotecas digitais, atraídos, talvez, pelos recursos e possibilidades 

de busca, recuperação e uso da informação no ambiente eletrônico, conforme 

destacam Bottari e Silva (2011) e Cunha (1999).  
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4.2.2 Uso da BDTD do INPA 

 

Uma vez identificado o uso frequente de informações registradas em formato 

digital, buscou-se identificar o nível de conhecimento dos discentes quanto à BDTD 

mantida pelo INPA. Assim, quanto ao conhecimento desta ferramenta, 86% afirmam 

conhecer amplamente a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto, e 

14% apontam saber de sua existência. Nenhum dos questionados mostrou total 

desconhecimento da BDTD/INPA. 

Dos discentes consultados, 79% afirmam que utilizam a BDTD para apoiar 

os estudos e pesquisas por eles desenvolvidos. Alguns apontam, inclusive, que a 

BDTD os auxiliou na elaboração do projeto de pesquisa, uma vez que tiveram 

acesso à produção científica já publicada sobre suas temáticas.  

Tal constatação permite inferir que nem todos os usuários que afirmam 

conhecer amplamente a BDTD a utilizam como ferramenta de estudo e pesquisa, 

pois um percentual de 7% dos sujeitos que conhecem a BDTD assegura não utilizá-

la em suas atividades acadêmicas. 

A frequência de utilização da BDTD varia entre raramente e eventualmente, 

como demonstra o Gráfico 2. Uma parcela equivalente a 14% garante não utilizar a 

ferramenta.  

 

Gráfico 2 - Frequência de uso da BDTD 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A rara (50%) e/ou eventual (36%) frequência de uso pode ser justificada na 

fala do discente 9, que em pergunta aberta sobre as dificuldades quanto à utilização 

da BDTD, afirma:  
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Geralmente não encontro o projeto desejado. A forma de busca é muito 
complicada, por exemplo, ao colocar o nome do autor da dissertação ou da 
tese o sistema faz busca por nomes separados e isso prejudica muito, pois 
perde-se muito tempo procurando e por vezes não encontra-se o desejado. 
(D9) 

 

A experiência do D9 permite inferir que alguns discentes, baseados em 

experiências negativas acabam não utilizando a BDTD, pelas dificuldades de busca 

e recuperação da informação e, em muitos casos, frustrados pela inexistência de 

conteúdo (teses e dissertações) publicado, conforme indica levantamento acerca da 

atualização da BDTD, discutido na seção 4.1 deste estudo.  

Fortalecendo a afirmação da desatualização do conteúdo ou a ineficácia das 

ferramentas de busca propostas pelo sistema de recuperação de informação (SRI) 

da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações mantida pelo Instituto, a maioria dos 

sujeitos questionados afirma que, utilizando-a, eventualmente (57%) ou raramente 

(29%) encontram a informação desejada, conforme ilustra o Gráfico 3. 

.  
Gráfico 3 - Recuperação da informação desejada 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

O exame dos dados apresentados no Gráfico 3 permite inferir que a 

recuperação da informação contribui diretamente para que o usuário utilize ou não 

os serviços da BDTD ou de outras plataformas digitais, pois uma vez que o usuário 

busca informação e a encontra, ou mesmo que não encontre a informação 

inicialmente pretendida, mas encontre outras informações similares, a ferramenta 

utilizada passa ser entendida como um canal de consulta frequente para aquele 

pesquisador.  

Questionados sobre as principais dificuldades quanto à utilização da BDTD, 

os discentes enfatizam justamente o SRI e a atualização da BDTD como principais 

empecilhos para acesso aos trabalhos publicados ou que deveriam estar publicados.  
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Dez sujeitos responderam à pergunta que questiona as dificuldades 

enfrentadas quanto à utilização da BDTD. Nos relatos, foram identificadas duas 

categorias quanto às dificuldades de utilização, a saber: a busca no SRI e o acesso 

por falta de publicação do conteúdo demandado, conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Dificuldades quanto à utilização da BDTD 

Discente 
Dificuldade 
(categoria) 

Relato 

D1 Conteúdo Livros atualizados. 

D2 SRI 
A busca por programa de pós-graduação é um 
pouco complicada.  

D3 Conteúdo Os documentos antigos não estão disponíveis. 

D4 SRI 

Normalmente as palavras-chave colocados na 
busca do site não realiza uma seleção tão 
refinada... por exemplo, quando digito peixe-
boi, aparecem outras dezenas de teses que 
não condizem com o tema. 

D5 SRI 
Tenho que buscar utilizando de inúmeras 
palavras chaves para encontrar uma 
dissertação. 

D6 Conteúdo 
Algumas teses que procurei simplesmente não 
constavam, e ninguém soube me dizer o 
motivo, ou me arrumar a cópia impressa. 

D7 SRI A ferramenta de pesquisa é ineficiente. 

D8 Conteúdo 
Não encontrei algumas Teses e ou 
Dissertações 

D9 SRI e conteúdo 

Geralmente não encontro o projeto desejado, a 
forma de busca é muito complicada, por 
exemplo ao colocar o nome do autor da 
dissertação ou da tese o sistema faz busca por 
nomes separados e isso prejudica muito pois 
perde-se muito tempo procurando e por vezes 
não encontra-se o desejado. 

D10 Conteúdo  
Poderia ter mais trabalhos publicados. Já 
busquei uma tese que tenho certeza que foi 
defendida no INPA e não encontrei. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

É importante salientar que a BDTD reúne, organiza e disponibiliza somente 

teses e dissertações em formato eletrônico original, defendidas no Instituto, assim, 

observa-se que a BDTD do INPA não disponibiliza outro tipo de material, como 

livros, por exemplo, pois está claro que os tipos de fontes de informação 

armazenado pela BDTD são trabalhos finais de cursos de pós-graduação stricto 

sensu em nível de mestrado e doutorado.  

O exposto pelo sujeito D1, deste modo, demonstra a ausência de 

conhecimento acerca da oferta de informação pela BDTD/INPA. 
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A BDTD dispõe de um SRI que oferece três possibilidades de busca e 

recuperação de informação, a saber: a simples (Figura 2), a avançada (Figura 3) e a 

por programa de pós-graduação (Figura 4).  

 
Figura 1 - Interface inicial da BDTD do INPA 

 
Fonte: Site da BDTD na Internet 

 

A Figura 1 ilustra a interface inicial da BDTD do INPA. Para que o usuário 

tenha encontre as possibilidades de busca é necessário que acesse o item busca na 

parte superior central do site, que o direcionará automaticamente para a interface de 

busca simples (Figura 2), onde estão disponíveis também informações acerca dos 

últimos trabalhos publicados, bem como daqueles que estarão futuramente 

disponíveis (em processamento técnico). A sigla TDEs, que é recorrente na BDTD, 

significa teses e dissertações eletrônicas. 
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Figura 2 - Interface da busca simples na BDTD 

 
Fonte: Site da BDTD na Internet 

 

A busca simples (Figura 2) é composta por um único campo onde o usuário 

pode inserir a expressão que deseja buscar, seja autor, título, assunto, etc. Em 

simulação, observou-se que somente é possível recuperar um documento por autor 

buscando pelo nome completo deste, e mesmo assim, o SRI recupera outros 

documentos, inclusive de outros autores que não possuem o mesmo prenome ou 

sobrenome. Tem-se o mesmo resultado para busca pelo nome completo do autor 

entre aspas. 

 Quando a busca simples ocorre por título, com as três ou quatro primeiras 

palavras, com ou sem aspas, o SRI retorna com n resultados, com o documento 

específico pesquisado perdido no meio de tantos registros. Tal fato desponta para a 

necessidade de uma auditoria na base visando adequar os padrões de recuperação 

das demandas assinaladas.  

Novamente a fala do discente 9 ilustra a realidade do SRI da BDTD do INPA. 

 

[...] ao colocar o nome do autor da dissertação ou da tese o sistema faz busca por 
nomes separados e isso prejudica muito pois perde-se muito tempo procurando e 
por vezes não encontra-se o desejado. (D9) 

  

O discente 7 é bem mais severo em seu relato acerca da utilização da 

BDTD:  

A ferramenta de pesquisa é ineficiente.” (D7) 
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Por outro lado, a busca avançada (Figura 3) por autor é bastante eficaz. Ao 

pesquisar por prenome ou qualquer sobrenome, o SRI retorna exatamente o 

documento pesquisado, sem a necessidade de nome completo entre aspas.  

 

Figura 3 - Interface da busca avançada na BDTD. 

 
Fonte: Site da BDTD na Internet. 

 

Quanto à busca avançada por título, o resultado permanece como na busca 

simples, recuperando registros que contém qualquer palavra, principalmente 

preposições, retornando muitos documentos, inclusive aquele pesquisado que se 

encontra perdido em meio a tantos registros. É possível fazer busca tipo booleana 

nesta modalidade, que mostrou-se igualmente ineficaz.  

Em outro caso, a pesquisa por determinada expressão retornou com 

“nenhum registro encontrado” mesmo os termos sendo parte do título de uma 

dissertação recentemente publicada e que aparece na interface inicial de busca, 

logo, deveria ser recuperada.  

Quando a busca avançada acontece por assunto, a situação é a mesma, 

com retorno de registros que não estão sequer relacionados com o termo 

pesquisado.  

Nesse sentido, D4 e D5 relatam que: 

 

Normalmente as palavras-chave colocadas na busca do site não realiza 
uma seleção tão refinada... por exemplo, quando digito peixe-boi, aparecem 
outras dezenas de teses que não condizem com o tema. (D4) 
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Tenho que buscar utilizando de inúmeras palavras chaves para encontrar 
uma dissertação. (D5) 

 

A simulação feita durante a pesquisa mostrou que a busca pelo termo ‘peixe-

boi’ retorna registros de teses e dissertações indexadas com tal assunto e também 

outros trabalhos que não estão relacionados ao descritor.  

Quanto ao conteúdo ou SRI, D10 esclarece que: 

 

Poderia ter mais trabalhos publicados. Já busquei uma tese que tenho 
certeza que foi defendida no INPA e não encontrei. (D10) 

 

 Assim, quando D6, D8, D9 e D10 afirmam não encontrar o documento 

pesquisado, pode ser que o documento exista, mas não tenha sido recuperado em 

função da ineficiência do SRI ineficaz ou que de fato não haja registro do material na 

BDTD, que esta pesquisa revelou estar desatualizada quanto ao conteúdo.  

A última possibilidade de busca é efetuada por registro dos programa de 

pós-graduação, cuja resposta lista todas as teses e dissertações conforme 

configuração de busca estabelecida pelo usuário. Por exemplo, é possível recuperar 

todos os documentos publicados de um PPG; por um período de data de defesa 

específico, ou por nível de pós-graduação (mestrado ou doutorado), conforme filtros 

indicados a Figura 4.  

 

Figura 4 - Interface da busca por registro por programa de pós-graduação 

 
Fonte: Site da BDTD na Internet 
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Este tipo de busca é eficaz quando o objetivo é visualizar a totalidade dos 

trabalhos publicados, inclusive essa forma de busca foi utilizada para o 

levantamento feito na seção anterior. O grande problema que ela apresenta é a 

dificuldade de acesso pelo usuário não familiarizado à esse tipo de busca, explícita 

na fala de D2:  

 

A busca por programa de pós-graduação é um pouco complicada. (D2) 

 

É necessário clicar em “busca”; “registro por programas de pós-graduação”, 

que abre em outra janela; configurar a pesquisa e solicitar a geração de relatório. 

Assim, muitos usuários necessitam de treinamento para realizar esse tipo de busca.  

Em simulação, buscou-se por todos os programas de pós-graduação até o 

ano de 2014 e em todos os níveis. O relatório permitiu uma visão geral de todos os 

trabalhos publicados na BDTD até o presente ano, conforme Figura 5.  

 
Figura 5 - Lista final da pesquisa por registro por programas de pós-graduação 

 
Fonte: Site da BDTD na Internet. 

 

Os filtros utilizados para gerar o relatório da Figura 5 foram: todos os PPGs; 

todos os anos até 2014; e todos os níveis de formação, seja mestrado e doutorado. 

É possível explorar o relatório por PPG e consultar os trabalhos publicados, que 

estão organizados por ordem alfabética, conforme prenome de autor. 

Sob outra perspectiva, D3 afirma que:  
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Os documentos antigos não estão disponíveis. (D3) 

 

Isso ocorre pelo fato de que a publicação na BDTD das teses e dissertações 

defendidas no Instituto só tornou-se obrigatória a partir da portaria da CAPES nº. 

013/2006 que determinou que “[...] os arquivos digitais disponibilizarão, 

obrigatoriamente, as teses e dissertações defendidas a partir de março de 2006”, 

tornando, portanto, indispensável a entrega das teses e dissertações em formato 

digital simultânea à versão impressa e instituindo, inclusive, a publicação eletrônica 

como critério de avaliação dos PPGs pela CAPES/MEC.  

Isto não impede, é claro, que aquele pesquisador que defendeu seu trabalho 

no Instituto em anos anteriores a 2006 e torne disponível a sua produção, por 

entender que “[...] o acesso livre pode facilitar a circulação e o acesso a informação 

científica [...] (WAETE, MOURA e MANGUE, 2012, p. 196), a partir da 

disponibilização de uma cópia digital original do seu trabalho acompanhada do 

Termo de Autorização para Publicação para que a Biblioteca do INPA possa 

incorporar sua tese ou dissertação à coleção da BDTD. 

 

4.2.3 Sobre o acesso livre à produção científica  

 

Questionados sobre o que pensam a respeito de suas teses/dissertações 

ficarem totalmente disponíveis para consulta por meio da Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações do INPA, os sujeitos mostraram reconhecer a importância da 

divulgação, na modalidade acesso livre, de suas produções científicas, conforme 

Quadro 2. 

  
Quadro 2 - Opinião dos sujeitos sobre o acesso livre aos seus trabalhos por meio da BDTD 

(Continua) 

Discente Opinião Relato 

D1 Positiva 
Acho de grande importância. Pois assim será uma 
ferramenta para que outros estudantes entendam como 
caminham as pesquisas no INPA. 

D2 Positiva Muito bom. 

D3 Positiva O mínimo de divulgação necessária para as teses do INPA. 

D4 Positiva 
Concordo em se fazer ciência e tornar público o trabalho 
estudado. Portanto, apoio a busca e consulta. 

D5 Positiva 

É de grande importância a todos (comunidade cientifica e 
leigos) terem acesso aos resultados das pesquisas na pós-
graduação do INPA. O meio digital é uma forma rápida e 
fácil para qualquer um ter acesso de qualquer lugar. 
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Quadro 2 - Opinião dos sujeitos sobre o acesso livre aos seus trabalhos por meio da BDTD 
(Continuação) 

Discente Opinião Relato 

D6 Positiva 

Acho que o objetivo da ciência é divulgar a informação que 
obtemos com nossas pesquisas, por isso, disponibilizar as 
teses e dissertações é essencial para que possamos 
repassar nossos conhecimentos. 

D7 Positiva 

Eu penso que é uma importante ferramenta para difundir os 
resultados das pesquisas científicas Brasil afora e estou 
totalmente favorável que minha dissertação se torne 
disponível na Biblioteca Digital. 

D8 Positiva 
Pode auxiliar na pesquisa de outro discente e levar a um 
resultado mais importante. Sou a favor da divulgação das 
pesquisas sem custo monetário. 

D9 Positiva 
Acho bom. Contribui para a divulgação dos resultados das 
nossas pesquisas. 

D10 Positiva 
Ótimo para divulgação e acesso de demais instituições do 
Brasil. 

D11 Positiva Muito importante, principalmente para documentos antigos. 

D12 Positiva Ótimo. 

D13 Positiva 
Acho bom, quem precisa de alguma informação sobre 
assunto pode se informar. 

D14 
Positiva 

com resalva 

Acho muito interessante e importante, entretanto vale 
lembrar que consultas em teses e dissertações para pós-
graduandos somente serve de base, não podendo ser 
citadas em artigos na grande maioria das revistas 
cientificas. É uma ferramenta importante, mas básica. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os relatos de D1, D5, D6 e, especialmente, D8, estão de acordo com Souza 

et al (2012) que afirmam ser imprescindível o acesso livre e gratuito à informação 

científica, pela própria comunidade científica e por quem interessar estudar,  para 

que ocorra transformações nos ambientes técnico-científicos e sociais.   

Ademais, pontua Assis (2013, p. 213), o open access “[...] possibilita o 

acesso à informação técnica-científica atualizada e dá visibilidade à produção 

científica das instituições e aos pesquisadores”, que parece ser altamente relevante 

para os discentes de pós-graduação questionados.  

Nesse sentido, D5 relata que:  
 

É de grande importância a todos (comunidade cientifica e leigos) terem 
acesso aos resultados das pesquisas na pós-graduação do INPA. O meio 
digital é uma forma rápida e fácil para qualquer um ter acesso de qualquer 
lugar. (D5) 

 

Tal afirmação reitera o acesso célere à informação em meio eletrônico e as 

demais possibilidades e recursos da biblioteca digital, como o acesso multiusuário e 
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a desterritorialização do acesso ao conhecimento científico (BORGES, 2003; 

CUNHA, 1999; WAETE, MOURA e MANGUE, 2012), como principais atrativos dos 

usuários desse tipo de biblioteca e como pontos positivos para que os autores das 

teses e dissertações tornem os seus trabalhos disponíveis por meio da BDTD. 

Assim, há o entendimento dos mestrandos e doutorandos que egressam nos 

programas de pós-graduação do INPA quanto à disponibilização de seus trabalhos 

via BDTD, pois eles demonstram entender a relevância de uma BDTD atualizada 

para divulgação dos conhecimentos científicos produzidos no âmbito dos PPGs do 

Instituto.  

 

4.2.4  Demais considerações 

 

O instrumento ainda questionou sobre a opinião dos sujeitos acerca da 

disponibilização de seus trabalhos e sobre o grau de satisfação dos discentes 

quanto aos serviços e recursos da BDTD. O Gráfico 4 ilustra  o grau de satisfação 

acerca da utilização da BDTD pelos discentes consultados, que verificou-se variar 

entre parcialmente satisfeito (57%) e insatisfeito (29%).  

 
Gráfico 4 - Grau de satisfação dos sujeitos quanto aos serviços e recursos da BDTD do INPA 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O grau de satisfação dos discentes pode ser justificado por questões já 

levantadas nesta análise, retratadas no Gráfico 3, que ilustra a frequência de 

recuperação da informação desejada no ato da busca, e o Quadro 1, o qual 

descreve o relato dos sujeitos quanto às dificuldades e/ou frustrações acerca da 

utilização da BDTD.  

Por fim, no espaço livre para comentários sobre a satisfação ou insatisfação 

quanto aos serviços e recursos da BDTD do INPA, os discentes novamente teceram 
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comentários a publicação de trabalhos defendidos no Instituto nos anos anteriores a 

2005 e sobre a divulgação da BDTD no âmbito dos PPgs, conforme descrito no 

Quadro 3.  

Quadro 3 - Comentários acerca da satisfação quanto aos serviços e recursos da BDTD 

Discente 
Categoria do 
comentário 

Comentário  

D1 Conteúdo 
Inserir as teses e dissertações referentes a anos 
anteriores a 2005. 

D2 Divulgação 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 
INPA deveria ser mais divulgada. Não vejo nenhum 
docente informando aos seus alunos sobre a 
ferramenta. 

D3 Conteúdo 

Já precisei de tese ou dissertação anterior ao ano 
de 2005, se possível acredito ser uma boa ideia 
estender os anos disponíveis de teses e 
dissertações na biblioteca. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A sugestão emitida por D1 e D3 já foi objeto de análise deste estudo. 

Reiterando, o mestre ou doutor que defendeu seu trabalho em anos anteriores à 

2006 e desejar ver seu trabalho publicado na BDTD pode disponibilizar uma cópia 

digital original acompanhado do Termo de Autorização para publicação.  

Quanto à divulgação da BDTD, o comentário de D2 alerta para sua 

importância ao afirmar que: 

 
A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INPA deveria ser mais 
divulgada. Não vejo nenhum docente informando aos seus alunos sobre a 
ferramenta. (D2) 

 

Questionados se há divulgação da BDTD nos PPGs e sobre a forma que 

essa divulgação acontece, se for o caso, 86% afirmam que não há divulgação da 

ferramenta. Outros 14% dizem que a divulgação acontece 

 

Em conversas informais, por exemplo quando alguém está procurando uma 
tese ou dissertação feita pelo INPA e a outra pessoa passa a informação da 
existência da biblioteca digital.” (D1) 
 

Ou 

 
Durante as aulas e reuniões com orientador. (D2) 

 

Neste sentido, é necessário que os setores da Biblioteca do INPA adotem 

uma postura propositiva junto à Coordenação de Pós-Graduação, visando a 



48 

divulgação dos serviços e recursos da BDTD junto aos discentes dos PPGs do 

Instituto, pois muitos só conhecem  esta base de dados por meio de conversas 

informais com os colegas de PPG ou mesmo quando são solicitados a entregar a 

cópia digital do seu trabalho acompanhada do Termo de Autorização para 

publicação na BDTD, no fim do curso.  

Assim, a análise dos dados indica que a BDTD encontra-se desatualizada 

quanto ao conteúdo referente às teses e dissertações defendidas durante o período 

de 2010 a 2012 no Instituto, com 42,51% da produção científica dos PPGs do 

Instituto efetivamente publicada.  

Os resultados apontam que os discentes dos PPGs do INPA, embora 

utilizem a ferramenta, mostram-se parcialmente satisfeitos ou insatisfeitos quanto ao 

serviço e recursos da BDTD, por experiências negativas relacionadas, 

principalmente, ao sistema de recuperação de informação e a ausência do conteúdo 

pesquisado, o que reafirma a desatualização da BDTD. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi examinar a eficácia da Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia no 

período de 2010 a 2012, por meio da atualização do conteúdo e utilização desta 

ferramenta pelos discentes dos programas de pós-graduação do Instituto.  

Para atingir o objetivo geral proposto por esta investigação, foram 

estipulados três objetivos específicos. 

O levantamento para o comparativo entre as teses e dissertações 

defendidas no Instituto e àquelas que estão publicadas na BDTD atende ao primeiro 

e segundo objetivos específicos, que propõem, respectivamente, levantar o 

quantitativo de teses e dissertações produzidas pelos Programas de Pós-Graduação 

do Instituto entre os anos de 2010 e 2012, e comparar com o quantitativo de teses e 

dissertações dos referidos anos publicados na BDTD. 

Os exames comparativos resultaram em tabelas organizadas por ano e por 

programa de pós-graduação, que apontaram um status de desatualização do 

conteúdo da BDTD, uma vez que observou-se que menos da metade da produção 

científica dos PPGs do Instituto está efetivamente publicada. 

Visando mensurar a utilização da BDTD pelos discentes dos programas de 

pós-graduação que são usuários reais da Biblioteca do INPA, fez-se necessário a 

aplicação de um instrumento de coleta que questionasse os sujeitos acerca de 

temas relacionados à utilização da ferramenta.  

A maioria dos discentes consultados afirma utilizar a BDTD para apoiar os 

estudos por eles desenvolvidos, embora ressaltem algumas experiências negativas, 

sobretudo no que tange à quantidade de trabalhos publicados e à busca e 

recuperação da informação; e entendem a relevância de uma BDTD atualizada para 

divulgação dos conhecimentos científicos produzidos no âmbito dos PPGs do 

Instituto.  

Neste sentido, recomenda-se que seja executada uma auditoria no SRI da 

BDTD de modo a estudar e sanar as dificuldades apontadas neste estudo, pelos 

usuários da ferramenta, bem como o treinamento de usuário para o uso desta ou a 

disponibilização de um manual de utilização da BDTD, que deve estar próximo ao 

canal de acesso na guia da Biblioteca, no site do INPA. Da mesma forma, projetos 

de sensibilização dos mestres e doutores que egressaram dos PPGs do INPA nos 
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anos anteriores a 2006 acerca da disponibilização de seus trabalhos e ações de 

divulgação da BDTD junto aos discentes dos PPGs do Instituto configuram-se como 

atitudes muito necessárias.  

Este estudo examinou a eficácia da BDTD do INPA quanto ao seu objetivo 

principal que é divulgar a produção científica dos PPGs do INPA, dando mais 

visibilidade aos pesquisadores e ao Instituto e entendeu como esta ferramenta de 

divulgação da ciência atua e como alcança o seu público, quer seja pelas respostas 

emitidas pelos sujeitos da pesquisa, ou pela simulação que complementou esta 

investigação.  

Assim, estudos similares podem ser realizados em outras instituições, seja 

no estado do Amazonas ou na Região Norte, visto que este estudo de caso sobre a 

BDTD do INPA, que é mantida por um instituto de pesquisa que tem um público 

extremamente específico, possibilitou o entendimento da BDTD como uma 

ferramenta de divulgação da ciência. Outras instituições locais, como a Universidade 

do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas, que possuem 

público alvo com outras características, podem compreender como os serviços e 

recursos de suas BDTDs cumprem o seu papel de divulgação livre e gratuita do 

conhecimento científico produzido no âmbito de seus programas de pós-graduação 

e como alcançam o publico ao qual se destinam.  

Finalmente, resgata-se a questão que norteou este estudo: Quão eficaz tem 

sido a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INPA, em temos de atualização 

e utilização? e conclui-se que a BDTD do INPA é ineficaz quanto à divulgação da 

produção científica dos programas de pós-graduação do Instituto, visto a 

desatualização de seu conteúdo e as deficiências do processo de busca e 

recuperação da informação apontadas neste estudo.  
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ANEXO A – Termo de Autorização Institucional  

 

 

Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Instituto de Ciências Humanas e Letras 
Departamento de Arquivologia e Biblioteconomia 
Curso de Biblioteconomia 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Eu, Profa. Dra. Guilhermina de Melo Terra, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Amazonas, venho pelo presente, solicitar de Vossa Senhoria autorização 

para que o(a) aluno(a) ____________________ possa desenvolver sua pesquisa de campo nesta 

Instituição, sob a orientação do(a) _________________ (nome do orientador), a fim de constituir seu 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado ____________ (título do TCC).  

 Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo ___________ (descrever). Espera-se 

com esta pesquisa, _______________(descrever os benefícios para a instituição).  

A qualquer momento Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o 

desenvolvimento da pesquisa que estará sendo realizada e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá 

retirar sua autorização, bem como assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado 

que comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa Instituição durante a divulgação 

dos resultados obtidos. 

Manaus, _____ de _____________ de 2013 

 

Profa. Dra. Guilhermina de Melo Terra 
Coordenadora do Curso de Biblioteconomia 

 Profa. XXXXXXXXXXX 
Orientadora 

   

 

   

 Assinatura e Carimbo da Instituição  

 
 
 
Departamento de Arquivologia e Biblioteconomia - Instituto de Ciências Humanas e Letras – 
Universidade Federal do Amazonas – Campus Universitário – Av. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 
6200 – Aleixo – CEP 69.077-000 – Manaus – Amazonas – Telefone: (92) 3305-4584. 
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ANEXO B – Termo de autorização para publicação na BDTD 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO¹ DE TESES E DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS 

(TDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo o IBICT a disponibilizar através 

dos sites http://bdtd.ibict.br/bdtd/; http://tede.inpa.gov.br sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com 

a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, 
impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

1. Identificação do material bibliográfico: 

(  ) Tese (  ) Dissertação 

2. Identificação do autor: 

Autor:  

Telefones:  

E-mail:  

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página de rosto? (   ) Sim (   ) Não 
 

RG:   CPF:  

Afiliação: (Instituição de vínculo empregatício do autor):  

 
´ 

Programa de pós-graduação:  

 

3. Identificação da Tese ou Dissertação: 

Título da tese ou dissertação:  
 

 

Orientador:  

Co-Orientador:  

Membros da Banca:  
 

 

Data de Defesa:   Titulação:  

Instituição de defesa:  
 

Área do conhecimento:  

Palavras-chave:  

 
 

Agência de Fomento:  
 

4. Informações de acesso ao documento: 

Liberação para a publicação: (  ) Total (  ) Parcial² (  )Restrito² 

Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) restrito(s): 

Arquivo(s), Capítulo(s). Especifique:  

 

   

Assinatura do autor  Data 

¹ Havendo concordância com a publicação eletrônica torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em 

formato digital PDF da tese ou dissertação gravado(s) em CD-ROM. 

² A liberação parcial ou restrição total poderá ser mantida por até um ano a partir da data de autorização da 

publicação. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à biblioteca. Todo o resumo e os metadados ficarão 

sempre disponibilizados. 

http://bdtd.ibict.br/bdtd/;
http://bdtd.ibict.br/bdtd/;
http://bdtd.ibict.br/bdtd/
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APÊNDICE A – Planilha para exame comparativo CAPES/BDTD 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados  
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