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A Biblioteca Digital de Monografias (BDM) surgiu em 2011, através do Projeto de
Extensão PJ536-2011, coordenado pela Professora Jacqueline de Araújo Cunha. Foi
uma iniciativa do Departamento Biblioteconomia (hoje Departamento de Ciência da
Informação) do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com a Biblioteca Central Zila
Mamede (BCZM), que já fazia uso da ferramenta DSpace, plataforma que seria
desenvolvida a BDM.
Teve como primeiro objetivo proporcionar o acesso as monografias de graduação do
curso de Biblioteconomia da UFRN, contribuindo assim para a sua qualidade e
visibilidade, uma vez que as monografias de graduação são documentos que se
enquadram na categoria de literatura cinzenta, ou seja, documentos elaborados em
meio impresso ou digital, mas que não são controlados por editores científicos ou
comerciais, assim possuem pouca visibilidade.
Após a aprovação do Projeto de Extensão, a BDM foi abrigada nas instalações da
Biblioteca Central Zila Mamede, em um equipamento/servidor do Projeto RI
(comodato pelo Edital Finep/PCAL/XBDB nº 001/2009), instalado fisicamente no então
Setor de Automação e Estatística da BCZM. Foi customizada pelo servidor Jânio
Cesar da Silva (BCZM) e desenvolvidos seus padrões de metadados pelas
professoras Jacqueline de Araújo Cunha (DEBIB) e Jaqueline Aparecida de Souza
(DEBIB), com a colaboração da bibliotecária Clediane de Araújo Guedes Marques
(BCZM).
Em outubro de 2011, a Direção do CCSA decidiu ampliar o projeto, que inicialmente
era para o Curso de Biblioteconomia, para todos os seus cursos de graduação, assim,
em 09 de novembro de 2011, através da Resolução Nº 01/2011-CONSEC/CCSA, foi
criada a Biblioteca Digital de Monografias dos Cursos de Graduação do Centro de
Ciências Sociais da UFRN.

Com o sucesso da BDM do CCSA e pela dificuldade de espaço para armazenamento
das monografias, tanto nas coordenações dos cursos, como nas unidades do Sistema
de Bibliotecas (SISBI) da UFRN, a professora Jacqueline de Araújo Cunha
(Coordenadora do projeto) e a Biblioteca Central Zila Mamede (Conhecedora do
software DSpace e gestora, no que se refere a área de informática da BDM) passaram
a receber constantes demandas advindas de algumas coordenações de cursos para
orientá-los no que se refere ao uso e customização do software DSpace, para que
eles conseguissem disponibilizar, eletronicamente, as suas monografias
A BCZM, por meio do seu Setor de Repositórios Digitais, que é responsável pelo
“gerenciamento, controle e difusão da produção científica em meio digital, com vistas
a garantir a visibilidade e o acesso aberto e permanente à informação produzida no
âmbito da UFRN” (Regimento Interno da BCZM), resolveu assumir essa demanda.
Assim, nesse mesmo ano, a BDM foi expandida para diversos cursos da UFRN e sua
plataforma passou por uma atualização de versão; trabalho realizado pelos servidores
técnicos administrativos do Setor de Suporte Técnico da BCZM: Anderson Queiroz
Pires de Farias e Luiz Henrique Cabral de Oliveira.
No ano de 2015, com o objetivo de organizar, armazenar, preservar e disponibilizar
eletronicamente as Monografias e outros produtos de Trabalhos de Conclusão de
Cursos realizados no âmbito da UFRN, a Biblioteca Central Zila Mamede, através do
Processo Nº 23077.018885/2015-08, submeteu ao Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) a proposta de instituir, no âmbito da UFRN, a Biblioteca Digital
de Monografias de Graduação e Especialização (BDM).
Em 05 de maio de 2015, através da RESOLUÇÃO Nº 062/2015-CONSEPE, foi
estabelecida as normas sobre a Política Institucional de Informação na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte no que se refere à sua Biblioteca Digital de
Monografias (BDM) e outros produtos de Trabalhos de Conclusão de Cursos de
Graduação e Especialização.
Assim, a BDM passou a ser de toda a UFRN e o depósito de Monografias e outros
produtos de Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Especialização da
UFRN passaram a ter caráter obrigatório, realizado através do autoarquivamento pelo
discente ou por depósito designado, sempre após homologação do orientador.
Depois da aprovação da resolução, a BDM da UFRN passou a ser gerida por uma
Comissão Gestora, designada pela Reitoria, tendo a seguinte composição: 01 (um)
representante da BCZM que presidirá a Comissão Gestora; 01 (um) representante da

Pró-Reitoria de Graduação; 01 (um) representante da Superintendência de
Informática; (um) representante das Bibliotecas Setoriais da UFRN.
A Biblioteca Central Zila Mamede ficou com a responsabilidade de gerenciar o
desenvolvimento, a alimentação, a customização e a manutenção da BDM;
desenvolver programas de treinamento nos sistemas de informação e de gestão da
UFRN específicos ao fluxo de seu funcionamento; assessorar e capacitar
tecnicamente os servidores diretamente ligados ao processo de desenvolvimento e
manutenção da BDM, de cada Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica
Especializada; promover a capacitação dos discentes para o autoarquivamento das
monografias; garantir o acesso à informação de forma segura e eficiente, dentro dos
padrões nacionais e internacionais.
Enquanto as Bibliotecas Setoriais da UFRN ficaram no encargo de gerenciar a
manutenção da BDM, do seu Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica
Especializada; participar das capacitações voltadas ao processo de desenvolvimento
e manutenção da BDM; promover a capacitação dos discentes para o
autoarquivamento na BDM; colaborar com a Biblioteca Central Zila Mamede nos
programas de treinamento nos sistemas de informação e de gestão específicos ao
fluxo de funcionamento da BDM.
Assim, a Biblioteca Digital de Monografias passou a disponibilizar, eletronicamente,
os trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização de todos os cursos
oferecidos no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, promovendo
a preservação de parte da memória acadêmica da UFRN através da utilização das
tecnologias digitais.
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