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RESUMO 

  

Pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), junto ao Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação 

(GESTEC), ofertado na modalidade profissional, com o objetivo desenvolver uma 

Modelagem do Repositório Institucional da UNEB, a partir de comunidades pilotos, 

para potencializar a difusão do conhecimento produzido na Universidade. Por meio 

de uma metodologia denominada de Pesquisa Aplicada de Engajamento, a 

pesquisadora, a partir dos pressupostos teórico-metodológicos, desenvolveu ações 

e consultas em diversas instâncias da Universidade e fora dela, articulando-se com 

os principais setores responsáveis pela difusão da produção científica da UNEB, a 

Editora Universitária e o Sistema de Bibliotecas. Com vinculação aos Grupos de 

Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) e Educação, 

tecnologias, difusão do conhecimento e modelagens de sistemas sociais (DCETM), 

abordou sobre a diferenciação de pesquisa acadêmica e pesquisa aplicada, 

demonstrando que a pesquisa aplicada se fundamenta na teoria (pesquisa 

acadêmica) para direcionar as ações – a prática.  Desta forma, concluiu-se que o 

Repositório Institucional pode se caracterizar como uma importante ferramenta para 

a gestão do conhecimento, mapeamento das produções institucionais, preservação 

da memória da Universidade e o entraçamento de poderes e saberes, gerando 

novos poderes e novos saberes. O principal resultado desta pesquisa foi a 

construção e implementação do ambiente virtual e legislação/normatização 

necessárias à implantação do objeto em pauta. 

 

Palavras-chave: Repositório Institucional. Gestão do Conhecimento. Difusão do 
Conhecimento. Tecnologias Digitais. Repositórios Digitais. 
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ABSTRACT 

 

This report deals with the research conducted at the University of Bahia (UNEB), 

next to the Master Professional Management and Technology applied to Education 

(GESTEC), in order to develop a modeling of the Institutional Repository of the 

UNEB, from pilot communities, to enhance the dissemination of knowledge produced 

in the University. Through a methodology, here, called Engagement of Applied 

Research, the researcher, from the theoretical and methodological principles, 

developed actions and consultations at all levels of the University, linking up with the 

main sectors responsible for the dissemination of scientific production UNEB. 

Obtaining as main result of the construction and implementation of the virtual 

environment needed for the implementation of the agenda subject. 

 
Keywords: Knowledge Management. Dissemination of knowledge. Digital 
Technologies. Institutional Repository. Digital repositories. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

No contexto atual, quando dispomos de informações de todo o mundo, 

instantaneamente, quando os avanços das tecnologias da informação possibilitam a 

criação de redes complexas, organizar-se como sociedade gera características 

como a rapidez de mudanças, novas formas de interação trazidas pela globalização, 

comunicação rápida e de longo alcance, proporcionada, especialmente pela rede 

mundial de computadores, internet, que trouxe novos conceitos de gestão das 

organizações, sendo exigida uma postura centrada no conhecimento. 

Um dos significados da palavra conhecer para ABBAGNANO (2007) é 

“procedimento capaz de fornecer algumas informações controláveis sobre x, isto é, 

que permita descrevê-lo, calculá-lo ou prevê-lo em certos limites”. É a relação entre 

o sujeito e o objeto (a informação) e esta relação perpassa pelas formas de 

conhecer, pelos meios de obtê-lo/construí-lo e pelos níveis de compreensão. 

Relações que quando associado aos avanços tecnológicos e a disponibilização 

intensa e rápida das informações, das mudanças e atualizações destas relações 

acontecem de maneira frenética, criando para as organizações a necessidade de 

gerir o conhecimento.  

 Pensar a difusão do conhecimento de forma ampla, com o alcance de muitos 

indivíduos nos remete à associação do termo democratização do conhecimento.  

BOBBIO (p. 31, 2000) apresenta uma definição de democracia como governo de 

muitos, dos mais, da maioria ou dos pobres. O autor vai além ressaltando que onde 

os pobres tomam a dianteira é sinal que o poder pertence ao pléthos, à massa. 

Assim, ao avaliarmos o termo “democratizar”, encontramos como significado1 “dar 

constituição democrática a.”, ou ainda, “converter às doutrinas democráticas” e 

“abraçar a democracia”. Se buscarmos a significação da palavra “democracia2”, 

encontraremos “governo em que o povo exerce a soberania, direta ou 

indiretamente”, ou “o povo (em oposição à aristocracia)”. Portanto, nos parece claro 

que o conhecimento deve ser disponibilizado ao “povo”, a todo e qualquer cidadão. 

Parece evidente a necessidade da popularização, uma espécie de vulgarização do 

                                                           
1
"Democratizar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/democratizar [consultado em 20-01-2015]. 

http://www.priberam.pt/dlpo/democratizar
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conhecimento. Está clara também, a relação direta do conhecimento com o poder e, 

por consequência, da renda. Aqui, pode-se arriscar em afirmar que a detenção de 

conhecimento está muitas vezes relacionada com a detenção de poder e, 

consequentemente, com o poder econômico do cidadão. Arrisca-se ainda, a pensar 

que o conhecimento também está relacionado com o nível social do detentor. 

Em universidades, sobretudo universidades multicampi, gerir o conhecimento 

nela produzido e/ou articular as informações disponibilizadas em meios exteriores à 

instituição torna-se mais difícil do que o comum, aumentando, sensivelmente, a 

complexidade do seu gerenciamento, especialmente, se for considerado que o 

espaço acadêmico se consolida através da criatividade dos indivíduos no modo de 

fazer e inovar, da autonomia do pensamento e da diversidade. Assim, surgem 

inquietações expostas por Lima Júnior e colaboradores (2012, p. 43):  

[...] como pensar o instituir a gestão como efeito de uma 
racionalidade outra, calcada na pragmática e operacionalidade 
estético-expressiva, na qual o papel de cada sujeito, a partir de 
sua condição participativa e de autonomia, desempenha uma 
função fundamental? O que seria exatamente uma gestão que 
leve em consideração seu dinamismo interno de comunicação 
e também o conhecimento ou potencial intelectual como sua 
base estruturante? [...] como instituir a gestão com base na 
diferença e não na identidade? [...] Como pensar a gestão não 
como mero instrumento técnico-científico para as redes sociais, 
mas como uma rede, um dinamismo rizomático, um movimento 
instituinte ou mesmo um processo anárquico? 

Numa Instituição de Ensino Superior, torna-se ainda mais evidente a 

relevância deste tema, pois administrar o conhecimento representa desenvolvimento 

da comunidade acadêmica e, consequentemente, da sociedade.  Nessa perspectiva, 

destaca-se que o avanço da tecnologia trouxe mecanismos e ferramentas que, se 

bem utilizadas, podem agregar valor ao conhecimento a ela associado beneficiando 

sua gestão, tais como a criação de repositório institucional, ferramenta que viabiliza 

o depósito digital da produção intelectual, científica, literária e cultural, em uma única 

plataforma, com acesso livre e gratuito. Esta ferramenta/tecnologia potencializa a 

preservação e disseminação dos saberes produzidos pela Instituição.  

Dessa maneira, ao avaliarmos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

instituição multicampi, situada em 24 municípios da Bahia, de diferentes regiões, 

questionamos: como implantar o Repositório Institucional da UNEB, como 

                                                                                                                                                                                     
2
"Democracia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008 -

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/democracia [consultado em 20-01-2015].  

http://www.priberam.pt/dlpo/democracia


22 

 

proposição para a potencialização da difusão do conhecimento na UNEB? De 

forma a fortalecer a interação da comunidade acadêmica com órgãos responsáveis 

pela sistematização e validação da produção acadêmica, inserindo a Universidade 

em espaços que se apresentam como canais propulsores à socialização, tais como 

ferramentas/suportes digitais que utilizam a rede mundial de computadores, a 

internet, para troca e disponibilização da informação. 

Nesse sentido, perpassou pelas intenções desta pesquisa demonstrar a 

necessidade de implantação do Repositório Institucional para gerir e difundir o 

conhecimento produzido pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), bem como 

viabilizar a sua implantação, por meio do desenvolvimento da Modelagem desta 

ferramenta, contribuindo para a gestão do conhecimento. Para tanto, abordamos a 

gestão estratégica do conhecimento em uma instituição de ensino superior 

multicampi, buscando a socialização e valorização do intangível – o conhecimento. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral desenvolver uma Modelagem 

do Repositório Institucional da UNEB (RI/UNEB), a partir de comunidades 

pilotos, para potencializar a difusão do conhecimento produzido na 

Universidade.  

Para tanto, foi realizado um estudo exploratório, por meio de visitas técnicas a 

outras Universidades dentro e fora do país, com entrevistas semiestruturadas, para 

construir um percurso viável à implantação do RI, agregando os benefícios da sua 

utilização e interação com a comunidade acadêmica.  

Para viabilizar o objetivo central deste estudo se fez necessário constituir um 

Grupo de Trabalho3 interdisciplinar para desenvolver a proposta de implantação do 

Repositório Institucional e a modelagem do ambiente virtual, além de implantar o 

próprio Repositório Institucional, potencializar a difusão do conhecimento produzido 

na Universidade do Estado da Bahia e, mobilizar a Comunidade Acadêmica à 

utilização e postagem da sua produção no Repositório Institucional, por meio da 

divulgação desta ferramenta.  

Apesar da utilização do termo “ferramenta”, acredita-se que o Repositório 

ultrapassa o significado da palavra: “conjunto de instrumentos e utensílios 

                                                           
3
 Por meio da portaria 2.747/2014, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 23 e 24/08/2014, foi 

constituído Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar a proposta de implantação do Repositório 
Institucional da UNEB, bem como desenvolver a versão inicial do ambiente virtual necessário a esta implantação. 
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empregados num ofício, ou qualquer peça de uma ferramenta, ou ainda 

instrumento”4, transformando-se em uma tecnologia, uma espécie de extensão do 

corpo dos indivíduos que compõem a universidade. Espaço de interação. Não é um 

depósito de ideias, não é um utensílio. É mais espaço dinâmico, onde se dispõe 

serviços numa plataforma para quem tem sede e fome de saberes.  

Outra ação que se fez necessária, foi o diálogo com outras universidades, a 

exemplo da aproximação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), da visita 

técnica à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e das visitas 

realizadas feitas à Universidade Estadual de Campina Grande (UFCG), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e com a Universidade do Minho (UMinho), 

com o intuito de identificar as estratégicas e percursos adotados por essas 

Instituições para a difusão do conhecimento e implantação do Repositório 

Institucional/Digital. Identificando, possíveis, caminhos e táticas à implantação do 

Repositório Institucional da UNEB. 

Assim teve-se como objetivos específicos:  

 Contextualizar a Universidade do Estado da Bahia e sua interação com 
a comunidade acadêmica, por meio de suas produções; 
 

 Refletir sobre a Gestão, Difusão do Conhecimento na UNEB e 
Repositórios Digitais;  
 

 Desenvolver ações para criação de modelagem do Repositório 
Institucional da UNEB, bem como a sua implantação. 
 

Entendendo que este estudo, por ser desenvolvido num Mestrado Profissional 

em Educação ou, por pesquisar um contexto específico, com características 

próprias, não pode se distanciar da Pesquisa Aplicada. Devido ao nível de 

engajamento, exigido para o desenvolvimento de tal estudo, optou-se pela adoção 

de uma metodologia, aqui denominada, de Pesquisa Aplicada de Engajamento. 

Salienta-se que pelo caráter aplicado, esta pesquisa permite a aproximação a 

métodos pré-definidos, tal como a Pesquisa-ação, que desde já adiantamos que 

recorreremos a esta, como uma espécie de bússola norteadora, incorporando alguns 

aspectos e características. Mas, não nos limitaremos a essa metodologia. 

                                                           
4
"Ferramenta", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008 -

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/ferramenta [consultado em 19-01-2015]. 
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Principalmente, ao abordar questões de interdisciplinaridade, especialmente, para a 

constituição do Grupo de Trabalho (GT) e nas ações por ele desenvolvidas. Aqui, a 

interdisciplinaridade exerce a função articuladora dos diferentes saberes e 

conhecimentos em prol de um único objetivo. 

 

2 O CONTEXTO DA PROPOSITIVA 

 

A Educação, como fenômeno humano, pode possibilitar aos indivíduos a ação 

consciente, o movimento, à fala. Portanto, facilmente, pode-se verificar que esse 

fenômeno é atravessado por diferentes saberes e conhecimentos, os quais são 

sistematizados por discursos orais e escritos, validados, ou não, pelos pares.  

Pensando a Educação como fenômeno humano, como um processo criativo e 

transformativo, capaz de emancipar pessoas, trabalhamos um enfoque na Educação 

Superior, mas especificamente na Universidade do Estado da Bahia. Pois acredita-

se que é no meio acadêmico que muitos discursos são produzidos e difundidos na 

sociedade. É no meio acadêmico que diferentes saberes são sistematizados e 

validados, transformando-se em patrimônio público. Percebe-se também, que a 

Educação Superior se estabelece como um elo formativo com diferentes segmentos 

educacionais, como a Educação Básica e a sociedade em geral. Nesse sentindo, 

como potencializar a atuação da Academia para que esta possa alcançar, cada vez 

mais, um número maior de pessoas? Como ampliar a difusão dos discursos, 

saberes e conhecimentos produzidos pela Academia, para que estes possam 

fomentar a emancipação dos indivíduos? Acreditamos que ferramentas digitais, 

como a utilização de repositórios institucionais, podem contribuir para a socialização 

de conhecimentos, alcançando não, somente, algumas pessoas ou grupos 

específicos, mas com possibilidades de alcance de muitos sujeitos. Tais ferramentas 

podem contribuir para a descentralização de saberes e conhecimentos, que, 

historicamente, estavam centralizados na Academia ou com determinados grupos e 

classes sociais. 
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O Estado da Bahia tem dimensões territoriais maiores que determinadas 

regiões do mundo, a exemplo da América Central. Segundo dados do IBGE5, a 

Bahia possui 567.692,669 km², e população de 14.016.906 habitantes. E, apesar de 

ter sediado a primeira faculdade do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia 

(FAMEB), fundada em 1808, o ensino superior se expandiu de forma lenta. Até a 

década de 90, Salvador, capital do Estado, a partir de onde se desenvolveu o ensino 

superior na Bahia, contava apenas com uma Universidade Federal, uma 

Universidade Estadual e pouquíssimas Instituições de Ensino Superior da rede 

privada. Nos anos 2000, houve uma grande expansão do ensino superior no Estado, 

tanto em número de cursos, quanto em número de instituições, especialmente, um 

aumento considerável das instituições privadas. Na década atual, tem-se visto um 

aumento das universidades e institutos federais. O Ministério da Educação (MEC) 

indica que em 2015, a Bahia contava com 134 instituições de ensino superior. 

Dessas, apenas a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB) possuem Repositórios Digitais, em acesso aberto 

conforme a lista de repositórios do OpenDoar6. 

 Com a característica da multicampia predominante desde a sua criação, a 

UNEB tem desenvolvido uma importante função para a formação de professores e 

para a descentralização e interiorização do Ensino Superior no Estado. Com oferta 

de cursos de graduação, Pós-Graduação Latu Sensu e Stricto Sensu, a 

Universidade, atendia em agosto/2014, cerca de 33.000 estudantes, desde a 

graduação aos cursos de doutoramento, com atuação em diversas áreas do 

conhecimento. A UNEB promovia 139 cursos de graduação7, em oferta contínua. 

Eram 213 cursos de Programas Especiais, em sua maioria, cursos em modalidade à 

distância ou não presenciais. A Pós-graduação conta com 58 cursos lato sensu, 14 

cursos de pós-graduação stricto sensu, constituídos pelos mestrados profissionais e 

curso de doutoramento interinstitucional. 

Diante desse cenário universitário que presumimos possuir um alto número 

de publicações e conhecimentos validados, que também age diretamente sobre a 

educação básica, pois tem uma grande atuação na formação de professores do 

                                                           
5
 Site http://www.ibge.gov.br/, acessado em 30 de março de 2015. 

6
 Dados disponíveis em http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=South%20America, acessado em 

30 de março de 2015. 
7
 Dados fornecidos pela Secretaria Geral de Cursos da UNEB em agosto/2014. 
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Estado da Bahia, já que dos 139 (cento e trinta e nove) cursos de graduação, em 

oferta contínua, 72 eram cursos de licenciatura, perguntamos: Como difundir o 

conhecimento produzido pelos membros da Universidade? Como fortalecer o acesso 

da comunidade acadêmica e da sociedade a esses conhecimentos sistematizados e 

validados? Acredita-se que a disponibilização desses conteúdos em acesso aberto é 

uma possibilidade viável. Para isso, sugere-se a utilização de repositório 

institucional. 

 

2.1 O OLHAR DA PESQUISADORA: sistematização da pesquisa 

 

Formada em Secretaria Executivo, conheci o funcionamento da UNEB ao 

assumir a secretaria da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), no ano 

de 2008. No exercício das funções, além das habilidades genéricas que a profissão 

exige tais como: classificar arquivos, redigir as ordens e correspondências de toda 

espécie, cuidar da agenda do dia, solucionar assuntos pendentes, atender a 

executiva e as pessoas da instituição, para melhor compreender a dinâmica do meu 

local de trabalho, comecei a me apropriar de sobre a dinâmica da gestão acadêmica, 

sobre questões pedagógicas, legislação educacional e outros conhecimentos 

específicos.  

Assim, por entender que a minha profissão exige a habilidade para lidar com 

o novo, bem como ter uma metodologia de trabalho, iniciativa e criatividade para 

realizar tarefas e atividades e não exigidas, capacidade de adaptar-se às diversas 

situações, virtudes que compreendem a complexidade do profissional de 

secretariado, quando assumi a, então, subgerência de ensino da PROGRAD, no ano 

de 2010, me aproximei das questões acadêmicas da Instituição, da pluralidade das 

produções científicas, a partir da graduação. Neste período, comecei a identificar 

inúmeros projetos de ensino na graduação que resultavam em uma vasta e variada 

gama de trabalhos qualificados, distribuídos de norte a sul, leste e oeste da Bahia. 

Entretanto, não identifiquei registros ou canal específico para publicação, difusão e 

intercâmbio entre os membros, departamentos e Campi da Universidade. Estavam 

limitados à divulgação e socialização em seus cursos de graduação e/ou 

Departamentos.  
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Pensando na gestão desses conhecimentos, associada a algumas 

competências específicas do secretário, como – arquivamento, capacidade de 

trabalho em equipe, liderança, poder comunicacional, habilidade em gerenciar e 

classificar informações – iniciei a estruturação do presente projeto.  

No ano de 2011, fui nomeada para o cargo de Analista Universitário e fui 

vinculada à Editora da UNEB. Este novo local de trabalho ampliou a minha visão 

sobre a Instituição, possibilitou desenvolver novos conhecimentos e, especialmente, 

ratificou a percepção sobre a fragilidade da gestão e difusão dos conhecimentos da 

Universidade. Neste ínterim eu me aproximei do Grupo de Pesquisa Geotecnologia, 

Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), o qual está vinculado ao Departamento 

de Educação, Campus I/Salvador, sob a coordenação da professora Tânia Maria 

Hetkowski e vice coordenado pelo professor  André Luiz Souza Silva. Este Grupo 

desenvolve pesquisas, em nível de mestrado e doutorado, com articulação nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduc) e 

Gestão e Tecnologia aplicadas à Educação (GESTEC). Por intermédio do Grupo de 

Pesquisa, encontrei fundamentação teórica e subsídios necessários para 

estruturação do projeto de pesquisa. Nele aprofundei os estudos sobre tecnologia, 

tecnologias digitais, pensamento complexo e outros conceitos fundamentais ao 

desenvolvimento desta investigação. 

Assim, compreendendo que o servidor administrativo exerce uma função 

estratégica dentro da Universidade, responsável pela articulação dos docentes com 

os discentes, pelo sucesso dos processos gerenciais, pela disponibilização ou 

inviabilização das informações e, com a intenção, de aprimorar as atividades que 

estão inseridas no cotidiano profissional, concretizando, positivamente, o processo 

de comunicação com o público interno e externo à Instituição, atuando como “gestor 

de processos” ou agente facilitador, características, para mim, inerentes ao perfil do 

profissional de secretariado, sistematizei esta pesquisa.  

É nesse contexto, pensando de forma institucional, mas, por questões 

práticas e devido a limitações temporais, este estudo é desenvolvido com um recorte 

na Editora UNEB e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão e 

Tecnologias aplicadas à Educação (GESTEC), para a modelagem de uma versão 

piloto do repositório institucional, refletindo sobre a intermediação dos fluxos 



28 

 

horizontais e verticais de informação. É válido salientar que a escolha destes setores 

ocorreu, primeiramente, pela vinculação da autora desta pesquisa com tais órgãos 

da Universidade. Portanto, um conhecimento prévio destes locais, maior facilidade 

em acessar as informações e dados sobre tais setores. Em um segundo momento, 

optou-se por manter ambos locais para possibilitar, nesta versão inicial do 

Repositório Institucional, trabalhar com produções diversas, ou seja, produções, 

exclusivamente acadêmica, mas com diferentes formatos, como ocorre no GESTEC, 

uma vez que é um mestrado profissional e possibilita a produção de trabalhos de 

conclusão de cursos com diferentes formatos. Produções em formato de livros, mas 

com diferentes vertentes: livros acadêmicos, literários, publicações institucionais e 

outras. 

Ressalta-se que essa versão piloto do RI, apesar do seu recorte, foi pensada 

e elaborada de maneira a possibilitar sua ampliação para os demais setores e 

grupos da Universidade. Essa contribuição poderá oportunizar uma reflexão a 

respeito de suas implicações para os cenários das práticas educacionais 

universitárias.  

 

2.2 UM MAPEAMENTO DA UNEB 

 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) criada, no ano 1983, a partir da 

integração de faculdades existentes, em diferentes municípios da Bahia: a 

Faculdade de Educação (Salvador), Centro de Ensino Técnico da Bahia (Salvador), 

Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, Faculdade de Agronomia do 

Médio São Francisco (Juazeiro), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Juazeiro, Faculdade de Formação de professores de Jacobina, Faculdade de 

Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus e a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Caetité, foi expandida territorialmente no período de 1986 a 

1997, com a incorporação de 09 novas faculdades. Sendo elas, Faculdade de 

Educação de Senhor do Bonfim, Centro de Ensino Superior de Paulo Afonso, Centro 

de Ensino Superior de Barreiras, Faculdade de Educação de Teixeira de Freitas, 

Faculdade de Educação de Serrinha, Faculdade de Educação de Guanambi, Centro 
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de Ensino Superior de Itaberaba, Centro de Ensino Superior de Conceição do Coité 

e Centro de Ensino Superior de Valença. 

Em 1997, em decorrência da Lei 7.176 de 10 de setembro deste mesmo ano, 

as universidades estaduais, inclusive a UNEB, foram reorganizadas e passaram a 

ter uma estrutura departamental.  

Art. 2º - As Universidades Estaduais da Bahia, integrantes do Sistema 
de Educação Superior, ficam constituídas pelos cursos atualmente em 
funcionamento, sem prejuízo de outros que venham a ser criados, 
adotando a estrutura orgânica com base em departamentos, a serem 
estabelecidos em ato regulamentar. 

 

Essa nova organização mudou a forma de administrar a Universidade, pois 

como relata Fialho e Novaes (2009) a “Lei 7176/1997 alterou o modelo 

organizacional da UNEB, que, até então, mantinha o chamado sistema terciário 

(Reitoria/Direção de Faculdade/Chefia de Departamento) [...], passando ao modelo 

binário (Reitoria/Chefia de Departamento)”. Além das questões administrativas, das 

quais se tem inúmeras críticas, a exemplo do que é abordado também por Fialho e 

Novaes (2009):  

A adoção – ou imposição – desse sistema, numa universidade com as 
características da modalidade organizacional multicampi como a 
UNEB, gerou impactos sobre a gestão universitária. A supressão de 
um nível de decisão intermediário não se fez acompanhar de outras 
medidas necessárias à execução das atividades meio. 

 

Acredita-se que esse novo modelo institucional também modificou a maneira 

de produzir e gerir o conhecimento da Universidade. Com o distanciamento da 

gestão universitária com a comunidade acadêmica, sem a interligação do nível 

intermediário, talvez, tenha-se deixado de pensar e/ou articular formas para mapear, 

gerir e sistematizar o conhecimento produzido na Instituição. 

No ano de 2000, os Núcleos de Ensino Superior, vinculados a Departamentos 

já regimentados, porém com o funcionamento em outro município, não do 

Departamento de origem, foram agregados à estrutura de Departamental. Assim o 

Núcleo de Ensino Superior de Irecê (NESIR), vinculado ao Departamento de Paulo 

Afonso, o Núcleo de Ensino Superior de Bom Jesus da Lapa (NESLA), vinculado ao 

Departamento de Barreiras, o Núcleo de Ensino Superior de Eunápolis (NESE), 

vinculado ao Departamento de Educação de Teixeira de Freitas e o Núcleo de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10395268/art-2-da-lei-7176-97-bahia
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Ensino Superior de Camaçari (NESC), vinculado ao Departamento de Ciências 

Humanas de Salvador, tornaram-se Departamentos da UNEB.  

Nos anos de 2001 e 2002, mais 05 Departamentos foram criados no interior 

da Bahia, os Departamentos de Ciências Humanas e Tecnologias de Brumado, 

Ipiaú, Euclides da Cunha, Seabra e Xique-Xique. Perfazendo, um total de 24 Campi 

e 29 Departamentos, vez que os Campi de Salvador, Alagoinhas e Juazeiro, 

possuem mais de 01 Departamento. Observemos no Mapa 01 a localização dos 

campi da UNEB. 

 

Mapa 1 -  Localização dos Campi - UNEB 

 

Fonte: Catálogo de cursos de graduação 2013-2014 

 

A partir desse cenário, a UNEB se consolidou como uma Universidade 

multicampi, característica predominante desde a sua criação, existente em grande 

parte do território baiano, ofertando cursos de graduação em diferentes modalidades 

a exemplo dos cursos de graduação de oferta contínua (licenciaturas e 

bacharelados), cursos de graduação ofertados através de Programas Especiais, 

presenciais e não presenciais. Oferece também cursos de pós-graduação latu 

sensu, stricto sensu e atividades de extensão.  
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Atuante em diversas áreas do conhecimento, tais como: Ciências Exatas e da 

Terra, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Linguística, Letras e Artes, Engenharias e Ciências Biológicas, a 

Universidade do Estado da Bahia, conforme dados descritos anteriormente. 

Dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil8 indicam que a UNEB 

possui 229 (duzentos e vinte e nove) Grupos de Pesquisa certificados, em pleno 

funcionamento. Estes Grupos de Pesquisas (GP) estão distribuídos em diversas 

Áreas do Conhecimento, conforme Tabela 1: 

Tabela 1 – Grupos de Pesquisas por área do conhecimento  

GPs UNEB por Áreas do Conhecimentos 

Ciências Agrárias 11 

Ciências Biológicas 15 

Ciências da Saúde 25 

Ciências Exatas e da Terra 12 

Ciências Humanas 98 

Ciências Sociais Aplicadas 30 

Engenharias 3 

Linguísticas, Letras e Artes 35 

Total 229 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - Lattes 

 

 Desse total de 229 grupos, cerca de 40% (quarenta por cento) dos GPs, ou 

seja, 92 (noventa e dois) Grupos de Pesquisas estão concentrados no Campus I – 

Salvador, distribuídos pelos 04 (quatro) Departamentos deste Campus: 

Departamento de Educação; Departamento de Ciências Exatas e da Terra; 

Departamento de Ciências Humanas e Departamento de Ciências da Vida.  

 
 
 
 
 
 
                                                           
8
http://lattes.cnpq.br/web/dgp, acessado em 09 de março de 2015. 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp
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Mapa 2 – Territórios de Identidade e Áreas de Conhecimento 

 

Fonte: Catálogo de cursos de graduação 2013-2014. 
 

Dessa maneira, como uma Instituição Universitária, a UNEB, ao longo de 

pouco mais de 30 anos de existência, tem como finalidade: 

Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados 
de qualidade; formar profissionais nas diferentes áreas do 
conhecimento [...] prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. (Catálogo dos 
cursos de graduação 2013-2014, p.16).  

 

A partir dessa missão deduz-se que há uma preocupação da Universidade 

com a geração do conhecimento, a articulação com a sociedade e, principalmente, 

com os princípios essenciais às Instituições Universitárias, como o desenvolvimento 

da ciência, a valorização do ensino, da pesquisa, da extensão e do desenvolvimento 

humano. Entretanto, essa produção científica, literária, artística e cultural gerada 

pela Universidade em suas diversas instâncias, níveis e formatos, são disseminadas 

e socializadas de maneira incipiente, vez que os canais de disponibilização desta 

produção utilizados, até então, pela UNEB, possuem limitações de alcance e 

incidência sobre a sociedade. Pode-se arriscar afirmar que a Gestão Universitária e 



33 

 

a própria Comunidade Acadêmica desconhecem o que se produz na Universidade. 

Não se tem, de forma sistematizada, ‘o quê’, ‘quem’, ‘onde’ e o ‘quanto’ se produz na 

Instituição. 

Muitas ações foram realizadas com o intuito de fortalecer e ampliar os 

resultados e impactos oriundos dos estudos e pesquisas realizadas e produzidas 

pela Instituição, das quais destaco a ampliação do número de Bibliotecas da UNEB, 

assegurando em todos os Campi uma Biblioteca, a criação do Sistema de 

Bibliotecas (SISB), a implantação do banco de teses e dissertações do Instituto 

Brasileiro de Informações e Ciências e Tecnologias e a reestruturação da Editora da 

UNEB, em 2006, tornando-a uma Editora Universitária capaz não só de imprimir 

suas obras, mas também de avaliá-las, através de Conselho Editorial e seu corpo de 

pareceristas, adequá-las às normas ortogramaticais e às orientações dos órgãos 

regulamentadores, além de efetuar toda a editoração e diagramação das obras por 

ela publicada, valorizando assim, os saberes produzidos pela Comunidade 

Acadêmica. Apesar do potencial da Editora UNEB, pode-se indicar algumas 

fragilidades nesse setor, especialmente, em sua incapacidade de atendimento da 

demanda de toda a comunidade acadêmica e, em sua interação com a sociedade. 

Temática que será abordada em tópico específico. 

Ainda no ano de 2006 foi firmado o Acordo de Cooperação Técnica nº 

18/2006, celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia MCT, através da 

unidade de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT) e a UNEB, para implementação e manutenção da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD). Este acordo foi renovado em 2012, com a vigência 

até o ano de 2017. No acordo nº 03/2012, em vigência, consta como obrigação da 

UNEB: 

a) Manter um sistema de local de registro de informações 
referenciais de teses e dissertações defendidas e aprovadas na 
UNEB; [...] h) Garantir a preservação das teses e dissertações 
defendidas e aprovadas nas Instituições de Ensino Superior, bem 
como seu tratamento e disponibilização junto à BDTD; i) Estimular a 
publicação em meio eletrônico das teses e dissertações defendidas e 
aprovadas na UNEB; j) Manter o servidor local que armazena as 
teses e dissertações eletrônicas operando sem interrupção. Em caso 
de falhas de operação do servidor local, informar ao IBICT; [...] o) 
Alocar recursos humanos e financeiros necessários à manutenção do 
sistema local de registro e/ou publicação de teses e dissertações 
eletrônicas; 
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Entretanto, algumas fragilidades podem ser apontadas. Apesar do convênio 

vigente com o IBICT, a BDTD está há anos fora de funcionamento por questões 

técnicas e operacionais. Apenas 22 arquivos foram depositados nessa Biblioteca. 

Apesar desse serviço está vinculado ao Sistema de Bibliotecas da UNEB (SISB), 

não há funcionários designados para a alimentação e manutenção da BDTD.  

 

2.3 COMUNIDADES PILOTOS: recorte da pesquisa 

 

Em virtude dessa extensa e complexa estrutura da Universidade do Estado da 

Bahia e, pensando na viabilidade das ações da pesquisadora, esta pesquisa terá um 

recorte em duas comunidades pilotos. Salienta-se que esta é uma proposta para 

toda a Instituição, portanto, tem caráter institucional. Entretanto, tomará como ponto 

de partida a Editora da UNEB e o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Gestão e Tecnologia Aplicada à Educação (GESTEC), por questões, meramente, 

operacionais e de limitações técnicas e financeiras. 

 

2.4 A EDITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – EDUNEB: 

caminhos e descaminhos 

 

A Editora da Universidade do Estado da Bahia, criada em 1998, pela 

Resolução Nº 112/98 do Conselho Universitário (CONSU), de 9/12/1998, foi 

inicialmente chamada de “Eduneb – Editora e Laboratório de Impressão” e, até o 

ano de 2006, caracterizou-se pela realização de serviços gráficos, com a impressão 

de teses, dissertações e obras da comunidade acadêmica. 

No ano 2006, com o Projeto de Reestruturação da Editora (Resolução do 

CONSU n° 419/2006, publicada em 23 e 24/12/2006), foram constituídos os 

Conselhos Editorial e Deliberativo (posteriormente anulado) e, reavaliadas a missão 

e a finalidade da Editora, com a publicação de seu Regimento Interno. Com estas 

ações a Eduneb adquiriu o formato de uma Editora Universitária, filiou-se à 

Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU) e passou, desde então, a 

organizar-se em rede, por meio dessa Associação. Outra mudança importante, foi a 
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atenção às orientações dos órgãos regulamentadores do Ensino Superior no Brasil, 

no que se refere à publicação científica, a exemplo do instrumento publicado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Roteiro 

para Classificação de Livros – Avaliação dos Programas de Pós - graduação, 

documento aprovado na 111 Reunião do CTC, em 24 de agosto de 2009.  

Apesar da importância dessas ações referentes à Editora, pouco foi feito para 

o efetivo funcionamento da Eduneb. Após a reestruturação da Editora, mais de seis 

meses se passaram para a definição do local de funcionamento. Houve indicação de 

01 (um) funcionário administrativo. Assim o quadro de funcionários da Editora foi 

composto, por muito tempo, apenas pela Diretora e 01 funcionário com formação de 

nível médio, que auxiliava as atividades administrativas.   

Para iniciar as atividades editoriais, a EDUNEB buscou a parceria com outras 

Editoras Universitárias, a exemplo da Editora da Universidade Federal da Bahia 

(EDUFBA), por meio da qual a Editora UNEB publicou sua primeira obra, ainda em 

processo de reestruturação, o livro “Ação da Bahia na Obra da Independência 

Nacional”, no ano de 2005. Ao longo dos anos outras parcerias foram firmadas e, no 

catálogo de 2015, a EDUNEB apresentou um total de 25 (vinte e cinco) obras 

publicadas em regime de coedição (Ver apêndice G). Destas, 11 (onze) obras foram 

publicadas em coleção oriunda da parceria entre EDUNEB, EDUFRN e EDIPUCRS. 

Outros 02 (dois) livros levam o selo da EDUNEB e EDIPUCRS e um total de 09 

(nove) obras foram publicadas juntamente com a EDUFBA. Ainda existem obras 

publicadas com a UEFS Editora, UNESP e EDUFSC.  

Gradativamente, a Editora, através de autores parceiros, buscou o apoio junto 

a instituições de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB), sendo efetivadas, até o ano 2014, 27 (vinte e sete) publicações 

com o financiamento da FAPESB9. 

No início a Editora recorreu a estagiários do curso de Design para a 

realização das atividades gráficas. Com o passar do tempo o quadro de funcionários 

foi se ampliando com a chegada de um profissional com formação em design 

gráfico. Em 2009, a Editora recebeu uma funcionária para o cargo de assistente 

administrativo, contratada em caráter temporário, que assessorava o Conselho 

                                                           
9
 Relação completa das obras que receberam financiamento no Apêndice F. 
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Editorial e as atividades administrativas da Editora. Em 2010, foi designado um 

editor para assessorar a publicação da Revista Multidisciplinar Plurais, uma iniciativa 

da Editora UNEB com o intuito de criar um veículo capaz de dinamizar a produção 

científica da Instituição, em suas diversas áreas do conhecimento. A partir de 2011 

este quadro de pessoal cresceu chegando em 2014 ao total de 17 profissionais, 

atuando em diferentes funções desde a recepção dos originais, passando pelo 

estoque e ate ao atendimento nas livrarias.  

Em junho 2009, foi criada a primeira Livraria Universitária da EDUNEB com 

sede no Campus I – Salvador, no Foyer do Teatro UNEB. A implantação desta 

Livraria ocorreu com objetivo de viabilizar o acesso dos leitores às obras publicadas 

pela Editora. Apesar das limitações para atender as demandas do interior da Bahia e 

aos membros da comunidade acadêmica vinculados aos Campi fora da capital, a 

Livraria Universitária de Salvador, constitui-se em um local, até então inexistente na 

UNEB, de difusão das produções científicas. Entretanto, diante do universo da 

comunidade acadêmica alocadas no Campus I, percebe-se um tímido alcance da 

Livraria, conforme dados apontados pela pesquisa realizada pela Editora UNEB 

(estes dados serão apresentados posteriormente). 

Figura 1 - Inauguração da Livraria Universitária. Campus I - Salvador 

 

Fonte: https://eduneb.wordpress.com/inauguracao-da-livraria-universitaria/dsc00955/, 
acessado em 08/03/2015. 

 

Com sede nas instalações do primeiro andar do Museu de Ciência e 

Tecnologia (MCT – UNEB), desde meados de 2007, após sua reestruturação, a 

https://eduneb.wordpress.com/inauguracao-da-livraria-universitaria/dsc00955/
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Editora UNEB teve as atividades editoriais suspensas em agosto de 2010 e, mais 

uma vez, ficou sem local determinado para funcionamento. Esta situação perdurou 

até abril/2011, quando foi alocada numa pequena sala no prédio da Reitoria. 

Somente no início de 2012 a EDUNEB foi transferida para uma sala mais ampla e 

adequada, com estrutura para abrigar a sala de diagramação, estoque, ambiente 

para realização das atividades administrativas, sala para reunião do Conselho 

Editorial, além da diretoria, ambiente para o setor de comunicação e editor científico.  

Para ampliar a visibilidade e o acesso dos membros da comunidade às obras 

publicadas pela EDUNEB, a Editora envida esforços para participar de eventos 

científicos realizados dos diversos Campi da UNEB, com a instalação de estande de 

livros e comercialização das obras. Neste sentido também foi criada a Feira do Livro 

Universitário EDUNEB, a qual, até o ano de 2014, já estava na sexta edição.  

 
Figura 2 – Estande da EDUNEB, II Semana de Letras, em Itaberaba – Maio/2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Facebook EDUNEB https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=460358794100155&set=a.460358730766828.1073741830.100003781155628&type=3&t
heater 

 
 
Com o intuito de difundir o conhecimento sistematizado pela Editora, por meio 

de suas publicações, a EDUNEB em parceria com o Departamento de Ciências 

Exatas e da Terra e o Departamento de Educação do Campus II – Alagoinhas, 

inaugurou a Livraria Universitária do Campus II/Alagoinhas, no final do ano de 2012. 

Esta iniciativa demonstra a busca pela interiorização do conhecimento, ampliando as 

https://www.facebook.com/photo.php
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possibilidades de acesso à comunidade acadêmica da UNEB, localizada no interior 

da Bahia.      

Figura 3 – Placa de Inauguração da Livraria do Campus II – Alagoinhas 

 

Fonte: Facebook EDUNEB https://www.facebook.com/photo.php, acessado em 14/01/2015. 

 
 

Figura 4 – Livraria Universitária Campus II - Alagoinhas 

 

Fonte: Facebook EDUNEB https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
465137030288998&set=a.465136913622343.1073741832.100003781155628&type=
3& theater, acessado em 14/01/2015 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=%20465137030288998&set=a.465136913622343.1073741832.100003781155628&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=%20465137030288998&set=a.465136913622343.1073741832.100003781155628&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=%20465137030288998&set=a.465136913622343.1073741832.100003781155628&type=3&theater
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2.4.1 Publicações da Editora Eduneb: do nascedouro à vitrine  

 Conforme o Regimento Interno da Eduneb em vigor, Resolução 887/2012, 

republicado em 10/05/2012, é finalidade da Editora: “publicar, no âmbito interno e 

externo da Universidade, o conhecimento produzido pelo corpo de docentes, 

pesquisadores, técnicos e estudantes nos diferentes campos do saber.” Outras 

atribuições também previstas pelo Regimento da Editora são:  

Elaborar tecnicamente, editar ou coeditar os trabalhos de interesse 
da Instituição, promover, divulgar, distribuir e comercializar as obras 
editadas e, especialmente, apoiar as atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, inovação e gestão universitária, em todas as áreas do 
conhecimento. (UNEB, 2012) 

 

Assim, fica explícito o potencial estratégico da Editora em uma Instituição de 

Ensino Superior, pois cabe à Editora avaliar os saberes e conhecimentos 

apresentados, formatar tecnicamente, adequando, sempre que necessário, às 

normas e exigências federais e, principalmente, viabilizar o acesso da comunidade 

em geral as obras publicadas e, concomitantemente, dos saberes produzidos pela 

Universidade. 

 Para tanto, a Editora estabelece um sistema de parceria com os autores para 

auxiliá-los na preparação dos originais, nas adequações sugeridas pelo Conselho 

Editorial e seus pareceristas, no momento da avaliação e, nos ajustes indicados 

pelos revisores ortogramaticais e normalizadores. Após este processo de 

reestruturação do original, a EDUNEB realiza a editoração e criação de capa em 

conjunto com os autores.  

Após o lançamento dos originais, os livros impressos – principal suporte de 

publicação da EDUNEB até o momento – são encaminhados à Biblioteca Central da 

UNEB, para distribuição às demais Bibliotecas da Instituição.  A obra também é 

direcionada às Livrarias Universitárias da UNEB e são inseridas nos Catálogos das 

Livrarias Comerciais parceiras, a saber: Livraria Cultura, Livraria Saraiva e Livraria 

Leitura. O catálogo da Editora UNEB está disponível no próprio site da EDUNEB10 

                                                           
10

 Endereço eletrônico : www.eduneb.br  
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no site da ABEU11, através da qual outras Editoras Universitárias podem adquirir os 

títulos, por meio do Programa Interuniversitário para Distribuição de Livro (PIDL).  

 Outra maneira que a Editora utiliza para divulgar as obras publicadas é a 

participação em eventos científicos e acadêmicos. A filiação a ABEU permite a 

inserção da EDUNEB em eventos nacionais e internacionais, enviando seus livros 

para compor o estande da ABEU, nos diversos locais, eventos e instituições que a 

Associação marca presença.  

 A ausência de mecanismos de gestão e controle, tais como sistema para 

gerenciamento das ações editoriais, dificultam a obtenção de dados precisos sobre a 

participação em eventos literários e científicos, sobre a comercialização dos livros 

nestes eventos e, consequentemente, dificultam a análise da participação da 

EDUNEB nos eventos. Mas, conforme relatos informais de funcionários da Editora, 

tem-se observado que a interação da EDUNEB com o público é tímida, pois, apesar 

do alto investimento em deslocamento dos livros, de pagamento de inscrições, 

quando exigido pela ABEU e demais Instituições parceiras, estadia de funcionários e 

outros gastos oriundos da participação em eventos, a venda de livros nestes 

espaços tem ocorrido de maneira discreta. Mesmo com as ações e os canais 

utilizados para promoção, divulgação e socialização dos livros, percebe-se que a 

capacidade de alcance ainda é pequena.  

Existem algumas limitações que impedem a ampliação da disseminação do 

conhecimento publicado nas obras da Editora. Avaliando o suporte mais utilizado 

para publicação, o suporte impresso. Tornam-se claro as limitações para publicação:  

 Altos custos para impressão, aproximadamente, 70% do custo da obra; 

 Custos com o deslocamento e/ou frete para envio dos livros às livrarias, 

eventos científicos / acadêmicos e feiras.  

Entretanto, mesmo atentos às limitações deste suporte, a Editora ainda não 

possui uma estrutura capaz de potencializar a difusão das suas obras. Alguns livros 

já foram disponibilizados em forma digital.  Outros aspectos limitadores à ampliação 

do acesso às obras das editoras são: 

                                                           
11

 Endereço Eletrônico www.abeu.org.br. 
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 O número incipiente de livros em formato digital, se comparado ao número 

total de publicações impressas; 

  A inexistência, até o momento, de designers capacitados para editoração de 

e-books, o que dificulta que se inicie a publicação de obras neste formato; 

 A inexistência de canal/ambiente virtual específico para disponibilização das 

obras em formato digital. 

 Em 2014, a EDUNEB apresentou um Catálogo com 213 (duzentos e treze) 

publicações, distribuídas em periódicos, obras vinculadas a séries e coleções, a 

exemplo da Coleção Nordestina que conta com 09 livros publicados, e títulos nas 

grandes áreas do conhecimento. Neste catálogo a grande maioria das obras possui, 

ao menos, um autor vinculado a UNEB. Entretanto, existem obras que foram 

publicadas com captação de recursos externos e não possuem autores vinculados a 

Universidade, a exemplo de algumas das obras publicadas com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). O Mapa 3 

apresenta a distribuição das publicações da Editora UNEB de autoria ou 

organizadas por autores vinculados a esta Instituição, dados de julho/2014. 

 
Mapa 3 – Mapeamento das obras da EDUNEB vinculadas aos Departamentos da UNEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem: Rodrigo Caoibi Yamashita, 2014. 
Fonte: a autora 
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 Na ilustração acima, é possível identificar que há uma concentração de obras 

publicadas por autores vinculados a departamentos do Campus I/ Salvador, Campus 

II/Alagoinhas e Campus V/Santo Antônio de Jesus, juntos, estes departamentos 

somam 46% (quarenta de seis por cento) das publicações da Editora. Acredita-se 

que esta concentração não ocorre por acaso, pois ao analisarmos o perfil dos 

autores da EDUNEB, observamos que, em julho/2014, 128 obras, ou 60% (sessenta 

por cento) possui ao menos um autor com a titulação de doutor. Cerca de 15% 

(quinze por cento) ou 33 obras são de autoria de, ao menos, um autor com o título 

de mestre. E, considerando que os citados Campi possuem Programas de Pós –

graduação Stricto Sensu, pode-se deduzir que esta não é uma mera coincidência. 

Outro dado importante é a concentração das publicações na área das Ciências 

Humanas, um total de 73 obras ou pouco mais de 34% (trinta e quatro por cento), 

seguida pelas publicações da área de Linguística, Letras e Artes, com 60 obras 

publicadas, ou seja, 28% (vinte e oito por cento). A área de Ciências Sociais 

Aplicadas tem o terceiro maior número de publicações, com um total de 30 títulos ou 

14% (quatorze por cento). Supõe-se que este número elevado de publicações 

nestas três áreas é diretamente proporcional aos Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu das áreas e suas produções.  

 As demais áreas são representadas pelos seguintes totais de publicação: 

ciências da saúde com 15 obras publicadas (7,04%); Ciências Agrárias com 02 

publicações (0,93%); Ciências Biológicas com 06 obras (2,81%); Engenharias com 

02 produções (0,93%); além da Coleção Nordestina com 09 publicações (4,22%). 

 
 

2.4.2 Interação da EDUNEB com a Comunidade Acadêmica: a vitrine para 
além do espelho 

 

Pesquisa exploratória12 realizada, no período de 01 (um) mês, entre os dias 

14/10/2014 a 16/11/2014 – aplicada pela Editora UNEB13, por meio de questionários 

                                                           
 
12Os resultados na íntegra estão disponíveis em <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-
na-comunidade-uneb/>. Responsável pela aplicação da pesquisa Fabiano Oliveira, Assessor 
de Comunicação da EDUNEB.  
13

 Por essa pesquisa ter sido aplicada pela EDUNEB decidiu-se manter os termos utilizados 
pela Editora nos questionários, bem como o formato dos gráficos por ela adotado, mesmo 
quando avaliamos não ser os mais adequados. 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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disponibilizados em canais virtuais da Universidade, a exemplo do e-mail 

institucional e do Portal do Aluno – indicam uma interação limitada do setor, um dos 

responsáveis pela sistematização e difusão dos conhecimentos produzidos na 

UNEB, a Editora Universitária, com a comunidade acadêmica. Tal pesquisa 

consultou o segmento estudantil, os bibliotecários dos 24 Campi da UNEB, os 

docentes e técnicos administrativos da UNEB. O questionário foi composto por 

perguntas objetivas que poderiam ter múltiplas respostas, em alguns casos. Para 

realização dessa pesquisa, foi utilizada a plataforma Lyme Survey, aplicativo livre, 

adotado no servidor da UNEB e que possibilita uma sistematização automática dos 

dados coletados. 

Inicialmente, será estudado as pistas apontadas pelas respostas dos 

discentes. Entende-se que são pistas, pois o universo estudantil, que se buscou 

alcançar, é de aproximadamente 33.000 alunos, desde a graduação a Pós-

graduação Stricto Sensu, com cursos de mestrados e doutorados, mas obteve-se, 

apenas, 124 devolutas. Destaca-se também que há concentração dos registros nos 

Campus de Salvador, Juazeiro, Alagoinhas e Barreiras, com o total de 22,86%, 20%, 

8,57% e 8.57%, respectivamente. Os demais registros variam entre 0% e 5,71%. 

Apesar de pequena, a amostra é significativamente valiosa e traz em si muitas 

reflexões, pois pela primeira vez em sua história, a Editora UNEB, pode mensurar 

sua interação com a comunidade acadêmica, seus impactos e algumas fragilidades. 

Tais fragilidades podem ser percebidas, por exemplo, ao avaliar as respostas dadas 

a pergunta “Conhece a EDUNEB?”. No segmento estudantil, foram registradas 124 

(cento e vinte e quatro) respostas, destas obteve-se o resultado demonstrado no 

Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Conhece a EDUNEB? 

Fonte:<http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/>EDUNEB, acessado 

em 10/04/2015. 

 

Em outras palavras 53,33% dos discentes que responderam a pesquisa 

afirmaram não conhecer a Editora da Universidade do Estado da Bahia. Vale 

ressaltar que os discentes participantes estão distribuídos em diversos 

departamentos da Universidade, dos diferentes Campi. Não há registros de 

estudantes da Pós-graduação.  Ao serem questionados se “Conhece algumas das 

Livrarias da UNEB?”, tivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 2 – Conhece algumas das Livrarias da UNEB? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 

acessado em 10/04/2015. 
 

Ou seja, 76,19%, cerca de setenta e seis por cento dos participantes 

afirmaram não conhecer nenhumas das Livrarias Universitárias da UNEB, contra 

pouco mais de 20% (vinte por cento) dos estudantes que disseram conhecer ao 

menos uma das duas Livrarias já implantadas. 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Nessa mesma pesquisa, os estudantes foram consultados sobre as 

preferências de leitura, suporte mais utilizados e frequência de leitura. As perguntas 

foram as seguintes: “Seus hábitos de leitura: tipos de leitura que usa?”, “Seus 

hábitos de leitura: quantidade de livros lidos por ano?”, “Seus hábitos de leitura: tipo 

de livros que lê?”, “Plataformas mais usadas para ler livros?”, com os seguintes 

resultados, respectivamente:  

 
Gráfico 3 – Seus hábitos de leitura: tipos de leitura que usa? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 

 

Sobre os hábitos de leitura dos estudantes, alguns dados chamam atenção. 

Por exemplo, há um demonstrativo de cerca de 52% (cinquenta e dois por cento) 

pela preferência da leitura de livros. Aproximadamente, 43% (quarenta e três por 

cento), utilizam a internet como canal para leitura. Numa primeira leitura destes 

dados, podemos imaginar que há uma divisão na preferência das leituras, entre a 

utilização de livros e da internet. Entretanto, tem se observado uma tendência das 

pessoas, de modo geral, mas, muito evidente no meio acadêmico, em realizar 

pesquisas e leituras superficiais na internet e, havendo um maior interesse pelo texto 

e tema, busca-se o formato impresso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Gráfico 4 – Seus hábitos de leitura: quantidade de livros lidos por ano? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 

 

Sobre os dados referentes a quantidade de livros lidos por ano, observa-se 

um pequeno quantitativo de livros lidos anualmente. Pois, pouco menos de 60% 

(sessenta por cento) dos participantes, 57.14%, responderam que leem entre 1 (um) 

e 5 (cinco) livros anualmente.  Apenas 32,38% (trinta e dois vírgula trinta e oito por 

cento) disseram ler mais de 05 livros por ano.  

Gráfico 5 – Seus hábitos de leitura: tipo de livros que lê? 

 
Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 

 

Também se observou o gênero de livros lidos, se científico, literário ou de 

ficção e outros. Neste quesito, obtivemos os seguintes resultados: 56,19% 

(cinquenta e seis vírgula dezenove por cento) dos estudantes dizem fazer leitura de 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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livros científicos; 52,38% (cinquenta e dois vírgula trinta e oito por cento) informaram 

ler livros de ficção ou literatura. E, pouco mais de, 31% (trinta e um por cento) 

afirmaram fazer outras leituras. 

Gráfico 6 - Plataformas mais usadas para ler livros? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 

 

A plataforma mais utilizada para leitura entre os discentes participantes é a 

impressa, alcançado um percentual de 84,76% (oitenta e quatro vírgula setenta e 

seis por cento). Cerca de vinte e cinco por cento (24,76%) dizem fazer leituras em 

plataformas digitais (on-line) e 16,19% (dezesseis vírgula dezenove por cento) 

utilizam plataformas eletrônicas. 

Outros pontos abordados nessa consulta foram: “Com que frequência visita a 

Livraria Universitária?”; “Já leu algum título da EDUNEB?”; “Algum professor seu já 

publicou na EDUNEB?”; “Ele adota o livro em aula?”; “Usa os títulos publicados pela 

EDUNEB como fonte de pesquisa de seus estudos?”. Abaixo estão os gráficos 

correspondentes a estes resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Gráfico 7 - Com que frequência visita a Livraria Universitária? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 
 

Quando questionados sobre a frequência em que visita as Livrarias 

Universitárias apesar, de grande parte dos participantes, estarem vinculados ao 

Campus de Salvador e Alagoinhas, onde existem Livrarias Universitárias, quase 

oitenta e dois por cento (81,91%) responderam que nunca foram a Livraria da 

UNEB. Cerca de seis por cento (5,71%), visitou a Livraria apenas uma vez. Outros 

7,62 % informou que visitou a Livraria entre 2 (duas) e 5 (cinco) vezes. E, menos de 

dois por cento, somente 1,9% visitou a Livraria por mais de 5 (cinco) vezes. 

Pouco mais de trinta e oito por cento (38,10%), informou que nunca leu 

nenhum título da EDUNEB, contra, aproximadamente, 26% que afirmou já ter lido, 

ao menos, um livro da Editora. E, 33,33% não soube informar se já leu ou não algum 

livro publicado pela Editora Universitária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Gráfico 8 - Já leu algum título da EDUNEB? 

 
Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 

acessado em 10/04/2015. 
 
 

A grande maioria dos participantes, 74,29% não soube informar se possui 

professores que são autores da EDUNEB. Quase 66% dos pesquisados disseram 

não saber se os docentes adotam livros da Editora em sala de aula, contra um 

percentual de 15,24% que afirmou ter professores que adotam em sala de aula livros 

publicados pela Editora Universitária. 

 
Gráfico 9 - Algum professor seu já publicou na EDUNEB? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 

acessado em 10/04/2015. 
 

 
 
 
 
 

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Gráfico 10 - Ele adota o livro em aula? 

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 

acessado em 10/04/2015. 
 
 

Sobretudo, mais de 78% dos participantes afirmaram não utilizar livros da 

Editora UNEB como fonte de pesquisa para estudos. E, apenas, 19,05% disseram 

utilizar os livros da Editora como fonte de pesquisa. 

 
Gráfico 11 - Usa os títulos publicados pela EDUNEB como fonte de pesquisa de 
seus estudos?  

 

Fonte: <http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/> EDUNEB, 
acessado em 10/04/2015. 

 
  

http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
http://eduneb.uneb.br/impacto-da-eduneb-na-comunidade-uneb/
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Em um estudo complementar, a partir de relatório dos empréstimos dos livros 

da EDUNEB, no Campus I/Salvador, emitido em 5 de novembro de 2014, por meio 

do Sistema de Bibliotecas da UNEB, levantou-se alguns dados sobre a interação da 

EDUNEB, por meio da Biblioteca Central da Universidade. Vale salientar que esta 

biblioteca está localizada no maior Campus da Universidade, com o maior número 

de alunos, cerca de 7.060 (sete mil e sessenta) estudantes, conforme dados da 

Secretaria Geral de Curso, obtidos em agosto/2014, vinculados a cursos de 

graduação em oferta contínua, programas especiais e pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu. Este campus possui 04 departamentos, o Departamento de Educação, 

O Departamento de Ciências Humanas, o Departamento de Ciências da Vida e o 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra. Distribuídos nestes departamentos, 

encontramos cursos de todas as áreas do conhecimento. Por estas razões, 

considerou-se esta biblioteca uma amostra significativa para estudo. Entretanto, 

salienta-se que este é um retrato da cultura da metrópole o qual se diferencia da 

cultura interiorana, na qual está inserida grande parte dos membros da UNEB.  

Ao excetuar-se os periódicos existentes no catálogo e 2 (duas) obras que não 

constam na Biblioteca, chegou-se a um total de 197 obras e desenhou-se o seguinte 

cenário demonstrado pelos gráfico 12, 13 e 14:  

Gráfico 12 – Empréstimos dos livros da EDUNEB – Biblioteca Central: período de 
2006 a 2014 

 
Fonte: a autora. 

 
 

58% 
31% 

7% 

2% 
2% 

Empréstimos dos livros da EDUNEB - Biblioteca Central 
Período de 2006 a 2014 

 

Livros sem registro de
empréstimos

Livros com registros de 01 a 10
empréstimos

Livros com registros de 30 ou
mais empréstimos

Livros com registros de 50 a 100
empréstimos

Livros com registros de 100 ou
mais empréstimos



52 

 

Gráfico 13 – Empréstimo da Biblioteca Central dos livros da EDUNEB, por ano.  
 

 
            Fonte: a autora. 

 
 

Gráfico 14 – Empréstimos da Biblioteca Central dos livros da EDUNEB, por área do 
conhecimento e ano.  

 

 

            Fonte: a autora.  

Por apresentar um total de empréstimos inexpressivos, os anos de 2006 e 

2007 foram ignorados no Gráfico 14. Assim, pode-se observar que as consultas aos 

livros publicados pela EDUNEB, ao menos, na Biblioteca Central, se concentram na 
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área das Ciências Humanas. Ao analisar, por exemplo, os empréstimos ocorridos no 

ano de 2013, encontra-se um total de 343 (trezentos e quarenta e três) empréstimos 

neste ano. Entretanto 256 (duzentos e cinquenta e seis) empréstimos, ou seja, 

74,63% foram registrados na área das Ciências Humanas, seguido de 33 (trinta e 

três) empréstimos, correspondente a 9,6%, na área de Linguística, Letras e Artes.  

Esta preponderância das obras vinculadas as Ciências Humanas se manteve 

nos outros anos estudados. Contudo, há uma variação da segunda área mais 

consultada entre as obras vinculadas a Linguística, Letras e Artes e Ciências Sociais 

Aplicadas. Deduz-se que tal destaque se apresenta, pois estas são, 

respectivamente, as áreas que possuem o maior número de publicação da Editora. 

Outra observação importante, é que os livros vinculados às Ciências Agrárias e 

Engenharias não possuem nenhum registro de empréstimos. 

A partir dos gráficos anteriores, observa-se que ao longo de 08 (oito) anos, no 

período de 2006 a 2014, 58%14 (cinquenta e oito por cento) das obras disponíveis na 

Biblioteca Central, não foram consultadas por meio de empréstimos. Um pequeno 

percentual dos livros, apenas 1,5% (um vírgula cinco por cento) alcançaram mais de 

100 (cem) empréstimo, ao longo deste período, ou seja, apenas 03 (três) livros15. 

Além destes, outros 04 (quatro) livros16 ou 2,03%, também se mostraram como fonte 

de estudos, pois conseguiram um número de consultas entre 50 e 100 empréstimos.  

É oportuno salientar que o número total de empréstimos dos livros, corresponde ao 

número absoluto da soma empréstimos e registros de prorrogação dos prazos para 

devolução e novos empréstimos que, por vezes, pode ser das mesmas pessoas que 

solicitaram anteriormente. Portanto, o número total de empréstimos não corresponde 

ao número de pessoas que acessaram tais obras.  

Quando foi feito o levantamento das informações da EDUNEB, ano de 2014, 

não havia um sistema de controle de vendas capaz de fornecer dados confiáveis 

                                                           
14

Apêndices D e E - Planilhas completas desse estudo referente aos empréstimos das obras da EDUNEB na 
Biblioteca Central da UNEB.  
15

 “Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao livro didático?”, livro publicado em coedição com 

a Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA), tendo sua primeira edição em 2008 e re-editado em 
2013, obteve recorde de empréstimos, um total de 193. “Diferenças Negadas: o preconceito aos estudantes com 
deficiência visual”, publicado em 2009, teve 179 empréstimos.  “Orientações Metodológicas: construindo 
trabalhos acadêmicos e científicos”, publicado em 2008, alcançou 132 empréstimos. 
16

 “Autocuidado para pessoas com Gagueira”, 2008, com 79 empréstimos; “Autobiografias, Histórias de Vida e 

Formação: pesquisa e ensino”, publicado em 2006 com 74 empréstimos; “A construção social do ser homem e 
ser mulher”, 2009, com 53 empréstimos e; “Tempos, Narrativas e Ficções: a invenção de si”, 2006, o qual 
também obteve 53 empréstimos. 
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para a análise. Entretanto, ao avaliar algumas planilhas de vendas de livros em 

eventos que a Editora participou e em conversas com os funcionários da EDUNEB, 

percebemos que alguns livros são muito procurados e comercializados. A relação 

desses livros inclui livros de diferentes áreas do conhecimento como Ciências 

Sociais Aplicadas, com o livro Negros contra a Ordem; Ciências Humanas com o 

livro Moodle; Ciências da Saúde, com os livros Autocuidado para pessoas com 

gagueira e Hospital Couto Maia, dentre outros. Ressalta-se que estes livros já foram 

reimpressos ou reeditados, devido a grande procura por seus exemplares. Neste 

levantamento, o que chamou a atenção da pesquisadora é que 02 dos livros 

indicados como mais vendidos estão disponibilizados em acesso aberto no site da 

EDUNEB e em site pessoal dos autores. São eles, Moodle e Autocuidado para 

pessoas com gagueira. O livro Hospital Couto Maia, foi disponibilizado, aos autores, 

versão digital, em PDF, no momento do lançamento desse livro. E estes foram 

autorizados a socializar, livremente, esta obra. 

Assim, pareceu evidente que a disponibilização de obras em acesso aberto 

não implica em redução de vendas dos livros em formato impresso. Ao contrário, a 

disponibilização da obra, a facilitação de acesso à obra torna-a mais conhecida, 

aumentando as possibilidades de alcance de pessoas que tenham interesse pela 

temática.  

 

2.5 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU GESTÃO E 

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO  

 

O segundo recorte desta pesquisa é o Programa de Pós-Graduação Stricto-

Sensu Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), ofertado na modalidade profissional e que se orienta pelas 

normas específicas da pós-graduação no Brasil, pelas determinações da CAPES, 

pelo Estatuto e Regimento da UNEB e pelo Regimento Interno. 

De acordo com a finalidade do programa apresentada em seu regimento, os 

ingressantes neste programa devem obter capacitação e o aperfeiçoamento 

profissional na área da gestão educacional e processos tecnológicos, além de 

desenvolver pesquisas aplicadas e inovações tecnológicas no campo da educação. 
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Dentre os objetivos relacionados ao pesquisador-discente, presentes no 

regimento do programa, podem-se destacar: 

I) Capacitar profissionais para o exercício da prática profissional 

avançada e transformadora, visando atender demandas sociais, 

organizacionais e profissionais; 

II) Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 

específicas da área de gestão e tecnologias aplicadas à educação, 

com vistas ao desenvolvimento humano e social, seja em âmbito 

nacional, regional ou local; 

III) Promover a articulação integrada da formação profissional com 

entidades demandantes, visando melhorar a eficácia e a eficiência das 

organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e 

geração e aplicação de processos de inovação. 

 

Segundo o Regimento do GESTEC, as pesquisas, projetos, programas, 

experiências inovadoras, desenvolvimento tecnológico, processos e técnicas, 

produção de programas, desenvolvimento de aplicativos, materiais didáticos e 

instrucionais, produtos, entre outros formatos, são desenvolvidas através dos temas 

centrais reunidos em cada Área de Concentração. As áreas de Concentração se 

constituem a partir das linhas de pesquisa, núcleos de estudos e produção, grupos 

de pesquisas, grupos de produção tecnológica e similares. 

 

De acordo com o seu regimento, o programa GESTEC apresenta duas áreas 

de concentração: Área de Concentração 1 – Gestão da Educação e Redes Sociais 

e, Área de Concentração 2 – Processos Tecnológicos e Redes Sociais. Os 

componentes curriculares do GESTEC são constituídos por disciplinas obrigatórias e 

optativas, Atividades e Trabalho de Conclusão do Curso.  As disciplinas obrigatórias 

do GESTEC se desdobram em disciplinas obrigatórias do Programa (tronco comum) 

e disciplinas obrigatórias por Área de Concentração. Já a integralização curricular 

ocorre mediante cumprimento das disciplinas e atividades especificamente definidas, 

apresentação/defesa do Trabalho de Conclusão do Curso perante banca 

examinadora, e entrega formal dos produtos exigidos para o mestrado profissional. 

O Trabalho Orientado de Conclusão de Curso compreende as atividades de 

orientação desenvolvidas na relação professor/a-orientador/a e discente-
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orientando/a, as quais terão início formal a partir do primeiro semestre, por 

semestres consecutivos, até a defesa do Trabalho de Conclusão Final do Curso, 

gerando os produtos acadêmicos com base nas disciplinas do curso. 

Existem, também, na estrutura curricular do curso, disciplinas optativas 

denominadas Tópicos Especiais responsáveis pelo aprofundamento e/ou 

atualização do conhecimento do aluno em um determinado campo do saber 

relacionado aos projetos de pesquisa e Trabalho de Conclusão do Curso.  

O regimento do GESTEC determina que as atividades relativas à realização 

de pesquisas, orientações, aulas, publicações, bancas examinadoras, eventos 

científicos, programas e projetos, produção do trabalho final de curso entre outros, 

sejam desenvolvidas através da integração dos professores nas Áreas de 

Concentração, Linhas de Pesquisa, Grupo de Pesquisa, e Núcleo de Produção e 

Desenvolvimento Tecnológico. 

A vinculação do aluno a uma das Áreas de Concentração ocorre mediante a 

articulação de seu projeto ou proposta de trabalho com as temáticas da mesma. 

Assim, o percurso do mestrando no GESTEC corresponde à participação nas 

disciplinas/atividades das Áreas de concentração de acordo com distribuição da 

estrutura curricular existente. 

Os trabalhos de conclusão do curso, de acordo com o Art. 44 do Regimento 

Interno do GESTEC, amparados pela portaria 17/2009, poderão ser apresentados 

nos seguintes formatos: dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, 

artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações 

tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e 

de produtos, processos e técnicas; produção de programas de mídia, relatórios finais 

de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, 

manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, 

projeto de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou 

produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, 

dentre outros. 

No ano de 2011 o GESTEC recebeu sua primeira turma, composta por 50 

(cinquenta) pesquisadores. Em 2012, por questões administrativas, não houve 

ingressantes. Já a segunda turma, com ingresso em 2013, totalizou 53 (cinquenta e 

três) discentes. Em 2014, ingressaram 50 (cinquenta) pesquisadores e em 2015 88 
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(oitenta e oito) alunos. Deste total de 241 (duzentos e quarenta e um) ingressantes, 

até abril/2015, 71 pesquisadores já obtiveram o título de mestre17.  

Em abril/2015 o GESTEC contava com um corpo docente composto por 31 

(trinta e um) professores18. Ao visitar o currículo19 desses pesquisadores, tanto os 

pesquisadores/docentes, como os pesquisadores/discentes, percebemos uma 

produção acadêmica intensa e significativa. Entretanto, tivemos dificuldades em 

acessar e/ou encontrar essas produções para leitura, em alguns casos. Os trabalhos 

de conclusão de cursos dos discentes, já aprovados, estão disponibilizados, em 

acesso aberto, no site do Programa20. Entretanto, outros tipos de produções, a 

exemplo dos artigos apresentados em eventos científicos e em periódicos, nem 

sempre são disponibilizados pelo GESTEC. Somente algumas publicações, além 

dos trabalhos de conclusão de curso, são encontradas no site do Programa, quer 

seja dos discentes, quer seja dos docentes.  

O GESTEC possui 14 (quatorze) Grupos de Pesquisa em funcionamento 

(dados de abril/2015). São eles:  

 Educação, Universidade e Região (EDUREG);  

 Núcleo de Gestão Educacional e Formação de Gestores (NUGEF); 

 Forma(em)Ação (GEFEP); 

 Educação Ambiental, Políticas Públicas e Gestão Social dos Territórios 

(GEPET); 

 Educação, Etnicidade e Desenvolvimento Regional; 

 Educação, Saúde e Tecnologias (EDUSA); 

 Gestão, Educação e Direitos Humanos (GEDH); 

 Educação, Federalismo e Controle Social (EFeCs); 

 Tecnologias Inteligentes e Educação (TECINTED); 

 Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC); 

 Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Representações e Educação 

(GIPRE); 

 Tecnologias Inteligentes e Ensino da Matemática (TECMAT); 

                                                           
17

 Dados obtidos da Secretaria Acadêmica do GESTEC, através do e-mail secretariagestec@uneb.br.  
18

 A relação atualizada pode ser acessada no sítio http://www.uneb.br/gestec/corpo-docente/ 
19

 Currículo disponibilizado na Plataforma Lattes, sítio http://lattes.cnpq.br/, acessado em 25/12/2015. 
20

 Endereço Eletrônico http://www.uneb.br/gestec/trabalhos-de-conclusao-de-curso/ 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=58427084D7GO9I
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5842708CMX7EO0
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=3084896451938008
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5842708D8HPYAJ
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5842708D8HPYAJ
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/6679400555126839#gruposPesquisa
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5842708ZNBUZIC
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=58427086GNXR08
http://www.uneb.br/gestec/grupos-de-pesquisa/Segundas%20/%2014h
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 Comunidades Virtuais (CV); 

 Educação, tecnologias, difusão do conhecimento e modelagens de 

sistemas sociais (DCETM);  

A produção acadêmica originária dos Grupos de Pesquisas vinculados ao 

GESTEC encontra-se descentralizada. Sendo que alguns livros estão guardados 

nos arquivos dos próprios Grupos e alguns Grupos de Pesquisas disponibilizam as 

suas publicações em seus próprios sites21. 

 

3  SOBREVOO PELA  GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento contribui para a compreensão de como recursos 

intangíveis podem constituir uma base estratégia e competitiva, que sirva para a 

identificação de ativos estratégicos que poderão assegurar resultados superiores 

para a instituição no futuro.  

A gestão de um recurso invisível, como o conhecimento, em uma 

organização, é algo extremamente delicado e complexo, pois envolve a 

subjetividade das pessoas que compõem o coletivo, a capacidade de aprendizado 

individual e coletiva de seus membros, bem como a criatividade dos sujeitos. Na 

contramão, a negligência sobre a gestão do conhecimento produzido pela 

instituição, impede a aplicação e o uso desses conhecimentos, causando a sua 

depreciação. Conforme é afirmado por Terra (2000, p. 20) “a depreciação se acelera 

se o conhecimento não é aplicado. De fato, pode-se dizer que se não está 

adquirindo conhecimento, é bem provável que se esteja perdendo conhecimento”. 

Terra (2000, p. 20) nos diz também que uma das características do conhecimento é 

a sua alta capacidade de reutilização. E que, à medida que ele é utilizado e 

difundido, maior é o seu valor.   

Para abordar a Gestão do Conhecimento, é necessário compreender o 

conhecimento, bem como sua constituição. Segundo Abbagnano (2007, p. 174), 

“conhecer é uma operação de identificação que assume três formas principais, 

dependendo da maneira com que esta operação ocorreu: a criação que o sujeito faz 

do objeto, a consciência, e a linguagem”.  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2226174429595901
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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Para Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), conhecimento é um processo humano 

dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à “verdade”.  Assim, conhecer 

significa tornar semelhante o pensante e o pensado (PLATÃO apud ABBAGNANO, 

2007, p. 175). Levando em consideração a existência de dois tipos de 

conhecimento: tácito e explícito, temos o conhecimento que pode ser expresso em 

palavras e números, chamado de conhecimento explícito e o conhecimento tácito 

que é um conhecimento pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta sua 

transmissão e compartilhamento com outros, incluindo-se os insights, palpites 

subjetivos, emoções, valores ou ideais. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 7). Para 

Terra (2007, p. 47), a compreensão das ações referentes a gestão do conhecimento 

somente ocorre após o entendimento das questões relacionadas ao aprendizado e à 

criatividade dos indivíduos:  

[...] para a efetiva compreensão das práticas gerenciais relacionadas 
à Gestão do Conhecimento é fundamental levar em consideração os 
principais conceitos e teorias sobre aprendizado e criatividade 
individual e “conhecimento” humano, pois estes, embora não levem 
necessariamente ao aprendizado, à inovação e ao conhecimento 
organizacional, certamente o antecedem. 

 

É nesse sentido que, a partir de estudos relacionados ao aprendizado e à 

criatividade individual, Terra (2007, p. 55) expõe que a criatividade individual 

depende da expertise (conhecimento técnico ou intelectual específico), habilidades 

de pensamento criativo e motivação. E mais adiante, Terra (2007, p. 57) diz que 

conhecimento tácito está relacionado com conhecimentos específicos, mas, para 

além disso, envolve questões subjetivas, inconscientes e sensoriais, pois requer um 

esforço ativo e laborioso de busca do conhecimento, que envolve o nosso corpo e 

todos os sentidos. O autor (2007, p. 57) acrescenta: 

 

 Conhecimento tácito é associado ao conhecimento do expert na 
solução de problemas, ou ainda, à intuição que permite a tomada 
de algumas decisões sem motivo ou razão, facilmente, explicável 
ou aparente; 

 A identificação de problemas a partir o conhecimento tácito é 
associada a sensações de desconforto que algumas pessoas 
expressam diante de certas situações, mas que não conseguem 
explicar muito claramente; 

                                                                                                                                                                                     
21

 Informações obtidas da Secretaria Acadêmica do GESTEC, através do e-mail secretariagestec@uneb.br .  
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 Predição e antecipação seriam o resultado dos períodos de 
preparação e incubação característicos dos processos criativos, ou 
seja, os “insights” criativos.  

 

Desta forma, para a efetiva constituição de um novo conhecimento, é 

necessário a interação entre conhecimento explícito e tácito, construindo uma 

dinâmica entre socialização, externalização, combinação e internalização do 

conhecimento (Figura 7). Em outras palavras a conversão do conhecimento tácito de 

um/uns em conhecimento tácito de outro/outros, chama-se de socialização, sendo 

esta um processo de compartilhamento de experiências, portanto, um processo 

retroalimentado, a partir de interações com os demais sujeitos, sejam colegas, 

clientes e outros sujeitos do entorno.  

Figura 5 – Espiral do conhecimento 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

A conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito denomina-se 

externalização, como é expressado pelos autores (1997, p. 71), “[...] é um processo 

de criação do conhecimento perfeito na medida em que o conhecimento tácito se 

torna explícito.” Nesta conversão novos conceitos são formulados e explicitados. 

Já a transformação do conhecimento explícito em conhecimento explícito é a 

combinação, um processo de sistematização de conceitos em um sistema de 

conhecimento. É a troca de informações explícitas, seja por meio da educação 

formal, seja pelo uso de mídias e instrumentos tecnológicos, seja por reuniões 

formais, dentre tantas possibilidades explícitas de trocas de conhecimentos.  
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Já a internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito 

em conhecimento tácito. Esta ocorre quando os indivíduos passam a vivenciar os 

conhecimentos produzidos e difundidos. Efetivamente, acontece quando os “novos” 

conhecimentos explícitos são transformados em ações práticas. 

Portanto, a criação do conhecimento humano permeia a interação social entre 

o conhecimento tácito e o conhecimento explícito e, desta forma, é expandida, 

enriquecida, ampliada, ratificada, retificada, controlada, marginalizada, 

hegemonizada, enfim, gerida socialmente. 

 

3.1 CONDIÇÕES CAPACITADORAS DA CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

Quando se trata de organizações de ensino, a função da organização no 

processo de criação do conhecimento ganha uma enorme dimensão, pois as 

universidades carregam consigo três princípios fundamentais: o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Neste sentido Nonaka e Takeuchi afirmam que a função da organização 

no processo de criação do conhecimento organizacional é fornecer o contexto 

apropriado para facilitação das atividades em grupo, para criação e acúmulo de 

conhecimento em nível individual. Geralmente a produção do conhecimento 

científico ocorre nas universidades. Diante da produção de conhecimento em grande 

escala, no contexto das universidades surge a necessidade da disseminação e uso 

do conhecimento gerado. Para tanto, se faz necessária a implantação de 

mecanismo e condições capacitadoras à criação do conhecimento institucional e 

individual, nos processos relacionados com a produção, garantindo o uso.  

Nesse sentido, os autores (1997) destacam: a intenção, ou seja, capacidade 

organizacional em, adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento; a 

autonomia, permitindo que os indivíduos exerçam suas funções de modo que 

possam se autorizar conforme as circunstâncias; a flutuação e caos criativo, os 

quais estimulam a interação entre a instituição e o ambiente externo, induzindo os 

membros à uma reflexão de suas atitudes em relação ao mundo, ajudando-os a criar 

novos conceitos e, a variedade de requisitos, ou seja, combinação de informações 
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de uma forma diferente, flexível, rápida, com acesso a mais ampla gama de 

informações necessárias.  

Sendo assim, para o sucesso dos mecanismos de Gestão do Conhecimento 

(G. C.), é indispensável o efetivo funcionamento do sistema de comunicação 

científica que Garvey e Grifith ( apud LEITE; COSTA) definem como: 

[...] o conjunto de todas as atividades que englobam a produção, 
disseminação e uso da informação desde o início do processo de 
criação científica, desde o princípio onde as ideias da pesquisa são 
geradas até o momento da aceitação dos resultados como parte do 
corpo de conhecimento científico.  

 

Sabe-se que as universidades são reconhecidas como espaços de produção 

e socialização de conhecimento científico, por excelência. Entretanto, os estudos 

que tradicionalmente, abordam a gestão do conhecimento nem sempre levam em 

consideração a natureza peculiar do ambiente no qual ocorrem os processos de 

criação, compartilhamento e uso do conhecimento, bem como a estrutura 

comunicacional existente nas universidades. Sobre isto, Leite e Costa (2006), dizem: 

“Embora a técnica desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (1997) e outros, tenha sido 

elaborada sob a perspectiva das organizações empresariais, suas contribuições 

extrapolam esses limites, podendo ser aplicados a outros contextos [...]”. 

Desta forma, o ambiente acadêmico constitui campo fértil para o estudo da 

gestão do conhecimento e a efetiva implementação, aprimoramento, transferência 

do conhecimento científico, criando novos conhecimentos, otimizando os recursos, o 

crescimento da instituição e o avanço da ciência. 

Uma ferramenta, em crescente uso, para a disseminação de pesquisas e 

conhecimento, tem sido a implantação de Repositórios Institucionais (RI), os quais 

permitem livre acesso às produções propriamente ditas, o que maximiza e acelera o 

impacto das pesquisas e, consequentemente, sua produtividade, progresso e 

recompensas.  

Ressalta-se a diversidade da tipologia do conteúdo e formatos que podem ser 

armazenados nos RI, tais como: artigos, livros eletrônicos, capítulos de livros, teses, 

dissertações, entre outros. Assim, promove a melhoria do ensino, aprendizado e 

pesquisa, acrescentando, significativamente, ao saber e à comunicação, 
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disseminando o capital intelectual, aumentando a visibilidade da produção científica, 

assegurando também a memória institucional22.  

Se, com base em Nonaka e Takeuchi, socialização é o conhecimento 

compartilhado, externalização é o conhecimento conceitual, combinação é o 

conhecimento sistêmico e internalização é o conhecimento operacional e estes, a 

partir de determinadas condições (intenção, autonomia, flutuação e caos criativo e a 

variedade de requisitos), fomentam a criação do conhecimento institucional 

podemos pensar que em uma Universidade: 

 A socialização ocorre por meio das interações entre os membros da 

comunidade acadêmica: docentes, discentes, corpo 

técnico/administrativo e seus pares, assemelhando-se, inclusive, da 

cultura organizacional;  

 A externalização é a formalização dos conhecimentos produzidos – a 

produção científica propriamente dita;  

 A combinação ocorre nos espaços, ferramentas e sistemas utilizados 

para a difusão dos conhecimentos explícitos produzidos ou utilizados 

pela Instituição, a exemplo das salas de aulas, ferramentas de difusão 

do conhecimento e eventos científicos;  

 Já a internalização é a apropriação, pelos sujeitos, dos conhecimentos 

explícitos, de forma que tais conhecimentos interfiram sobre o seu 

modo de pensar e agir.   

A Figura 6, adaptada a partir da proposição de Nonaka e Takeuchi, localiza o 

Repositório Institucional, objeto de estudo desta pesquisa, em uma Universidade, 

com base na conceituação acima. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Ampliaremos a discussão sobre repositórios em tópico específico. 
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Figura 6 -  Espiral de criação do conhecimento organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82), com adaptações da autora para localização do 

repositório institucional. 

 

Nesse sentido, a implantação do Repositório Institucional na Universidade do 

Estado da Bahia, poderá constituir-se como uma inovação tecnológica, pois 

contribuirá para disseminar o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica 

e, por conseguinte, para o aprendizado dos sujeitos, proporcionando uma ampla 

reflexão, vez que reúne em um único suporte tecnológico – com acesso livre e 

aberto – uma gama de saberes/informações e discussões sobre variados 

temas/áreas do conhecimento. Se apresenta também, como instrumento propulsor 

de aprimoramento, retroalimentação científica e criação de novos saberes, o qual, 

por está localizado em uma universidade, atingirá diretamente a formação e 

qualificação de profissionais e pesquisadores de diferentes áreas, os quais serão 

suscitados a reverem suas práticas, seus saberes e, a sua escolha, poderão atuar e 

intervir nos diversos segmentos sociais. 

 

3.2 SOBRE TECNOLOGIAS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E REDES DE DIFUSÃO 

 

A Tecnologia está relacionada à capacidade do ser humano de intervir no 

mundo, na natureza, nas sociedades, não se restringi aos suportes materiais, nem a 

formas predeterminadas de se fazer. Portanto, este é um processo de intervenção 
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criativo, capaz de transformar as realidades, os indivíduos, produzir conhecimentos 

e ressignificar os saberes e o sentido de sua existência. 

Lima Jr. (2005, p. 15) define tecnologia como: 

[...] a tecnologia tem uma gênese histórica e, como tal, é inerente ao 
ser humano que cria dentro de um complexo humano-coisas-
instituições-sociedade, de modo que não se restringe aos suportes 
materiais nem aos métodos (formas) de consecução de finalidades e 
objetivos produtivos, muito menos ainda, não se limita à assimilação 
e à reprodução de modos de fazer (saber fazer) predeterminados, 
estanques e definitivos, mas, ao contrário, podemos dizer que 
consiste em: um processo criativo através do qual o ser humano 
utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou cria a partir do que 
está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de 
encontrar respostas para os problemas de seu contexto, superando-
os.  

Burke e Ornstein (1998) ao abordar a tecnologia, seu objetivo e seus efeitos, 

utilizaram-se de metáforas para analisar a relação de poder, aplicada pelo ser 

humano por meio das tecnologias. Assim dizem que “os fazedores de machado, o 

ser humano, deram aos imperadores o poder da morte, aos cirurgiões o poder da 

vida”. E continuam:  

 

Toda vez que os fazedores de machados ofereciam uma nova 
maneira de nos tornar ricos, seguros, inteligentes ou invencíveis, nós 
aceitávamos e utilizávamos para mudar o mundo. E ao mudar o 
mundo, mudávamos nossas mentes, porque cada presente redefinia 
nosso modo de pensar, os valores e as verdades por que vivíamos e 
morríamos.  (PRÓLOGO, James Burke e Robert Ornstein, 1998) 

 

O presente ao qual os autores fazem referência é a própria tecnologia. E, ao 

longo do estudo, enumeram diversos presentes (tecnologias) que foram utilizadas 

para modificar o ambiente, proporcionar melhorias à sobrevivência e às relações 

humanas e aquisição/manutenção do poder. Mas também modificaram o próprio ser 

humano e alteram o meio ao seu redor. Foi assim, quando o “fazedor de machados” 

começou a utilizar pedras como instrumento de coleta de frutos e caça. Pois, este 

pequeno ‘presente’ modificou o equilíbrio do meio ambiente e, especialmente, 

modificou o próprio homem, alterando o seu modo de andar e a sua postura. Dentre 

tantas tecnologias que surgiram, ao longo da história, podemos destacar duas que 

revolucionaram as relações humanas: a fala e o alfabeto.  
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Tais tecnologias alteraram as relações de poder, desencadearam o 

surgimento de outras tecnologias e também modificaram o corpo humano, 

provocando o desenvolvimento das cordas vocais, mudando o formato e tamanho do 

cérebro humano, dentre outras alterações. Nessa perspectiva, muitos outros 

‘presentes’ surgiram e continuam alterando as relações de poder, o meio ambiente, 

o ser humano e o mundo de maneira frenética. 

Com o surgimento das tecnologias digitais a sociedade se reorganizou 

através de redes, reestruturando as organizações e as relações entre os indivíduos, 

as quais se estabeleceram como potencializadoras da disseminação do 

conhecimento, da informação e do entretenimento. Desta forma, os suportes digitais 

permitem, quase em tempo real, a transmissão, divulgação e socialização das 

informações. Outra funcionalidade da tecnologia digital é a disponibilidade das 

informações em um processo contínuo, favorecendo o acesso e respeitando o 

tempo conveniente ao indivíduo. 

A organização através de redes está diretamente relacionada à condição 

criativa dos indivíduos, aos anseios e relações afetivas, econômicas e sociais, bem 

como a pluralidade do ser humano. Esta estrutura em redes equivale a um processo 

dinâmico de legitimação social, oriundo de correlações de forças entre os agentes 

deste processo, quer seja coletivamente ou individualmente, ocasionando em novas 

configurações e significações, que, por sua vez, incidirá na transformação do 

contexto social. Assim, para Novaes e outros (2012, p. 41): 

 

[...] entrar nas dinâmicas de rede compreende funcionar criativa, 
relacional e politicamente, num duplo movimento do jogo coletivo e do 
jogo particular, numa dinâmica complexa entre social e o individual, o 
público e o privado, buscando observar e destacar minuciosamente as 
expressões e conquistas que os sujeitos constroem/criam/autorizam 
das diferentes estruturas em que estão enredados (econômica, social, 
política, cultural, educacional, tecnológica, organizacional), recriando-
as, ressignificando-as e refunciona-lizando-as de forma permanente. 

 

Pinheiro (2012, p.41) diz que “esse movimento frenético de fluxos instáveis na 

estrutural social, a multiplicidade de visões do mundo, a comunicação que liga os 

processos e dá uma configuração de teia às relações sociais, nos leva a perceber 

uma face complexa, não linear e imprevisível”. Em seguida, o autor complementa, 
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“esse é o nosso momento, momento de ressignificações, de repensar conceitos e de 

se manter sempre no estado de vir a ser”.  

Uma rede carrega consigo elementos complexos, uma vez que apresenta 

características estáticas, ao mesmo tempo em que possui aplicação dinâmica. Esta 

complexidade se clarifica na capacidade dos indivíduos em se auto-organizar, em 

estabelecer conexões e inter-relações de forma autônoma e não planejada, 

determinada. Num sistema educacional específico, como em  uma Universidade, 

percebe-se a constituição de uma “rede de conhecimentos‟ capaz de ampliar e/ou 

fortalecer as relações dos sujeitos participantes, as conexões com outros 

conhecimentos e, principalmente, ampliar as ações desenvolvidas pelos sujeitos que 

compõe esta rede, os impactos destas intervenções, levando a uma dinâmica 

evolutiva. Nesse sentido, alguns conceitos ajudam a compreender essa rede, seu 

funcionamento e características. Assim, Marteleto (2001) nos diz que a utilização 

estática explora a rede de estrutura, ou seja, lança mão da ideia de rede para melhor 

compreender a sociedade ou o grupo social por sua estrutura, seus nós e suas 

ramificações. 

Destacamos este como um movimento natural do pesquisador que ao imergir 

no contexto estudado busca entender a estrutura do grupo, sua forma de 

funcionamento, seus pontos fortes, suas limitações e anseios, numa tentativa de 

promover ações que possam beneficiar este contexto. Quanto à dinâmica da rede, 

Marteleto (2001) entende que a utilização dinâmica explicita a rede de sistema, o 

que significa trabalhar as redes como estratégia de ação no nível pessoal ou grupal, 

para gerar instrumentos de mobilização de recursos. 

Em outras palavras, nesta perspectiva, a dinâmica da rede se faz pelo 

movimento do grupo, a partir de ações próprias, de sua interconectividade e não da 

linearidade. Percebemos que as conexões entre estes sujeitos que, tecnicamente 

são os “nós” da rede, se fazem pela troca de conhecimentos. Esta percepção nos 

possibilita dizer que os conhecimentos abordados são os “links‟ que unem os “nós”. 

E, se pensarmos que esta interação acontece de forma não linear, não programada, 

na qual uma ação linear, pontual, realizada por um pesquisador, com objetivo pré-

determinado pode desencadear uma série de ações não programadas, não lineares, 

que pode envolver vários “nós” da rede, sendo interligados por conhecimentos 

próprios aos indivíduos, além de outros conhecimentos abordados especificamente.  
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Dessa forma, Borgatti Neto (2009), define rede como uma teia de nós 

(elementos) e links (conexões) entre esses nós que, em uma rede social, cada 

indivíduo pode ser considerado um nó (sentido técnico do termo) e as relações 

pessoais com outros indivíduos, links. Uma rede é uma teia de relações, fio a fio, 

elas emergem com suas respectivas configurações e evoluem. Quando Barabási 

(2009, p. 7) disse que analisar rede é uma viagem interdisciplinar, abriu uma 

possibilidade para que nossa análise caminhe pela mesma compreensão, o que 

percebemos é que nosso ponto de partida é a interdisciplinaridade. Para 

compreender a estrutura desta rede, é preciso entender quem são seus 

componentes, o que será feito à luz do que apresenta Barabási (2009), em seu livro, 

"LINKED, a nova ciência dos network", onde é afirmado pelo autor, que  

[...] as pessoas que têm um dom realmente extraordinário de fazer 
amigos e conhecidos são conectores, como posto a seguir: Os 
conectores são um componente extremamente importante da nossa 
rede social, eles criam tendências e modas, fazem contatos 
importantes, espalham novidades ou ajudam a abrir um restaurante. 
São a tessitura da sociedade juntando facilmente diferentes raças, 
níveis de instrução e linhagens. (2009, p. 50-51)  

 

Os hubs, por exemplo, são conectores que na linha de nós preferencias, 

concentram ou têm a capacidade maior de fazer conexões. A partir deles se 

estabelece uma teia até outros nós através de links que se dão pelo desejo de 

conhecimento e interação, uma rede que se fortalece entre links fortes e fracos, 

ainda segundo Borgatti Neto (2009). 

Ressalta-se que os elos fortes são os pontos de partida da rede. Estes elos 

atraem para si os demais nós que compõem a rede diretamente. Estabelecendo 

uma interação diretamente com estes, criando um circuito entre os seus 

componentes, mas tal circuito limita-se aos nós já existentes na rede, portanto é um 

circuito fechado. Entretanto os elos fracos que apresentam a menor capacidade de 

atrair para si outros nós e concentrar em si um grande número de links, estão 

posicionados na rede de maneira estratégica, pois possibilitam a interação da rede - 

circuito, até então, fechado - com o meio exterior, vez que são os responsáveis pela 

conexão da rede com “nós” externos. 

 Isso significa ampliação e dinamismo da rede. Demonstra com muita clareza 

a importância dos elos fracos para o dinamismo e interação da rede. Mostra também 

que, por mais que um nó, ou uma pessoa tenha grande influência na rede, a sua 
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capacidade será sempre inferior a rede em si, que tomará rumos que não poderão 

ser controlados por indivíduos isolados. A coletividade irá prevalecer. Assim, por 

tratar-se de uma rede social, cujo elo é o conhecimento, e que traz características de 

um sistema complexo pelas implicações na dependência em que um nó cria com o 

outro e, assim como define Borgatti Neto (2009), pela sua imprevisibilidade – ainda 

que um grupo ou um indivíduo tenha objetivos bem definidos em cada intervenção, 

há sempre a possibilidade para uma resposta, uma conclusão ou culminância que 

não podem ser previstas apesar de todo o planejamento existente.  

As ações numa rede que envolvem o aspecto social e que tem como elo o 

conhecimento são como semeadura, produtos, frutos que serão gerados e, como 

consequência direta ou indireta, tornam a rede dinâmica, permitindo que novos links 

se estabeleçam e que outros nós se destaquem. Com isto, ganham todos, inclusive 

os links mais fracos da rede. Assim, elementos confirmam este sistema complexo: a 

não linearidade, a dinâmica evolutiva, a auto-organização e o fenômeno de 

emergência de padrões não planejados.  

 

 

3. 3 REPOSITÓRIOS: políticas institucionais e acesso aberto 

 

Com o surgimento do sistema de comunicação entre computadores, 

posteriormente, denominado internet, criado, na década de 1960, para uso militar 

dos Estados Unidos, passou-se a trocar e gerenciar informações de forma 

sistemática. Em 1989, após a criação da World Wide Web (www), linguagem global 

para circulação de dados na internet, pôde-se ter acesso, irrestrito, ao ambiente 

virtual a partir de qualquer computador. Os avanços alcançados na década seguinte 

como, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) que é um protocolo de comunicação 

que permite a transferência de informação entre redes; e Hyper Text Markup 

Language (HTML), linguagem para criação de páginas na rede mundial, 

possibilitaram a difusão desse novo instrumento tecnológico. 

A partir de então a utilização do ambiente virtual cresceu de forma exponencial e 

mudou a maneira de interação das pessoas, modificou a troca de informações e, 

especialmente, transformou o jeito que os indivíduos interagem com as informações. 
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Atualmente, dispomos facilmente de informações do mundo inteiro. Sabemos dos 

acontecimentos globais, quase, que simultaneamente. Entretanto, se não 

organizarmos estas informações, os dados, por certo, se perderão e não poderão 

ser interpretados e, por consequência, não se transformarão em conhecimento. Por 

esta e dentre outras razões o meio acadêmico vem buscando a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para ampliar o acesso ao 

conhecimento. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que, 

em 2011, cerca de 170.000 (cento e setenta mil) brasileiros com mais de 10 (dez) 

anos de idade tem acesso à internet em suas residências. Se pensarmos que uma 

parte dos brasileiros, apesar de não possuir acesso à internet em casa, pode 

acessá-la no trabalho e/ou em estabelecimentos que ofereçam serviços como 

telecentros, infocentros e espaços digitais aos cidadãos, teremos um número ainda 

maior de brasileiros com acesso à internet. Outra mudança importante é o número 

de pessoas que possuem dispositivos móveis com acesso à internet, como por 

exemplo, smartphones e tablets. Assim, ao fazermos uso de instrumentos digitais 

estamos possibilitando que uma parcela significativa da população brasileira possa 

ser contemplada com as informações e conhecimentos sistematizados nessas 

ferramentas digitais. 

 

3.3.1 Repositório – conceitos e categorizações 

 

Como abordado por Rosa (2011) um dos primeiros repositórios que surgiu no 

mundo foi o The Scholarly Journal Archive (JSTOR), com uma proposta de 

repositório temático, com a finalidade de preservar, digitalmente, os periódicos 

científicos de algumas áreas específicas. Com esta mesma perspectiva, outros 

repositórios surgiram com a proposta de reunir documentos e produções de 

determinadas áreas e/ou temáticas. Mas, a partir deste movimento, sugiram 

propostas para reunir toda produção das Instituições em uma única plataforma, 

deixando-a responsável pela gestão, divulgação e preservação de sua produção. 

Assim, surgiu o Repositório Institucional como:  
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[...] um conjunto de serviços que a universidade oferece para os 
membros de sua comunidade para a gestão e disseminação de 
materiais digitais criados pela instituição e seus membros da 

comunidade. (Lynch, 2003)
 23 

 

O autor ainda nos diz que é, essencialmente, um compromisso organizacional 

com o gerenciamento destes materiais, incluindo preservação em longo prazo, se for 

o caso, bem como a organização e acesso ou distribuição. Em outro estudo, Lynch e 

Lippincott (2005) demonstram a diferenciação de pontos de vistas sobre o conceito 

de repositórios institucionais e mostram que, uma primeira abordagem, de alguns 

repositórios institucionais, está voltada para a divulgação de e-prints dos trabalhos 

do corpo docente, mas não se preocupam com a divulgação, em acesso aberto, da 

obra completa dos autores. Já a segunda concepção de repositório institucional, traz 

uma perspectiva ampla, voltada para o abrigo de documentos completos da 

instituição. Assim é reforçado que, nessa perspectiva, poderão ser incluídos e-prints, 

mas também conjuntos de dados, vídeo, objetos de aprendizagem, software e outros 

materiais.  

Crow (apud ROSA, 2011, p. 136), diz que, dentre outras finalidades, os 

repositórios institucionais tem por objetivos responder a duas questões estratégicas 

enfrentadas pelas instituições acadêmicas: 

 Proporcionar um componente crítico na reforma do sistema de 

comunicação de trabalhos acadêmicos, um componente que amplia o 

acesso à pesquisa, reafirma controle sobre a bolsa de estudos pela 

academia, pois a concorrência aumenta e reduz o poder de monopólio dos 

periódicos científicos; e traz alívio econômico e relevância para as 

instituições e bibliotecas que os apoiam; 

 Ter o potencial de servir como indicador tangível da qualidade de uma 

universidade e demonstrar a relevância científica, social e econômica das 

suas atividades de pesquisa, aumentando assim a visibilidade da 

instituição, seu status e valor público.  

                                                           
23

  Institutional repository is a set of services that a university offers to the members of this community 
for the management and dissemination of digital materials created by the institution and its community 
members. (Tradução nossa.) Lynch é o diretor executivo da União para Informação em Rede. 
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Desta forma, adotamos o uso do conceito proposto por Lynch (2005), numa 

concepção macro, com a proposta de abrigar, preservar e difundir o conhecimento 

produzido pela Universidade e validado pelos pares, para que se possa atingir as 

respostas das questões sinalizadas.  

Leite (2009, p. 21) diferencia as bibliotecas digitais dos repositórios. Para este 

autor os repositórios são bibliotecas digitais, mas nem todas bibliotecas digitais são 

repositórios institucionais.  Pois repositórios institucionais de acesso aberto à 

informação científica lidam, exclusivamente, com a produção intelectual da 

instituição, não cabendo a estes o abrigo de produções de fora da instituição. Ainda, 

indica também, como característica dos repositórios institucionais o auto-

arquivamento, que é o depósito pelo próprio autor, e a interoperabilidade, que é a 

possibilidade de interação entre pessoas e plataformas e/ou sistemas de forma 

eficaz e eficiente. 

Leite (2009, p. 19) diz que os repositórios institucionais visam o processo de 

aprimoramento de comunicação científica e exercem papel importante em duas 

questões fundamentais: 

 

Primeiro, no potencial que encerram como instrumentos de gestão da 
informação e do conhecimento produzido, disseminado e utilizado 
nas e pelas universidades e institutos de pesquisa [...] Segundo e 
consequentemente, uma melhoria do ensino, do aprendizado e da 
pesquisa. 

 

 Outro aspecto importante para se abordar é questão do acesso aberto. Desde 

2001, com a Declaração de Iniciativa em Acesso Aberto Budapeste, começou-se a 

se discutir o entendimento e importância desta temática. Faz-se necessária uma 

distinção entre os termos acesso livre e acesso aberto.  Há um entendimento que 

acesso livre é a disposição da produção para utilização da comunidade de maneira 

livre, sem qualquer preocupação com as questões do copyright, dos direitos 

autorais, e das normas para citação e referências de autoria. Entretanto, o acesso 

aberto é a disponibilização de maneira gratuita, sem qualquer restrição, que não seja 

de acesso à própria internet, mas com à exigência de atendimento às normas 

científicas e acadêmicas, às leis autorais e as devidas referências aos autores.  



73 

 

Num primeiro momento, alguns autores e produtores de conhecimento 

tiveram receio em disponibilizar suas obras em acesso aberto. Mas com o passar do 

tempo e o surgimento dos primeiros estudos sobre o tema, percebeu-se que 

disponibilizar a obra em acesso aberto, além de aumentar a visibilidade da 

publicação, do autor e da instituição a qual a obra está vinculada, também inibe, 

possíveis, plágios, pois a própria rede de difusão, a internet, permite novas 

maneiras, mais eficientes, para identificação de infrações às normas autorais. Nesse 

sentido, Leite (2009, p. 15) também nos diz:  

O acesso aberto nesse contexto significa disponibilização pública na 
Internet, de forma a permitir a qualquer usuário a leitura, download, 
cópia, distribuição, impressão, busca ou criação de links para os textos 
completos dos artigos, bem como captura-los para indexação ou 
utilizá-los para qualquer outro propósito. 

 

Esse autor (2009, p. 16) indica pesquisas que apontam os resultados 

benéficos da utilização do acesso aberto. Traz, ainda, resultados de pesquisas 

realizada por Brody e Harnad (2004) que demonstram um aumento de 336% das 

citações dos artigos disponíveis publicamente na rede. A Figura 8 ilustra essa 

aceleração dos impactos da pesquisa. 

Figura 7 – Acesso e impacto da pesquisa maximizado pelo auto-arquivamento 

 

Fonte: Brody e Harnad (2004), apud Leite. 
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Em 2003 foi lançada a Declaração de Berlim sobre Acesso Livre ao 

Conhecimento nas Ciências e Humanidades24, num Congresso da Sociedade de 

Max Planck25, em Berlim. Nessa declaração, a qual foi inspirada pela Declaração de 

Iniciativa em Acesso Aberto Budapeste, se abordou a nova possibilidade de difusão 

do conhecimento, por meio da internet. Demonstrando interesse na “promoção 

continuada do novo paradigma de acesso livre para obter o máximo proveito para a 

ciência e a sociedade.” Ainda nessa declaração é definido acesso livre como “uma 

fonte universal do conhecimento humano e do património cultural que foi aprovada 

pela comunidade científica”. É exposta, ainda, a preocupação com a 

sustentabilidade, interação e transparência da WEB, afirmando que os conteúdos e 

ferramentas de software podem ser livremente acessíveis e compatíveis. Para os 

signatários, Berlim (2003): 

Idealmente, o estabelecimento do acesso livre como um 
procedimento vantajoso requer o empenho activo de todo e qualquer 
indivíduo que produza conhecimento científico, ou seja, detentor de 
patrimônio cultural. Contribuições em acesso livre incluem resultados 
de investigações científicas originais, dados não processados e 
metadados, fontes originais, representações digitais de materiais 
pictóricos e gráficos e material académico multimédia. (Declaração 
de Berlim) 

 

Assim, o movimento de acesso aberto, que tem como um de seus 

instrumentos, a utilização dos repositórios digitais, potencializa o amplo acesso à 

produção científica, criando condições para a utilização e reutilização dos 

conhecimentos produzidos e disseminados. 

 

3.3.2 Repositórios Digitais no Brasil 

 

No Brasil, em 2015, somavam-se cerca de 2640 instituições de ensino 

superior, entre universidades, centros universitários institutos de ensino superior e 

faculdades. Entretanto, segundo dados do OpenDoar – Diretório Mundial de Acesso 

Aberto, no Brasil existem apenas 88 Repositórios Digitais em acesso aberto, 

                                                           
24

 Versão portuguesa elaborada pelos Serviços de Documentação da Universidade do Minho URL: 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/about/declaracao-berlim.html, acessada em 24/04/2015. 

 
25

 Max Planck Society – Instituição de pesquisa científica, mundialmente conhecida, alemã e sem fins lucrativos. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/about/declaracao-berlim.html
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divididos em repositórios temáticos e institucionais. Ou seja, se categorizarmos 

estes repositórios (Gráfico 15), veremos que desses repositórios, 8% (oito por cento) 

referem-se a repositórios governamentais, 11% (onze por cento) dos repositórios 

temáticos e 78% (setenta e oito por cento) são repositórios institucionais. Portanto, 

cerca de 3% (três por cento) das instituições de ensino superior possuem algum de 

repositório que possa dar visibilidade às produções científicas, disseminar os 

conhecimentos produzidos e validados pela universidade e, especialmente, ampliar 

a potencializar o acesso a esses conhecimentos. 

 
Gráfico 15 – Tipos de Repositórios com acesso aberto – Brasil 

 
Fonte: OpenDoar, acessado em 03/04/2015. 
 

 

O Gráfico 16 demonstra os tipos de conteúdos disponíveis nos repositórios 

em acesso aberto do Brasil. Esta figura indica que cerca de 60% (sessenta por 

cento) dos repositórios no Brasil possuem artigos de periódicos. Dos 88 (oitenta e 

oito) repositórios existentes, 51 (cinquenta e um) abrigam teses e dissertações. 

Outros 34 (trinta e quatro) disponibilizam livros e capítulos de livros em suas bases. 

No Brasil, segundo o OpenDoar, encontramos 19 (dezenove) repositórios que 

disponibilizam artigos publicados em conferências e/ou atividades 

científicas/acadêmicas. Os demais conteúdos encontrados, como artigos não 

publicados, materiais de multimídia, referências bibliográficas, softwares e outros, 

não são encontrados em cerca de 20% (vinte por cento) dos repositórios. Ao 

contrário, em casos como software, apenas um único repositório disponibiliza este 

tipo de conteúdo.  
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Gráfico 16 – Tipos de conteúdos dos Repositórios em Acesso Aberto – Brasil 

 
Fonte: OpenDoar, acessado em 03/04/2015 

 

Diante dos dados apresentados, percebemos que o número de repositórios 

digitais, em acesso aberto, ainda é incipiente, se compararmos com o número de 

instituições de ensino superior, no Brasil. Se pensarmos que esta é uma ferramenta 

pode ser utilizada em outros tipos de organizações, além das instituições 

educacionais, este número se torna ainda menos representativo.  Percebemos 

também, a partir dos conteúdos encontrados, nos repositórios com acesso abertos, 

que apesar da maioria dos repositórios serem institucionais e, não temáticos, há 

uma distinção no material abrigado/postado.  

No Brasil, a primeira ação, nacionalmente reconhecida, em prol do Movimento 

de Acesso Aberto, ocorreu por meio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT), o qual elaborou um “Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso 

Livre à Informação”, lançado em meados de setembro/2005. Neste documento, 

baseado nos termos da Declaração de Berlim, admitiu a necessidade em aderir ao 

movimento mundial e estabelecer uma política nacional de acesso livre à informação 

científica. Para tanto, estabeleceu-se como objetivos: a promoção do registro da 

produção científica brasileira; a promoção da disseminação da produção científica 

brasileira; o estabelecimento de política nacional de acesso livre à informação 

científica e, buscar o apoio da comunidade científica em prol do acesso livre à 

informação científica. Ao final desse documento, o IBICT faz algumas 

recomendações às instituições acadêmicas brasileiras, aos pesquisadores/autores, 
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às agências de fomento e às editoras comerciais e científicas, das quais 

destacaremos:  

É imperativo que as instituições acadêmicas brasileiras se 
comprometam a: 1. criar repositórios institucionais e temáticos, 
observando o paradigma do acesso livre; [...] é primordial que os 
pesquisadores (autores) [...] 2. Depositar, obrigatoriamente, em um 
repositório de acesso livre publicações que envolvam resultados de 
pesquisas financiadas com recursos públicos. [...] é necessário que 
as agências de fomento: [...] recomendem aos pesquisadores a 
quem concedem auxílio financeiro para suas pesquisas que 
depositem uma cópia dos resultados publicados em um repositório 
de acesso livre e/ou que publiquem prioritariamente em periódicos 
eletrônicos de acesso livre; [...] promovam e apoiem a construção  e 
manutenção de repositórios institucionais e temáticos; [...] é 
imprescindível que as editoras comerciais de publicações 
científicas: concordem que os trabalhos por elas publicados com 
autoria de pesquisadores que obtiveram recursos públicos para as 
suas pesquisas tenham uma cópia depositada em repositório de 
acesso livre; [...] é recomendável que as editoras não comerciais: 
tenham disponíveis uma versão eletrônica, em conformidade com o 
paradigma de acesso livre à informação, das publicações impressas 
por elas editadas. (IBICT, 2005.) 

 

Em 2006, por intermédio do IBICT, o Brasil foi incluído como signatário da 

Declaração de Berlim sobre Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e 

Humanidades, o que reforça o compromisso com a instituição em estabelecer uma 

política nacional de acesso livre à informação. Entretanto, após 10 (dez) anos do 

lançamento do Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação 

Científica, avançamos em passos lentos. Apesar de contarmos mais de duas mil 

instituições de ensino superior, ainda não atingimos um número total de 90 (noventa) 

repositórios digitais em acesso aberto. No Estado da Bahia apenas 02 

Universidades possuem repositório digital, em acesso aberto, a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB)26. Não foi identificado, de maneira clara e direta, políticas das agências de 

fomentos para o apoio, construção e manutenção de repositórios institucionais e 

temáticos. Não identificamos também nenhum tipo de incentivo ou cobrança 

governamental para que as editoras comerciais de publicações científicas 

disponibilizem  as obras oriundas de pesquisadores e que tiveram apoio público em 

suas pesquisas. 

                                                           
26

 Pesquisa realizada no OpenDoar, http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=South%20America, em 

24/04/2015. 
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4  O FAZER DA PESQUISA: percurso metodológico 

 

Por se tratar de um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, na 

modalidade Profissional, entende-se que a pesquisa acadêmica deve possuir um 

caráter aplicado que tenha como pretensão a compreensão do contexto específico, 

suas problemáticas, a dinâmica do sistema e dos participantes, individualmente, as 

relações internas e externas existentes nesta problemática. A Pesquisa Aplicada 

está diretamente relacionada à capacidade de adequação dos estudos ao contexto, 

do pesquisador e do pesquisado.   

André (2006) demonstra a mudança no contexto de produção dos trabalhos 

de pesquisa e a valorização pelo “olhar de dentro”, com a análise da experiência do 

próprio pesquisador, ou pela adoção de metodologias em que o pesquisador 

desenvolve os trabalhos (a pesquisa) em colaboração com os participantes. 

Essas novas modalidades de investigação suscitam o 
questionamento dos instrumentais teórico-metodológicos disponíveis 
e dos parâmetros usuais para o julgamento da qualidade do trabalho 
científico. Extrapolam o campo da educação, encorajando o diálogo 
entre especialistas de diferentes áreas do conhecimento, com 
diferentes bagagens de experiência e diferentes graus de inserção 
na prática profissional. (ANDRÉ, 2006, p. 5). 

Assim o estudo é realizado com inspiração na Pesquisa-ação, ênfase na 

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo 

(THIOLLENT, 2011, p. 20), buscando-se neste método subsídios científicos e 

características aplicáveis. Thiollent nos diz (2011, p. 30) que:  

Do ponto de vista científico, a pesquisa-ação é uma proposta 
metodológica e técnica que oferece subsídios para organizar a 
pesquisa social aplicada sem excessos da postura convencional ao 
nível da observação, processamento de dados, experimentação etc. 
Com ela se introduz uma maior flexibilidade na concepção e na 
aplicação dos meios de investigação concreta. 

A Pesquisa-ação, neste trabalho, será a bússola a qual recorreremos para 

certificarmos sobre o caminho a ser percorrido, sem, entretanto, nos limitarmos a 

este método. Pois, por exigências do lócus pesquisado, há a necessidade em 

modificarmos algumas formas de atuação, para adequarmo-nos ao contexto 

estudado, especialmente, ao constituirmos o Grupo de Estudo, nesta pesquisa 



79 

 

chamado de Grupo de Trabalho, o qual foi definido levando-se em consideração os 

princípios da interdisciplinaridade (abordaremos este conceito posteriormente). 

Outra divergência identificada é a não participação efetiva dos sujeitos interessados. 

Pois como Thiollent (2011, p. 21) estabelece, uma pesquisa pode ser qualificada de 

pesquisa-ação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos 

implicados no problema sob observação. Por estas razões, denominamos, aqui, esta 

pesquisa de Pesquisa Aplicada de Engajamento. 

Salienta-se, que os grupos interessados, a exemplo, dos discentes da 

graduação e pós-graduação, docentes e técnicos administrativos da Universidade e 

os grupos de pesquisas, participam deste estudo, de forma indireta, seja por 

aplicação de questionários, seja por meio de conversas informais, seja pela 

realização de entrevistas, numa tentativa de identificar seus anseios e angústias. 

Entretanto, durante o desenvolvimento da pesquisa, tomadas de decisões e na 

construção do produto interventivo, neste caso, o Repositório Institucional, não há 

uma ampla discussão com estas categorias, nem um número representativo delas 

no Grupo de Trabalho. Esta discussão, apenas, ocorrerá após a sistematização e 

apresentação do produto, desenvolvido a partir da consulta à Comunidade em 

estudo. Em outras palavras, os sujeitos são indiretamente consultados, para 

definição da problemática e identificação das possibilidades de ação e propostas 

interventivas. Em seguida, é constituído um Grupo de Trabalho Interdisciplinar, para 

que haja uma articulação de diferentes saberes em prol de um único objetivo e, após 

a sistematização das ações interventivas, o(s) resultado(s) é/são apresentado(s), 

amplamente, para ser (em) ratificado(s) ou adequado(s) conforme o entendimento 

dos pesquisados. 

Assim, procedeu-se com o levantamento de dados e descrição e 

reconhecimento do lócus de pesquisa, dos sujeitos envolvidos e da identificação das 

necessidades e anseios da comunidade acadêmica para a difusão dos 

conhecimentos e saberes por ela produzidos.  

Por ser uma proposta de intervenção para aprimoramento, fortalecimento e 

estruturação da difusão do conhecimento produzido pela UNEB através de seus 

membros, se faz necessária a imersão no contexto abordado, o total envolvimento 

do pesquisador, a atuação dos membros da comunidade e a interlocução do 

pesquisador com diferentes áreas e setores da Universidade, valendo-se sempre da 
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teoria científica para direcionar suas ações. Por tanto, entendemos que a Pesquisa 

Aplicada de Engajamento é aderente e satisfatória a este estudo. Hetkowski et al, 

(2014) os diz:  

O engajamento possibilita a interação dos conhecimentos científicos 
com os saberes empíricos, pois provoca, incita, forja, concebe a 
articulação do pesquisador com o pesquisado, num processo de 
imbricamento no ‘fazer’ da pesquisa. Engajar-se não é infiltrar-se, 
mas requer o conhecimento do contexto e do ‘outro’ e, para além 
disto, exige a participação efetiva do ‘outro’ – do pesquisado. É um 
processo de amadurecimento mútuo, pois o pesquisador influencia o 
pesquisado, mas também e influenciado por ele. A ciência aprimora 
as práticas profissionais, mas que também é validada e 
ressignificada pelos saberes empírico. Não significa que os embates 
não acontecem ou que a pesquisa é um processo romântico, ao 
contrário: a imersão do pesquisador provoca conflitos, dissensos, 
contradições e afetos negativos, mas por outro lado provocam 
reflexões, diálogos, argumentações, estudos, ressignificações e 
entendimento dos problemas e das possíveis soluções para aquele 
contexto.  

Assim entende-se que a pesquisa aplicada de engajamento, provoca 
a reflexão sobre as questões abordadas, suscita o surgimento do 
‘novo’, intervém cientificamente no contexto estudado e, 
especialmente, estimula o pesquisado a sair da acomodação, 
ampliando suas possibilidades de ações e atuações, seu campo de 
visão e suas potencialidades. (HETKOWSKI, VIANA e FERREIRA, 
2014, p.10) 

 

Entendemos que o engajamento, aqui abordado, não se limita à militância 

partidária e/ou política. O engajamento diz respeito ao comprometimento do 

pesquisador e dos pesquisados em prol da resolução do problema estudado ou, ao 

menos, em ações que possam atenuar os problemas abordados e/ou indicar 

possíveis caminhos para isto. Neste sentido, Hetkowski et a (2014) demonstra 

graficamente (Figura 8) o imbricamento da pesquisa aplicada com o engajamento e 

as ações interventivas desencadeadas por esta pesquisa. Percebe-se que a figura 

abaixo, demonstra o percurso da pesquisa aplicada no mestrado profissional em 

educação e que esta pode estar associada ou não a métodos pré-definidos, a 

exemplo da Pesquisa-ação, na qual identificamos semelhanças e características 

comuns a este estudo em desenvolvimento.  
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Figura 8 – Percurso da Pesquisa Aplicada no Mestrado Profissional em Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: HETKOWSKI, VIANA e FERREIRA, 2014. 
 

 

É através do processo da pesquisa, científica-
acadêmica, que o pesquisador terá motivações para 
imergir, engajar e intervir no contexto a ser estudado, 

seja seu lócus de trabalho ou outro campo específico. Utilizará ou 
não um método norteador pré-definido, mas este ato de pesquisar, 
exige rigor científico a pesquisa de nível stricto-sensu. 
(HETKOWSKI, VIANA e FERREIRA, 2014) 
 

Esta é a etapa que, talvez, seja a mais solitária. Pois o pesquisador, mesmo 

antes de iniciar a pesquisa, propriamente dita, já busca de forma consciente ou não, 

aproximar-se do seu objeto de estudo, conhecendo-o, mesmo que superficialmente, 

e percebendo a sua dinâmica. É a partir desse contato, o qual pode ocorrer 

espontaneamente, por acaso ou intencionalmente, que o pesquisador poderá ter o 

seu interesse despertado, reforçado ou refutado. Para mim, a pesquisa começa 

mesmo antes de ser percebida e/ou assumida. Pois é na relação com os sujeitos do 

lócus, independentemente do grau de inserção e do nível de relacionamento, que 

surgem as primeiras pistas da problemática que se apresenta. E, por meio destas, 

pode-se optar pelo aprofundamento teórico sobre tais questões. Então, teremos um 

objeto de pesquisa delineado, com uma problemática desenhada e os sujeitos de 

pesquisa definidos, para, com bases epistêmicas, metodologia adequada e o rigor 

científico necessário, desenvolvermos a pesquisa científica-acadêmica. 
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Nesse processo, o engajamento tem como suas 
principais características a imersão no contexto, a 
apropriação e o entrelaçamento dos fatos, dados e 
significados, os quais ocorrem naturalmente no ir e vir 

do pesquisador, a partir do olhar, da escuta e do entendimento dos 
elementos e processos da pesquisa, considerando a realidade dos 
sujeitos, seus anseios, relações, conceitos, crenças, valores e 
conhecimentos. (HETKOWSKI, VIANA e FERREIRA, 2014) 
 

Engajar-se é conhecermos ‘a coisa’ por dentro e nos identificarmos com esta, 

a ponto ‘da coisa’ dar um novo sentido aos nossos objetivos, às nossas motivações 

e, por que não, a nossa própria vida. Entendemos também que o engajamento não 

está dissociado da política, em seu sentido macro, pois a política ocorre entre os 

homens, na sua capacidade em relacionar-se. Começamos a nos engajar na 

sociedade já na primeira infância, quando buscamos identificar as formas de 

comunicação, conhecer e aprender a sua linguagem e, a partir, da língua e da 

comunicação, encontramos um sentido para viver, um propósito de vida.  

No meio acadêmico, engajamento significa levar o pensamento à ação27. 

Assim, o pesquisador ao imergir no contexto e, após mapear a problemática do 

lócus, juntamente com os demais sujeitos participantes, irá identificar (pensar) 

possíveis soluções e/ou atenuantes aos problemas detectados e formas de levá-los 

à prática (ação). 

A intervenção tem como suas principais 
características a ação criativa e a mobilização dos 
sujeitos e atores sociais. Neste processo é 
desenvolvida, em articulação com o(s) 
pesquisado(s), uma proposta para ‘resolução da 

problemática’ através da intervenção. Este é o cerne propositivo da 
Pesquisa Aplicada, pois é na a promoção de ações e/ou inovações 
das práticas, por meio de um fazer criativo/reflexivo e científico, que 
o pesquisador e pesquisado podem aprimorar as práticas 
profissionais, promover melhorias e criar condições para que o 
pesquisado possa desenvolver autonomia, garantindo a continuidade 
de ações interventivas naquele espaço. (HETKOWSKI, VIANA e 
FERREIRA, 2014) 

 

A intervenção, aqui proposta, sobretudo, é o resultado da pesquisa científica 

(teórica) associada ao engajamento do pesquisador ao contexto estudado, à 

participação dos sujeitos envolvidos e da(s) proposta(s), viável(is), encontrada(s) 

pelo grupo. Em outras palavras, a pesquisa científica, neste caso, não se limita a 
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reflexão teórica. Busca, principalmente, ações que possam resolver, 

atenuar/minimizar os problemas detectados, de forma permanente e/ou constante. 

Por isto, não pode ser feita sem a participação dos sujeitos pesquisados. Não pode 

ser uma ação isolada, tendo como responsável o pesquisador, unicamente. Ações 

interventivas buscam mais que a participação dos sujeitos, buscam o 

desenvolvimento da autonomia destes, para que estes possam dar continuidade às 

melhorias almejadas, mesmo após o esgotamento da pesquisa em questão. 

Assim, a pesquisa aplicada é, portanto, o envolvimento desses três 

elementos: a pesquisa científica-acadêmica, o engajamento e a intervenção. Esta 

pesquisa considera a prática, os saberes empíricos, mas não se dissociam do rigor 

científico e da teoria. Admite, entretanto, um processo criativo do pesquisador e do 

pesquisado. Não pode ser realizada de forma individual, isolada. Portanto, ora pode 

apresentar características/elementos de métodos pré-definidos como, a pesquisa 

participante, a pesquisa-ação e demais métodos, sem necessariamente os adotá-los 

como metodologia.  

 Neste estudo identificamos semelhanças com a Pesquisa-ação, tais como a 

realização de estudo exploratório, a valorização do trabalho em parceria, a 

articulação entre os saberes formais e informais, sempre à luz da teoria e do rigor 

científico. Outra semelhança encontrada é a articulação da teoria com a prática – 

ação. Pode-se dizer, que recorreu-se à Pesquisa-ação para estruturar o projeto 

inicial da pesquisa, tendo a fase exploratória como a primeira parte e a divulgação 

dos resultados como última etapa a ser cumprida. Esta metodologia serviu como 

inspiração para a adoção da dinâmica em grupo. Entretanto, algumas 

características, como a adoção de hipótese não fez parte do esboço do estudo. 

Outros elementos foram incorporados, no fazer da pesquisa, como a 

interdisciplinaridade dos saberes dos membros do Grupo de Trabalho.  

Além disto, na fase exploratória, estudamos o lócus de pesquisa, mas, 

também, ampliamos a investigação a outros sujeitos e instituições alheios ao 

universo estudado, a UNEB, em decorrência da ausência de experiência semelhante 

na Universidade, capaz de oferecer subsídios para formatação do produto 

interventivo, o Repositório Institucional. 

                                                                                                                                                                                     
27

 PARADA, Maurício B. A.; FANTINATO, Manuela. Pensar para quê?: Diálogos entre Vílem Flusser e Hanna 
Arendt. R. Mest. Hist., Vassouras, v. 12, n1, p. 85-98, jan./jun., 2010. 
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O projeto obedece as seguintes etapas metodológicas: a) revisão 

bibliográfica; b) a interlocução com outras Universidades dentro e fora do país; c) a 

constituição de Equipe de trabalho para levantamento de dados e desenvolvimento 

de ferramenta; d) modelagem da ferramenta para potencializar a difusão dos 

conhecimentos e saberes produzidos pela Universidade; f) apresentações periódicas 

das atividades desenvolvidas, a diferentes instâncias da Universidade, para 

avaliação e contribuições; g) aplicação, através do e-mail institucional, de 

questionários para coleta de dados; h) implantação de projeto experimental do 

repositório Institucional, a partir do recorte desta pesquisa:  Editora UNEB e do 

Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação (GESTEC) e, h) 

apresentação dos resultados desta pesquisa. 

Assim salientamos que para viabilizar o desenvolvimento deste projeto, 

elegeu-se como lócus de pesquisa a EDUNEB e o GESTEC.  

 

4.1 O FAZER DA PESQUISA POR FORA: ações da pesquisadora 

 

Ao iniciar esta pesquisa se buscou fazer o reconhecimento no lócus, neste 

caso na UNEB, mas com um foco especial na Editora da Universidade e no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação, recorte da pesquisa no que se refere a inserção de arquivos e realização 

de testes do ambiente virtual. Buscou-se também literaturas que abordam as 

temáticas em questão, especialmente sobre a gestão e difusão do conhecimento, 

repositórios e o processo de implantação de outros repositórios institucionais. 

Entretanto, por não existir um modelo interno para consulta e estudo, sentiu-se a 

necessidade em aproximar-se de outras instituições universitárias para conhecer 

formas de difusão e gestão do conhecimento, além de identificar caminhos possíveis 

para a implantação de um repositório institucional.  

 O primeiro contato direto com outra instituição ocorreu em 09 de setembro de 

2014, com a participação do Sr. Rodrigo França Meirelles, bibliotecário da 

Universidade Federal da Bahia, em reunião do Grupo de Trabalho composto para 

implantação do Repositório Institucional da UNEB. O objetivo desse encontro foi a 

conhecer de forma prática, o DSpace, software livre adotado por cerca de 75% dos 
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repositórios em acesso aberto no Brasil, e reunir informações para subsidiar a 

escolha do software a ser adotado pela UNEB. 

 Nesse encontro, Rodrigo Meirelles, abordou questões técnicas sobre o 

software em questão. Inicialmente, falou que ao longo dos quatro anos de 

funcionamento do Repositório da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2010 – 

2014, ao investigarem as ocorrências de erros do sistema, constaram que os erros 

eram oriundos de falhas dos usuários ou devidos a limitações de hardware 

(equipamentos físicos) e/ou falhas na conexão da rede. Por estas razões, concluiu 

que o DSpace é um software/programa estável e confiável. 

 Outras questões técnicas também foram abordadas nesse encontro, como os 

tipos de arquivos que podem ser abrigados no DSpace, deixando-se claro que este 

software livre possui capacidade técnica para depósito de arquivos nos mais 

variados formatos. Também foi esclarecido que a versão ‘nativa’, tal como é 

disponibilizado no momento da instalação, limita o abrigo de arquivos ao tamanho de 

512 MB, mas que este limite é totalmente customizado, caso haja necessidade.  

Falou-se ainda que vídeos podem ser abrigados e baixados sem qualquer problema. 

Entretanto, para que estes sejam carregados e executados no próprio software é 

necessário o desenvolvimento de plugin para viabilização dessa função. 

 Abordou-se também as questões do fluxo do sistema. Meirelles esclareceu 

que ao instalar o software em questão, necessariamente, terá que ser definido o(s) 

administrador (es) do sistemas. Mas, além deste perfil, poderá optar-se por mais 

dois tipos de perfis, os chamados catalogadores, responsáveis pelo depósito das 

obras e, os denominados validadores, responsáveis por uma espécie de triagem e 

moderação dos arquivos que serão disponibilizados em acesso aberto no 

repositório. Em geral, os catalogadores são autores que executam o auto-

arquivamento das produções. Os validadores são, de forma geral, bibliotecários que 

farão a intermediação entre o auto-arquivamento e a disponibilização da obra em 

acesso aberto. Quanto aos administradores, são as pessoas responsáveis pelo 

cadastro dos usuários, seus perfis e as vinculações as comunidades, as quais os 

autores pertencem e terão autorização para depósito das obras. Outra possibilidade 

é a decisão em não se adotar a mediação, por meio dos validadores, excluindo-se 

assim, a etapa intermediária. Têm-se ainda, a possibilidade em não autorizar o 

depósito por meio dos autores, adotando-se o depósito direto pelos administradores. 
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 Ressalta-se que o Repositório da UFBA funciona com o auto-arquivamento 

pelos autores, com a mediação de bibliotecários, além do gerenciamento do 

administrador. 

 O participante convidado dessa reunião também falou sobre o padrão de 

metadados utilizado pelo RI/UFBA, o Double Core, que permite o intercâmbio de 

dados com outros repositórios e motores de busca, como o Google e o Google 

Acadêmico e o protocolo OAI – PMH, que permite a busca integrada, de acordo com 

a filosofia do Movimento de Acesso Aberto.   

Por fim, Rodrigo Meirelles, falou que a atualização dessa ferramenta pode ser 

um elemento dificultador para a adoção dessa plataforma. Esta atualização, 

normalmente, ocorre anualmente e exige da instituição uma atenção para o registro 

das personalizações realizadas na plataforma.  

Quanto a, possíveis, ações para mobilização da comunidade acadêmica e 

manutenção do povoamento da plataforma, Meirelles indicou o atrelamento da 

emissão de diplomas ao depósito dos resultados das pesquisas e/ou trabalhos de 

conclusão de cursos no repositório. Mas, salientou que para isso é necessário 

assegurar o pleno funcionamento da ferramenta e sua estabilidade, evitando 

impossibilidade de abrigo por questões técnicas.  

Ainda no mês de setembro/2014, nos dias 23 e 24, em virtude da participação 

da pesquisadora no Congresso Nacional de Educação, realizado na cidade de 

Campina Grande/PB, agendou-se uma entrevista o com diretor da Editora da 

Universidade Estadual de Campina Grande, Cidoval Morais28, contato feito a partir 

da Editora UNEB, com o propósito de conhecer os canais de difusão do 

conhecimento da Universidade, bem como a existência, ou não, de Repositório 

Institucional.  

Nesse momento questionou-se sobre a existência de Repositório na 

Universidade Estadual de Campina Grande, obtendo uma resposta afirmativa. 

Entretanto, ao se questionar sobre a disponibilização das obras da Editora nesse 

                                                           
28

 É Bacharel em Comunicação Social pela Universidade do Estadual da Paraíba (UEPB), estudou Ciências 
Sociais, doutorou-se em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. É professor efetivo da UEPB, 
vinculado aos Programas de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Ensino de Ciências e Matemática. 
Tem experiência na área de comunicação midiática, atualmente, dirige a Editora da Universidade Estadual da 
Paraíba - EDUEPB. Fragmento do resumo do Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/0573233540937425, acessado 

em 24/04/2015. 

http://lattes.cnpq.br/0573233540937425
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ambiente virtual, foi informado que apenas os e-books estão disponibilizados. Os e-

books publicados pela Editora podem ser acessados por meio do site Institucional da 

Universidade Estadual da Paraíba29. O entrevistado informou ainda sobre a 

existência de Repositório Institucional, vinculado, segundo o entrevistado, à 

Biblioteca Central da Universidade30. Apesar de reconhecer a importância da 

disponibilização das obras em acesso aberto, durante essa entrevista, nos foi 

demonstrado uma maior preocupação com a divulgação e acessibilidade às obras 

da Editora – localmente. Nesse sentido, o diretor entrevistado argumenta que, 

 

[...] nossa maior estratégia é a realização de ‘Mostras Temáticas’ [...] o nosso 

livro está na rede, mas o nosso livro precisa ser conhecido localmente, para a rede 

nós temos os e-books e para ‘aqui’ nós precisamos massificar o nosso livro num 

esforço local [...] 

 Ao longo da entrevista demonstra estratégias adotadas para a divulgação e 

comercialização das publicações da Editora, a exemplo da disponibilização do 

catálogo no site da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), do 

intercâmbio entre as editoras universitárias, por meio do Programa Interuniversitário 

para Distribuição de Livro (PIDL). Com parcerias entre editoras e livrarias de outras 

regiões do país, especialmente, da região sudeste. Entretanto, em nenhuma dessas 

estratégias citadas há a disponibilização das obras completas em acesso aberto. 

Todavia, nesse contato, nos foi informado que há a disponibilização da obra 

completa, uma versão digital, em PDF, entregue diretamente aos autores, no 

momento do lançamento, para divulgação das obras. 

 Nessa visita à Universidade Estadual, tentamos dialogar com algum 

responsável pela Biblioteca Central, sem êxito. Entretanto, por intermédio da Editora 

Universidade Estadual de Campina Grande, foi agendada uma visita, no dia 

24/09/2014, à Editora da Universidade Federal de Campina Grande. Entretanto, no 

horário marcado a pesquisadora compareceu a Editora, mas o responsável pela 

Editora, devido a um imprevisto, não pôde comparecer. Ainda assim, em uma 

conversa informal com uma funcionária do setor, foi relatado não haver repositório 

institucional nessa Universidade e nem projeto para implantação. Ressaltou-se ainda 

                                                           
29

 Endereço eletrônico: http://www.uepb.edu.br/ 

http://www.uepb.edu.br/
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que a Editora estava passando por um processo de reestruturação regimental e de 

pessoal para desenvolver as atividades editorias, de forma efetiva, ampliando o 

número de publicações, fortalecendo a Editora. Contudo, em pesquisa posterior ao 

site Diretório de Repositórios em Acesso Aberto31, identificou-se a existência de 

Repositórios vinculados à Universidade Federal da Paraíba, o Repositório de Teses 

e Dissertações da UFPB32 e o Repositório Eletrônico Institucional (REI). 

 Outra ação para reunir dados e informações para auxiliar a implantação do 

repositório institucional da UNEB, foi o agendamento de encontro com uma das 

bibliotecárias responsáveis pelo gerenciamento e manutenção do repositório 

institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – LUME. A entrevista 

ocorreu no dia 23/10/2014, concedida por Janise Silva Borges da Costa33. Nessa 

ocasião, informou que não há estudos sobre o número de citações do material 

disponibilizado no Lume, portanto não é possível afirmar sobre a importância do 

repositório para o uso e reuso dos conhecimentos abrigados nessa plataforma. Mas 

afirmou que o Lume tem contribuído de forma significativa para a visibilidade da 

Universidade, pelo alcance de importantes resultados em rankings de avaliação das 

instituições de ensino superior. Ressaltou que a inserção de palavras-chaves, títulos, 

resumos e, sempre que possível, o texto completo em outros idiomas, contribui para 

a internacionalização da UFRGS e para o acesso ao repositório Lume a partir de 

outros países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
30

 O citado repositório pode ser acessado por meio do link http://dspace.bc.uepb.edu.br/ 
31

 Endereço eletrônico http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=South%20America 
32

 Endereços eletrônicos, respectivamente, http://www.biblioteca.ufpb.br/bdtd e 
http://rei.biblioteca.ufpb.br:8080/jspui/. 
33

 Janise Silva Borges da Costa é formada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (1982) e especialização em Gestão de Bibliotecas Universitárias (2009). É bibliotecária da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desenvolve suas atividades junto à Divisão de Sistemas de 
Informação do Centro de Processamento de Dados. Tem experiência em bases de dados, automação de 
bibliotecas e repositórios digitais. Texto extraído da Plataforma Lattes, http://lattes.cnpq.br/4041231264001594, 
acessado em 24/04/2015. 
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Figura 9 - Visita da pesquisadora Alice Fontes à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em 23/10/2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Gilvania Clemente Viana, arquivo pessoal. 

 

Costa, durante essa entrevista, relatou sobre o processo para implantação do 

repositório, destacou que o depósito das produções da Universidade começou em 

1989, com a implantação do Sistema de Automação de Bibliotecas, desenvolvendo, 

desde então, a cultura na UFRGS em disponibilizar as obras completas. Ressaltou 

que o Repositório Lume, com caráter institucional e a filosofia de acesso aberto, foi 

implantado em 2008. Essa implantação ocorreu de forma gradual. Primeiro com a 

disponibilização das teses e dissertações, seguido por artigos e trabalho 

apresentados em eventos. Após, passou-se a abrigar periódicos em acesso aberto. 

Na sequência, se disponibilizou os trabalhos de conclusão de curso da graduação e 

monografias. Mais recentemente, têm-se disponibilizado patentes. Frisou que para 

disponibilização de livros, artigos e periódicos precisam ser apresentadas as devidas 

autorizações dos autores e editores. Em caso de livros publicados por Editoras 

externas a Universidade, estes livros são levados, espontaneamente, pelos autores 

e é solicitada a cópia do contrato assinado junto a Editora, com a autorização para 

disponibilização da obra em acesso aberto. 

 À época da entrevista, estavam organizando uma comunidade específica para 

o abrigo dos documentos institucionais. Além de estudos para o abrigo das 

produções oriundas dos cursos da área de Artes que, geralmente, são apresentados 

como vídeos. Outras publicações em estudo são os programas da UFRGS – TV. 
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 Também foi explicado que há alguns textos e trabalhos que não podem ser 

publicados, seja por questões jurídicas, ou por questões de registro, a exemplo que 

trabalhos que irão gerar patentes, pré-prints de artigos que pleiteiam publicação em 

revistas que exigem o ineditismo das publicações, especialmente, periódicos 

internacionais.  

 O Grupo Gestor do Lume recebe as autorizações impressas para 

disponibilização e procede a digitalização desses documentos, arquivando-os 

fisicamente e virtualmente. Entretanto, foi exposto que há a pretensão em extinguir o 

arquivo físico dessas autorizações, mantendo apenas o arquivo digital.  

 Também foi salientado que o Lume é um serviço vinculado ao Sistema de 

Automação de Biblioteca em parceria com o Centro de Processamento de Dados 

(CPD). Foi esclarecido que o depósito das obras é realizado por um grupo de 

bibliotecárias e bolsistas, com dedicação exclusiva ao repositório, sem a permissão 

de auto-arquivamento dos autores. Em algumas comunidades específicas, o auto-

arquivamento é feito pelos gestores da comunidade.  

 A equipe gestora do LUME é composta por três bibliotecárias, três bolsistas, 

dois analistas universitários e um programador de sistemas. 

 Quanto a possíveis resistências enfrentadas para a disponibilização das 

obras, foi explicado que devido a incentivos da administração e a políticas de 

promoção e progressão que exigem o depósito das produções no repositório, não há 

resistência para o abrigo das obras. O que se tem observado é que quando há 

algum tipo de resistência, geralmente, é por receio de plágio. Mas busca-se 

demonstrar que ao abrigar as produções em repositórios com acesso aberto se 

assegura os direitos autorais, vez que é mais fácil a identificação de usos indevidos. 

Foi registrado que todas as monografias e trabalhos de conclusão de curso 

aprovados são encaminhadas para o depósito no repositório, sem qualquer filtro ou 

exigência de nota mínima. Pois, desta forma, garante-se o registro das publicações 

e, também serve como fator relevante para maior atenção à qualidade do que se 

produz na Universidade.  Há ainda alguns casos de monografias que, com 

justificativas plausíveis, não são disponibilizadas no Lume, mas são arquivadas e 

preservadas no CPD, em ambiente fechado/restrito.  
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 Foi esclarecido que trabalhos assinados por estudantes, apenas, não são 

depositados no Lume, devido à vinculação temporária desses estudantes. Somente 

trabalhos intelectuais oriundos de estudantes orientados por docentes, dos docentes 

e técnicos da Universidade são abrigados no repositório.  

Foram abordadas também as questões da interoperabilidade do DSpace, 

software adotado para implantação do LUME. Salientou-se que, no momento da 

adoção do software, foram realizadas adequações para viabilizar a comunicação do 

software escolhido com sistemas internos da Universidade, a exemplo do Sistema 

de Automação de Bibliotecas. Evitando-se, dessa maneira, retrabalhos. Conversou-

se também sobre a utilização de padrões internacionais garantindo-se a 

interoperabilidade externa à Instituição e ampliando a visibilidade institucional. 

Nesse sentido Janise Costa, afirma: “O Lume contribui para a visibilidade 

institucional e tem se caracterizado em melhorias da posição da Universidade nos 

rankings internacionais.” 

 

Figura 10 – Visita da pesquisadora Alice Fontes à Universidade do Minho, em 
Braga/Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Por fim, a última visita técnica da pesquisadora ocorreu na Universidade do 

Minho, devido a importância do Repositório Institucional da Universidade do Minho – 

RepositóriUM, no cenário mundial.   
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Na UMinho a pesquisadora foi recebida pelo professor Eloy Rodrigues34, e 

pelo Gestor do RepositoriUM Ricardo Otelo Santos Saraiva Cruz35, no dia 02 de 

dezembro de 2015, a fim de obter-se dados e informações sobre o gerenciamento, 

manutenção e mobilização da comunidade acadêmica para o uso do Repositório 

Institucional. 

 O professor Eloy Rodrigues iniciou a conversa apresentando-me Ricardo 

Saraiva. Também foi presenteado um livro comemorativo dos 10 (dez) anos de 

Acesso Aberto36.  

Como o objetivo desse encontro foi de obter informações sobre a mobilização 

da comunidade acadêmica para o uso do RepositoriUM e dados sobre o 

gerenciamento e manutenção do repositório, o diálogo foi estendido, apenas, entre a 

pesquisadora e o gestor dessa ferramenta na UMinho, o Sr. Ricardo Saraiva. Após 

uma breve contextualização/explanação sobre o andamento da implantação do 

Repositório Institucional da UNEB, inclusive, com acesso a ‘versão beta’ do 

ambiente virtual de tal Repositório, a pesquisadora passou a palavra para Ricardo 

Saraiva, para que o mesmo pudesse relatar o processo de implantação do 

RepositoriUM e o modelo de gestão desse serviço institucional. 

Saraiva continuou a conversa situando o momento da implantação do 

RepositoriUM. Falou sobre a época em que esse processo foi iniciado. Tratava-se 

do ano de 2002. Período em que o Movimento Mundial do Acesso Aberto ensaiava 

seus primeiros passos. Nesse mesmo período, em Portugal, o Governo lançava 

financiamentos, às Universidades portuguesas, para ideias e projetos de 

modernização, por meio da Unidade de Missão Inovação e Conhecimento (UMIC). 

Assim, perante a esse contexto desafiador, mas muito favorável, o Serviço de 

Documentação da UMinho (SDUM), liderado pelo Dr. Eloy Rodrigues, debruçou-se 

                                                           
34

 É diretor do Serviço de documentação da Universidade do Minho, tendo liderado a criação do RepositóriUM 
em 2003. Dedica, desde então, boa parte da sua atividade à promoção do Acesso Aberto e dos repositórios, 
liderando a participação da Universidade do Minho na coordenação técnica e científica do projeto Repositório 
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), e em diversos projetos europeus como o OpenAIRE e o 
MedOANet. (Fonte: “Uma Década de Acesso Aberto na UMinho e no Mundo”).   
35

 Gestor do RepositoriUM. Desde 2004 tem estado envolvido na promoção, comunicação e suporte de 
utilizadores em várias atividades e iniciativas relacionadas com acesso Aberto e desde 2008 tem apoiado 
ativamente na prossecução projeto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).  (Fonte: “Uma 
Década de Acesso Aberto na UMinho e no Mundo”).   
 
36

 Livro intitulado de “Uma década de acesso aberto na UMinho e no Mundo”. Editores: Eloy Rodrigues, Alma 
Swan e Ana Alice Baptista.  
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para desenvolver um projeto de gestão de teses e dissertações digitais, inicialmente. 

Mas que logo se direcionou ao desenvolvimento do Repositório Institucional.     

Em seguida, definiu-se o DSpace como plataforma de suporte para 

implantação do Repositório e, após as devidas customizações (tradução da 

plataforma, personalização da ferramenta, definição do nome e logotipo do 

repositório, dentre outras ações), o SDUM contatou alguns Centros de Pesquisa e 

Escolas para que alunos da Pós-graduação pudessem depositar suas Teses e 

Dissertações. Foram escolhidas 06 (seis) comunidades pilotos. Nessa fase inicial o 

depósito ocorreu por meio do Serviço de Documentação e não por auto-

arquivamento. Passado o primeiro ano do RepositóriUM percebeu-se que esse 

serviço não estava crescendo como o esperado. Observou-se, inclusive, que 02 

(duas) comunidades pilotos tinham parado de depositar e que as demais diminuíram 

o número de depósitos significativamente. Por esta razão, repensaram as 

estratégias de comunicação e marketing do Repositório. Assim, a equipe do SDUM 

passou a contatar todas unidades acadêmicas, explicitando as funções e benefícios 

desse serviço, esclarecendo dúvidas dos autores e desmitificando receios que, por 

ventura, alguns autores pudessem ter. Nesse momento, também foi fortalecida a 

ideia de que o RepositoriUM não era um serviço específico da Biblioteca ou do 

SDUM e, sim, um serviço de toda a Universidade e, portanto, Institucional. Para 

além das ações internas, também foi fortalecida a comunicação externa, por meio de 

apresentação dessa ferramenta em Fóruns e eventos acadêmicos dentro e fora de 

Portugal. O Reitor que, desde o princípio, assegurou o apoio institucional, 

apresentou-o no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. 

Outras medidas foram adotadas para assegurar o uso do Repositório 

Institucional da Universidade do Minho, tais como a assinatura do Reitor dessa 

Universidade na Declaração de Berlim sobre acesso livre ao conhecimento; Decisão 

pela criação e organização de Conferência sobre Acesso Aberto, atualmente, 

denominada de Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto e, Implementação de 

uma política institucional de auto-arquivo de publicações; Abaixo trecho que aborda 

a implantação da Política de auto-arquivamento da UMinho: 

[...] Depois de uma sessão de apresentação e esclarecimento para 
toda a comunidade, que se realizou a 3 de Dezembro de 2004, sobre 
a política de auto-arquivo, poucos dias depois, no dia 6 de Dezembro 
de 2004, foi lançado e divulgado o despacho RT-56/2004, 
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estabelecendo a Política da Universidade do Minho sobre a sua 
Produção Intelectual que entraria em vigor em 1 de Janeiro de 2005. 
Esta política pode ser resumida nos seguintes pontos:  

 Os docentes e investigadores da Universidade do Minho devem 
depositar as suas publicações e documentos no RepositoriUM – 
Repositório Institucional da Universidade do Minho, para 
disponibilização em acesso livre, com as exceções definidas; 

 As unidades orgânicas (centros de investigação e departamentos) 
devem subscrever e adotar políticas de auto-arquivo/depósitos da 
produção científica; 

 Os autores de teses e dissertações aprovadas pela Universidade do 
Minho deverão autorizar o depósito da sua tese e dissertação no 
RepositoriUM. (RODRIGUES, e outros, 2013, p. 33) 

 

Ricardo Saraiva também falou sobre o Kit de Adesão (Anexo D) apresentado 

e entregue às comunidades que buscavam e concordavam fazer parte do 

RepositóriUM. Esse Kit continha, dentre outras informações: orientações para 

constituição de uma comunidade; responsabilidades, tarefas e direitos de uma 

comunidade; informações sobre o processo de depósito; termo de entendimento; 

licença de distribuição não-exclusiva e, outros.  

Nos anos de 2005 e 2006, com o objetivo de fomentar o número de depósito 

no repositório institucional, o Reitor da  UMinho decidiu por disponibilizar um 

incremento financeiro para as Escolas e Centros de Investigação que mais 

realizassem depósitos no repositório. No ano de 2005 foram disponibilizados cerca 

99.000,00 € (noventa e nove mil euros) e no ano seguinte houve um incremento de 

menor dimensão no valor de 30.000,00 € (trinta mil euros). A partir de então, sem 

qualquer estímulo financeiro, o número de depósitos se manteve estável e nunca 

inferior a 1000 (mil) depósitos anuais.  

Quanto a equipe de Gestão do Repositório, Saraiva esclareceu que além do 

Dr. Eloy Rodrigues, que exerce a coordenação do Serviço de Documentação 

(SDUM) de forma geral, estão diretamente vinculados ao repositório ele mesmo, 

com dedicação integral, responsável pelo gerenciamento, comunicação e 

manutenção do sistema e mais 06 (seis) bibliotecárias, com dedicação parcial, que 

além de outras funções pertinentes ao cargo, utilizam parte de sua carga horária 

para a validação dos metadados e finalização dos depósitos. Existe ainda, mais um 

membro que não está diretamente vinculado ao RepositoriUM, mas sim ao Setor de 

Informática, o qual é responsável pela manutenção técnica e atualizações da 

ferramenta.  
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Ricardo Saraiva relatou também que em 2009, com a chegada de uma nova 

Equipe Reitoral e, após o Reitor ser abordado e elogiado, em diferentes espaços de 

diferentes países, essa gestão sensibilizou-se e percebeu a importância do 

RepositoriUM para a visibilidade da UMinho e suas investigações. Assim, incluiu o 

Repositório Institucional no Plano Estratégico da Universidade, bem como publicou 

uma nova política institucional para uso Repositório, tornando os depósitos 

obrigatórios. Desta forma, a política que até então possuía um caráter 

recomendatório, passou a ter um caráter mandatório. 

Em virtude de eventuais impossibilidades para o depósito de publicações em 

acesso aberto, como no caso de pesquisas que poderão ser patenteadas, criou-se a 

possibilidade de realizar depósitos com acesso restrito. Mas com a possibilidade de 

qualquer pessoa entrar em contato com os autores, para obter maiores informações 

sobre a publicação. 

Ricardo Saraiva também demonstrou como é feita a verificação dos depósitos 

no repositório, como é verificado o cumprimento da obrigatoriedade da política. Ele 

realiza uma busca em diferentes bancos de dados, tais como Web of Science e 

Scopus, com filtros específicos a exemplo de Universidade do Minho. Em seguida, 

migra os resultados para uma planilha, a qual organiza por vinculação 

(Departamentos e Centro de Pesquisa) e, depois verifica se essas publicações já 

estão depositadas. Este processo é feito a cada 03 (três) meses. A relação das 

publicações não depositadas é enviada aos diretores dos departamentos e/ou 

coordenadores dos centros de investigação.  

Por fim, tratou-se do número de Identificador Único Universal que em inglês, é 

chamado de Universal Unique Identifier (UUID). Este identificador serve, dentre 

outras funções, para rastrear e comprovar o depósito de sua produção no 

Repositório. Entretanto, este é um sistema pago. 
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Figura 11 – Visita à Universidade do Minho.  

 

Da esquerda para direita: Ricardo Saraiva, Alice Fontes e Eloy Rodrigues 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Após o término do encontro, Ricardo Saraiva enviou, por correio eletrônico, 

documentos utilizados no período de implantação e divulgação do RepositoriUM. 

São eles: Plano de Comunicação do RepositoriUM (Anexo E) e Folder explicativo do 

RepositoriUM (Anexo F). 

Essas entrevistas e encontros associados às pesquisas teóricas subsidiaram 

esta proposta de intervenção junto a Universidade do Estado da Bahia, para a 

implantação do Repositório Institucional da UNEB. Contribuindo também para a 

constituição do Grupo de Trabalho proposto pela pesquisadora (as ações deste 

grupo serão abordadas no tópico seguinte), além das suas discussões e decisões.  

 

 

4.2 O FAZER DA PESQUISA POR DENTRO: no lócus 

 

 Por ser uma Pesquisa Aplicada à Universidade do Estado da Bahia, com a 

pretensão de implantar o Repositório Institucional da Universidade, não seria 

possível o desenvolvimento deste estudo sem o apoio institucional, sem a 

mobilização da comunidade acadêmica, mesmo que seja a partir de representantes. 
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Para tanto, a ‘ação’ da pesquisadora, o engajamento é fundamental. Assim, a partir 

da identificação de alguns dos referenciais teóricos, da revisão de literatura a 

respeito de outras experiências de implantação de repositórios em universidades 

públicas do país, algumas ações foram tomadas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Além de levantamento de dados para contextualização e reconhecimento 

do lócus, buscou-se também um aprofundamento metodológico para a realização 

deste estudo.  

 A partir de pressupostos metodológicos da Pesquisa-ação, mas com a 

incorporação de outros elementos e características incomuns a esta metodologia, 

como a interdisciplinaridade, e numa perspectiva de pesquisa aplicada, que 

pretende a intervenção junto ao lócus estudado, por uma iniciativa da pesquisadora, 

por meio de solicitação à administração central da UNEB, foi constituído Grupo de 

Trabalho (Portaria n° 2.747/2014 – DOE de 23 e 24/08/2014) com a finalidade de 

elaborar a proposta de implantação do Repositório Institucional da Universidade do 

Estado da Bahia, bem como desenvolver a versão inicial do ambiente virtual 

necessário a esta implantação.  

Esse grupo foi inicialmente composto por Bruno César Pereira Leite, matrícula 

74.517404-5, André Luiz Souza da Silva, matrícula 74.494088-3, Alice Fontes 

Ferreira, matrícula 74.520805-6 e Maura Icléia Cardoso de Castro, matrícula 

74.033529-6, todos servidores da Universidade. O prazo das atividades do Grupo foi 

de 90 (noventa) dias a partir da publicação. Entretanto, este prazo foi prorrogado por 

mais 60 (sessenta) dias. Assim a vigência das atividades deste grupo de trabalho foi 

até o dia de 21 de janeiro de 2015. 

Nos primeiros momentos as atividades deste Grupo de Trabalho se voltaram 

para discussões conceituais e práticas sobre a proposta de implantação do 

Repositório Institucional, para que houvesse a apropriação, por parte de todos os 

participantes, do significado e objetivos desta ferramenta. Neste sentido, foi 

realizada uma reunião do Grupo com o Sr. Rodrigo França Meirelles, Mestre em 

Ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Consultor e Professor, com experiência em 

Tecnologia da Informação, com enfoque em projetos, ensino e implementação de 

Sistema de Informação e editoração, atuando principalmente nos seguintes temas: 

periódicos eletrônicos, bibliotecas digitais, repositórios digitais, gerenciadores de 
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conteúdo e de outros mecanismos e padrões de indexação, disseminação e 

recuperação da informação37. Com participação ativa no processo de implantação 

do Repositório Institucional da UFBA (RI/UFBA), Meirelles abordou questões 

práticas para a viabilização da implantação do Repositório. Falou sobre aspectos 

técnicos do DSpace, software adotado para o funcionamento do RI/UFBA, sua 

usabilidade, funcionalidades e estabilidade. Este momento foi fundamental para a 

escolha do software a ser utilizado pela UNEB, pois, para além dos levantamentos 

de softwares utilizados em outros Repositórios, pode-se ter conhecimento prático, 

por meio de uma apresentação detalhada sobre RI/UFBA, do funcionamento do 

DSpace, suas possibilidades de interação com outras ferramentas acadêmicas e 

difusoras do conhecimento, a exemplo do Banco de Teses e Dissertação (BDTD) e 

Google Acadêmico. Identificou-se também pontos fortes e aspectos frágeis desta 

ferramenta. 

 

a) Definição do software a ser adotado 
 
 

Ao iniciarmos as atividades do Grupo de Trabalho, nos deparamos com duas 

opções: desenvolver um sistema/plataforma própria para abrigar o Repositório ou 

identificar um software que se adequasse e atendesse às nossas necessidades. 

Como a Gerência de Informática da UNEB, possuía um quadro pessoal reduzido, 

sendo a maioria de seus funcionários terceirizados, buscamos fazer um 

levantamento dos possíveis software e soluções para a questão.  

O OpenDOAR, conforme seu site organizacional,  é um diretório que tem 

como objetivo fornecer lista descritiva dos repositórios de acesso aberto de 

relevância para  pesquisa acadêmica, além de categorizá-los em termos de 

localidade, conteúdo e outras categorias. Este diretório desempenha um papel de 

destaque, internacional, na organização e serviços de repositório com acesso 

aberto. Assim se buscou, nesse ambiente, informações sobre os repositório em 

níveis nacionais e internacionais.  

Dados do Diretório de Repositórios de Acesso Livre, OpenDOAR, mostravam 

que naquele momento, em 2014, existiam cerca de 2.728 repositórios com acesso 

                                                           
37

 Texto informado pelo autor, por meio do Currículo Lattes, acessado em 06/04/2015. 
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livre em todo o mundo. Conforme, gráfico 17, 43% (quarenta e três por cento) 

adotaram o software DSpace para uso. 

 
Gráfico 17 - Uso de Software – Repositórios Acesso Livre - Mundial 

 

Fonte: Site http://www.opendoar.org/ acessado em 20/12/2014. 

 

 No Brasil, o percentual de uso do software DSpace era ainda maior, atingindo 

75% (setenta e cinco por cento) dos 84 (oitenta e quatro) repositórios registrados 

pelo Diretório, conforme Gráfico 18. 

 
Gráfico 18 - Uso de Software – Repositórios Acesso Livre - Brasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Site http://www.opendoar.org/ acessado em 20/12/2014. 
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Diante dessa expressiva utilização, buscou-se entender as características 

desse software. Assim, segundo o site organizacional38, o DSpace é: 

DSpace é o software para uso acadêmico, sem fins lucrativos. 
Repositório digital aberto construído por organizações comerciais. 
Ele é gratuito e fácil de instalação, completamente personalizável, o 
que possibilita atender às necessidades de qualquer organização. 
DSpace preserva e permite o acesso fácil e aberto a todos os tipos 
de conteúdo digital, incluindo texto, imagens, imagens em 
movimento, mpegs e conjuntos de dados. E com uma comunidade 
de desenvolvedores cada vez maior, têm-se o compromisso de 
expandir e melhorar o software a cada versão do DSpace. (Tradução 
da autora)  

  

 

Preocupado com a preservação e recuperação dos dados, o DSpace, possui 

um mecanismo de funcionamento (figura 12) próprio para assegurar estas 

demandas. 

 

                                                           
38

 Versão original texto citado do Endereço eletrônico: http://dspace.org/introducing : DSpace is the software 
of choice for academic, non-profit, and commercial organizations building open digital repositories.  It is free 
and easy to install "out of the box" and completely customizable to fit the needs of any organization.

 
 DSpace 

preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images,  moving imag
 



Figura 12 – Modelo de Funcionamento do DSpace 

Fonte: Adaptado de www.dspace.org. 



Desenvolvido numa parceria entre Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) Libraries (MIT) e Hewlett-Packard (HP), o DSpace facilita a captura e depósito 

de materiais, a partir dos metadados sobre os materiais, facilita o acesso as 

produções através da listagem e da busca, além de assegurar a preservação dos 

arquivos a longo prazo. Em outras palavras, esta plataforma permite a captura de 

itens em qualquer formato – em texto, vídeo, áudio e dados, distribuindo os arquivos 

através da web, da interação com outros motores de busca como Google e demais 

repositórios digitais. Indexa as obras, permitindo a busca e recuperação dos itens. 

No Brasil, as instituições que adotam o DSpace como software para 

implantação de seus repositórios digitais, contam com o apoio do Instituto Brasileiro 

de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT), órgão membro do Grupo de 

mantenedores desta ferramenta. Assim, diante desse cenário favorável, o Grupo de 

Trabalho chegou ao consenso que o DSpace é a plataforma que melhor se adequa 

ao Contexto da UNEB. 

 

b) Identidade Visual do RI/UNEB 

 

O saber é algo aberto,  
que muda historicamente 

e adota discursos diferentes ao longo da história. 
(Ricardo Luiz de Souza, 2014) 

 
Após a definição do DSpace como plataforma a ser adotada, a equipe se 

dedicou a pensar a identidade visual do Repositório Institucional da UNEB, bem 

como a apropriação da ferramenta. Assim, alguns encontros do Grupo foram 

reservados para desenvolvimento do Logotipo do Repositório, escolha do nome, 

personalização do DSpace e planejamento da estrutura da plataforma. A figura 13 

apresenta o rascunho feito, durante as discussões do GT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://libraries.mit.edu/
http://libraries.mit.edu/
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Figura 13 – Esboço para definição da identidade visual e nome do Repositório 
 

 
Autoria: Rodrigo Caiobi Yamashita 

Ao fim desse período, desenvolvemos uma proposta da identidade visual, 

escolhemos o nome para o Repositório e definimos a estrutura interna do 

Repositório, além do plano de depósito das produções da Universidade.  

Abaixo está a identidade visual desenvolvida pelo designer que compõe o 

grupo de trabalho, Rodrigo Yamashita e aprovado pelos demais membros. Além do 

nome escolhido em reunião do GT. O Manual de Identidade Visual (Anexo G) trata 

sobre as formas de uso e aplicação da marca. 

Figura 14 – Logomarca escolhido para o RI/UNEB 

 

Fonte: Grupo de Trabalho 
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Salienta-se que a aprovação da identidade ocorreu, pois a marca 

representada pela árvore com leque de livros em sua copa faz alusão ao conteúdo 

das publicações do Repositório (livros, teses e demais publicações), vez que o livro 

simboliza o conhecimento. A árvore que está apoiada numa base (solo) que ali 

representa o alicerce do conhecimento da Instituição. Esta base está se 

desfragmentando/dissipando com a utilização de elementos que remetem ao mapa 

de bits. Elemento comum ao universo virtual. O círculo que envolve o símbolo alude 

para a relação entre a instituição, usuários e a interface do Repositório. Entretanto, 

este círculo não está completamente fechado, pois parte do símbolo no interior do 

círculo se constitui pelo mapa de bits, suscitando a ideia de incompletude, 

reconstrução, compartilhamento com o meio exterior. Portanto, relaciona-se ao 

nome escolhido e aprovado pelo grupo: SaberAberto – Repositório Institucional da 

Universidade do Estado da Bahia.  

A escolha do nome ocorreu a partir da discussão sobre o conceito do 

repositório e os objetivos desejados por meio da implantação e uso dessa 

ferramenta. Assim, a partir do entendimento desses objetivos, Yamashita (designer 

do grupo de trabalho) apresentou uma relação, Figura 13, com possibilidades para 

escolha do nome. Após apresentação das sugestões relacionadas e, ampla 

discussão, o nome ‘SaberAberto’ foi escolhido pelas seguintes razões: 

1. Pela sonoridade do termo: houve um consenso que a definição de nome com 

uma agradável sonoridade e de fácil memorização é um fator importante para a 

constituição da identidade visual e, também, pode servir como elemento de 

estímulo ao uso da plataforma; 

2. Apesar de entendermos que o conteúdo abrigado no Repositório Institucional 

será composto por conhecimentos sistematizados e validados pela Academia. 

Escolhemos o termo ‘Saber’, pois como nos diz Souza (2014, p. 19) em estudo 

das obras de Michel Foucault, o conhecimento não é um fim em si. O 

conhecimento deve propor novos caminhos a partir da crítica aos caminhos já 

trilhados: descaminhos. Ainda segundo Souza, para Foucault os caminhos já 

percorridos devem ser mapeados, deve ser feita uma espécie de cartografia da 

história do saber.   
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Nesse sentido, Foucault (2014 p. 219 e 220) diz: 

Um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva 
que se encontra assim especificada: o domínio constituído pelos 
diferentes objetos que irão adquirir ou não status científico [...]; um 
saber é, também, o espaço em que o sujeito pode tomar posição 
para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso [...]; um 
saber é também o campo de coordenação e de subordinação dos 
enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, se aplicam e 
se transformam [...]; finalmente, um saber se define por 
possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo 
discurso [...]; 

 

Se podemos identificar diferentes saberes que são produzidos pelos 

indivíduos e ao mesmo tempo os produzem e, se podemos pensar que os saberes 

se definem e se transformam, é nessa perspectiva, entendendo que os saberes são 

constituídos de forma não dissociada, sabendo que não é possível para o sujeito, ao 

sistematizar o conhecimento, se desvincular totalmente dos saberes empíricos, do 

seu entendimento religioso, que é para ele indiscutível, de suas convicções políticas 

e que, estes elementos/saberes irão, mesmo que indiretamente, refletir nos saberes 

científicos, lapidando o conhecimento científico que é  tratado na Academia, que 

optamos pelo uso do termo ‘Saber’. 

3. O termo ‘Aberto’ foi escolhido primeiramente porque faz alusão aos princípios do 

movimento de acesso aberto (já abordado anteriormente), com o qual esta 

proposta comunga integralmente. A segunda razão para a escolha deste termo é 

a possibilidade de interação do conhecimento com o meio exterior. Pois 

entendemos que apesar de sistematizados e validados, o conhecimento não é 

definitivo. O acesso e uso/aplicação desse conhecimento pode e deve suscitar  

ampliações, ressignificações, contestações, dentre tantas possibilidades. 

 

Ao final de novembro/2014, por intermédio da integrante do Grupo de 

Trabalho, Maura Icléa, o bibliotecário Vagner Magarão, vinculado ao Sistema de 

Bibliotecas da UNEB (SISB), aproximou-se do Grupo e atuou como colaborador 

técnico, contribuindo especialmente, nas discussões e construção da ‘Política de 

uso’ do Repositório aqui proposto. Nesse período, após a prorrogação das 

atividades do GT, foi estabelecido duas linhas ações, numa espécie de subdivisão 

do Grupo, com a participação da autora desta pesquisa em ambos subgrupos de 

trabalho.  
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A primeira linha de atuação: gráfica. Com nome e identidade visual já 

definidos, se fazia necessário a personalização do ambiente virtual escolhido pelo 

Grupo, o DSpace. Como não havia nenhum webdesigner entre os membros do GT, 

identificamos um profissional na Universidade com domínio da linguagem CSS39 e 

HTML, para que pudéssemos iniciar o processo de customização. Assim, este 

subgrupo foi composto por Rodrigo Yamashita, designer que elaborou a proposta 

visual da ferramenta; Cristiano Vieira, prestador de serviço que executou a proposta 

ao DSpace e; Aldo Barbosa, analista de sistema, que atuou como intermediador das 

ações desenvolvidas com a Gerência de Informática da UNEB. Vale salientar, que 

grande parte aplicações gráficas no DSpace foram realizadas por Cristiano Vieira. 

Entretanto Rodrigo Yamashita e Aldo Barbosa também desenvolveram ações no 

ambiente de customização e participaram, ativamente, desse processo, sempre 

acompanhados da pesquisadora deste projeto. 

A segunda linha de atuação: construção da proposta da Política de Uso do 

Repositório Institucional da UNEB. Com a participação de Vagner Magarão e da 

autora do projeto, foi construída uma minuta da política de uso do repositório, 

baseada em discussões, previamente, realizadas com todo o Grupo de Trabalho. 

Algumas das sugestões do GT para inclusão nesse documento foi a criação de 

Núcleo específico para o gerenciamento do Repositório. A estruturação e vinculação 

desse núcleo foi ponto de longa discussão entre os integrantes do Grupo de 

Trabalho. Pois, havia o entendimento que para a implantação de um repositório 

institucional se faz necessário a constituição de um setor que realizasse uma 

articulação com diferentes setores da Universidade, a exemplo das bibliotecas dos 

24 Campi, da Editora da UNEB, dos Programas de Pós-graduação, dos cursos de 

graduação e demais setores afins. Entretanto, existiam opiniões divergentes sobre a 

qual órgão este setor deveria ser vinculado. Depois de pensarmos sobre os objetivos 

e ações desse, possível, núcleo identificamos quatro possibilidades de vinculação. A 

primeira foi a própria Gerência de Informática (GERINF), representada pelo 

presidente do grupo e que responde por essa gerência. Esta possibilidade foi 

descartada, pois a gerência além de possuir limitações de pessoal, não tem funções 

regimentais que possibilitem a articulação acadêmica necessária. As outras três 

possibilidades foram: a vinculação à Reitoria, à Editora e ao Sistema de Bibliotecas 

                                                           
39

 Cascading Style Sheets (CSS) é uma linguagem de folhas de estilo utilizada para definir a apresentação de 
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da UNEB. A vinculação à Reitoria foi repensada, pois decidimos que o núcleo 

deveria ser vinculado um ‘setor afim’, maneira como denominamos, internamente, 

setores que interagem diretamente com os autores dos conhecimentos produzidos 

na UNEB e, que tenham em seu regimento a finalidade de difusão desse 

conhecimento.  

Assim, as opções restantes foram a Editora e o SISB. Por fim, este último foi 

escolhido por já possuir uma interação com todos os Campi da Universidade. Outra 

decisão importante para essa escolha foi a disponibilização das obras por meio de 

auto-arquivamento dos autores, com a mediação dos bibliotecários. Desta forma, a 

proposta da política institucional para uso do Repositório, foi criada levando em 

consideração as observações e decisões do grupo. Pensando também, na 

estruturação interna do sistema (figura 15), também definida no Grupo de Trabalho.  

 
 
      Figura 15 – Estrutura Interna para organização dos arquivos no Repositório UNEB. 

     Fonte: Relatório Final do Grupo de Trabalho para implantação do RI/UNEB. 

 

Desta forma, até o final do mês de janeiro/2015, tínhamos produzido a Política 

de Uso do Repositório Institucional da UNEB (Apêndice A); relação de Perguntas 

Frequentes (apêndice B), espécie de tutorial para orientar os usuários do sistema e; 

Termo de Autorização para Disponibilização da obra em Acesso Aberto (Apêndice 

C). Também já havíamos avançado na personalização da plataforma, inclusive com 

a inserção de arquivos para teste do sistema. Em paralelo a personalização, Aldo 

Barbosa inseriu à plataforma um pacth (programa de correção e aprimoramento de 

sistemas) de Tradução para as línguas inglesa, portuguesa e espanhol.  

Em seguida, realizamos uma reunião com todo o grupo para a leitura, 

discussão e aprovação dos documentos produzidos e apresentação do software 

personalizado. Depois de pequenos ajustes e adequações os documentos e ações 

foram aprovados pelos membros. 

                                                                                                                                                                                     
documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. 

Comunidade Sub Comunidade Coleção Item  

Campus Departamento Curso de Graduação arquivo.pdf 
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Figura 16 - Reunião do Grupo de Trabalho em 10/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da esquerda para a direita: Rodrigo Yamashita, Aldo Barbosa, Bruno Leite, Alice 
Fontes, professor André Silva, Maura Iclea e Vagner Magarão.  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com o término do prazo para as atividades do Grupo de Trabalho e pelos 

resultados já obtidos, até então, marcamos reunião para apresentação destes 

resultados à Reitoria (Figura 16). Nesta reunião as ações, decisões e resultados 

alcançados, foram ratificados pelo dirigente máximo da Universidade, o qual sugeriu 

o encaminhamento dos documentos produzidos à Procuradoria Jurídica da UNEB 

(PROJUR) e, posteriormente, ao Conselho Universitário (CONSU), bem como a 

constituição de novo Grupo de Trabalho para o acompanhamento dos 

encaminhamentos sugeridos por este GT, além de pensar a estruturação interna do 

Núcleo para gerenciamento do Repositório. 
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Figura 17 – Reunião para apresentação dos resultados ao Magnífico Reitor, 
professor José Bites de Carvalho, em 26/02/2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da esquerda para direita: José Bites de Carvalho, Alice Fontes, Maura Icléa, Rodrigo 
Yamashita, André Silva e Bruno Leite. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Diante da orientação do Magnífico Reitor, professor José Bites de Carvalho, o 

processo com relatórios e documentos produzidos pelo Grupo de Trabalho foi 

encaminhado à PROJUR. Após a análise dessa Procuradoria, foi ressaltada a 

necessidade de envio da proposta ao CONSU para que esta seja legitimada pela 

comunidade, por meio de seus representantes, além da incorporação do núcleo de 

gerenciamento do repositório, denominado, pelo GT, Grupo Gestor do Repositório 

Institucional ao Regimento da Universidade. A análise da PROJUR indicou ainda a 

necessidade de realização de revisão ortogramatical dos documentos apresentados, 

bem como sinalizou questões pontuais da redação e estruturação de alguns textos. 

 A pesquisadora e autora do projeto, funcionária da Editora UNEB, apresentou 

ao Conselho Editorial uma proposta de alteração nos contratos de cessão de direitos 

autorais, com cláusulas que desde o momento da assinatura do contrato prevê a 

autorização da disponibilização da obra em acesso aberto. Essa proposta foi 

aprovada pelo Conselho Editorial, com a recomendação de envio do contrato à 

Procuradoria Jurídica. 

 Em virtude da indicação da PROJUR em realizar revisão ortogramatical e, 

devido a necessidade de elaborar a minuta do regimento interno e da política de uso 

do Repositório Institucional da UNEB, bem como acompanhar o registro da 

assinatura visual (símbolo e logotipo), em 27 de maio de 2015, por meio da portaria 
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nº 1.361/2015, foi constituído novo Grupo de Trabalho composto por André Luiz 

Souza da Silva, como presidente, Alice Fontes Ferreira, Maura Icléia Cardoso de 

Castro, Vagner José Margarão de Araújo, Rodrigo Caiobi Yamashita e Bruno Cesar 

Pereira Leite.  

Durante o período de vigência dos trabalhos, 30 (trinta) dias após a 

publicação da portaria, foram apresentadas sugestões oriundas de etapas de 

desenvolvimento da pesquisa acadêmica, a respeito da assinatura visual do 

Repositório Institucional, quanto a inserção de elemento que remetesse ao meio 

digital, vez que durante a banca de qualificação da pesquisa, mencionado que 

pessoas que não tenham conhecimentos específicos sobre informática, não 

identificariam o mapa de pixels. Neste sentido, para verificação, junto ao público em 

geral, foi feito uma enquete sobre o entendimento das pessoas sobre o mapa de 

pixels (imagem abaixo). 

Figura 18 – Enquete para avaliar o entendimento da marca 

 

 

A enquete foi realizada pelos membros do Grupo de Trabalho, os quais 

deveriam consultar entre cinco e dez pessoas de diferentes áreas. A consulta 

poderia se feita pessoalmente ou por e-mail. Apesar de sugerir o número de 

pessoas consultadas, não se limitou a consulta. Assim, os resultados desta pesquisa 

demonstraram que, com exceção de designers e pessoas da área de informática, as 

pessoas consultadas não identificaram na parte destacada o mapa de pixels, nem 

fizeram relação com o meio digital. Entretanto, a maioria dos consultados disseram 

que o destaque remete à interação com o meio exterior, à construção e 
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reconstrução, à troca de informações e a desfragmentação. Algumas pessoas 

associaram a parte destacada à degraus ou escadas. 

Tais resultados confirmaram as observações da banca de qualificação, 

quanto a não identificação do mapa de pixels e meio digital. Porém, demonstrou que 

este elemento caracteriza o objetivo principal do Repositório Institucional de troca de 

informações e conhecimentos, em um ambiente aberto e com possibilidades de 

construções e reconstruções. Assim, decidiu-se por manter as características da 

identidade visual, procedendo alguns ajustes. Desta forma, reduziu-se o mapa de 

pixels, para aumentar a resolução dos seus elementos, possibilitando, em situações 

especiais ou específicas, a aplicação de gradiente das cores, numa tentativa de 

remeter ao meio digital. Abaixo a identidade visual, após os ajustes. 

 

AUMENTO DA ESCALA DE PIXELS 

 

 

AUMENTO DA ESCALA DE PIXELS – COM VARIAÇÃO DE TONS 

 

Em paralelo às ações sobre a marca do Repositório, o grupo debruçou-se em 

elaborar o perfil dos funcionários que irão atuar no Grupo Gestor do Repositório 

Institucional, bem como o seu Regimento Interno. Ressalta-se que tal Grupo Gestor 

foi sugerido pelo Grupo de Trabalho que tratou da elaboração da proposta de 

implantação do Repositório Institucional da UNEB.  
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Encaminhou-se para revisão ortogramatical, os documentos elaborados, 

conforme orientação da Procuradoria Jurídica (PROJUR). Também solicitamos o 

auxílio da professora Lídia Boaventura, visto a sua expertise na elaboração e revisão 

de documentos institucionais, para realizar ajustes normativos nos documentos 

relativos ao Repositório Institucional da UNEB.  

Nesse processo de revisão, Boaventura sinalizou a necessidade em alterar o, 

até então, denominado Núcleo Administrativo do Repositório Institucional – NARI, 

para Grupo Gestor do Repositório Institucional, tendo em vista o caráter meramente 

administrativo desse setor. Tal sinalização foi acatada e todos os documentos foram 

revistos e ajustados, sob a sua orientação. 

Ainda nesse período realizamos uma reunião do Grupo de Trabalho com a 

participação do Diretor da Biblioteca Central, recém nomeado, o Sr. Roberto 

Gonçalves Freitas, o qual comprometeu-se em disponibilizar um espaço físico para 

alocar o Grupo Gestor do SaberAberto. Nesta mesma reunião decidimos realizar 

outra reunião com o grupo de funcionários do Sistema de Bibliotecas (SISB). Assim, 

realizamos uma primeira reunião, somente, com a coordenadora do SISB e 

representantes. E, na semana seguinte, fizemos uma reunião ampliada, com todos 

os funcionários do SISB e da Biblioteca Central, Campus I – Salvador, quando 

fizemos uma leitura, em conjunto, dos documentos produzidos pelo Grupo de 

Trabalho SaberAberto e incorporou-se as contribuições e considerações dos 

servidores participantes da reunião. 

Por fim, por considerarmos que as atividades para implantação do Repositório 

Institucional da UNEB já atingiram o patamar necessário para viabilizar a 

implementação do mesmo, o processo foi encaminhado ao Conselho Superior 

Universitário – CONSU para apreciação e deliberação, após a análise técnica da 

Editora da UNEB, Sistema de Bibliotecas e Pró-reitoria de Ensino de Graduação, 

Pró-reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação. E, durante a reunião do 

CONSU realizada no dia 10 de novembro de 2015, foi aprovado, por unanimidade, a 

criação do Repositório Institucional da Universidade do Estado da Bahia. A 

resolução nº 1.156/2015, publicada em 26 de novembro de 2015, autorizou a criação 

e o funcionamento do denominado SaberAberto.  
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5 REFLEXÕES E IMPACTOS ESPERADOS: considerações finais  

 

Esta pesquisa, desde o princípio, possui um caráter desafiador e desvelou-se em 

direção a caminhos não-planejados, em nome de um rico projeto que pode dar 

novos rumos às produções dessa Universidade, fomentando novas práticas de 

interação entre os Campi e, por que não, para além dos muros da UNEB.  

Pensar a gestão do conhecimento em uma universidade perpassa por questões 

de emancipação dos sujeitos, empoderamento e desenvolvimento social. Se, 

conforme é posto por Midlej e Fialho (2005, p. 186), para a instalação de uma 

instituição de ensino superior são levados em consideração aspectos infraestruturais 

materiais e sociais, composição dos orçamentos públicos, estrutura de gastos 

públicos, impactos sobre comportamentos individuais e coletivos, sobre a economia, 

cultura, política e história locais, pois essas instituições constituem as 

representações políticas e econômicas e possuem uma alta capacidade de 

influência do seu entorno, impactando na sua territorialidade e nas relações 

vivencias dos sujeitos, abordar a gestão do conhecimento em uma universidade 

multicampi, com sede em diferentes municípios, distribuída por todo um Estado com 

proporções continentais, como é o caso da UNEB na Bahia, ganha dimensões 

incomensuráveis.    

A Universidade do Estado da Bahia se caracterizou por iniciar o processo de 

fortalecimento do Ensino Superior, no interior, do Estado da Bahia. E, como é 

comum em universidades multicampi, cada Campus atua de maneira específica, 

com o olhar para as singularidades do local, aptidões e necessidades, se adequando 

e adaptando ao lugar, sempre que necessário. Entretanto, por vezes, conquistas, 

experiências exitosas e, até mesmo, avanços na ciência, ocasionados pelas 

especificidades da região, ficam restritos aos sujeitos, diretamente, envolvidos no 

processo e não são publicizados devidamente, em razão de limitações da 

comunicação institucional e das fragilidades na gestão do conhecimento.  

Acreditamos que a implantação e o uso do Repositório Institucional, pode 

estabelecer uma rede de difusão do conhecimento, fazendo com que as 

informações, saberes e experiências, circulem dentro e fora da Universidade. 
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Contudo, esta não é uma fórmula mágica. Não se trata de uma ação isolada que 

seja capaz de sanar problemas, historicamente, enraizados.  

Para que os processos institucionais, incluindo a gestão do conhecimento, sejam 

aprimorados, se faz necessário a valorização e qualificação do corpo técnico-

administrativo. Pois esta categoria é o elo entre docente e o discente, entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, entre a ciência e a comunidade, entre os saberes 

científicos já sistematizados e prática na Academia – saberes empíricos. Se faz 

necessário também, que funções administrativas estratégicas sejam exercidas por 

servidores administrativos capacitados, em substituições a funcionários indicados, 

por questões, meramente, políticas, mas sem preparo para a assunção da função. 

Deve-se também, evitar que docentes, sem a vivência e expertise no 

desenvolvimento de atividades administrativas, exerçam tais papéis. Pois ao se 

deslocar professores, muitas vezes, altamente qualificados academicamente, mas 

que, porventura, não tenham o domínio administrativo necessário execução das 

atribuições do cargo, perde-se duplamente. Considerando que há um desfalque e 

prejuízo para o ensino, a pesquisa e a extensão. Gastos com professores substitutos 

e/ou para substituí-lo. Além das limitações no desempenho das atividades 

administrativas que podem gerar perdas e prejuízos de rendimento e financeiros. 

Compreendemos que a gestão acadêmica tem especificidades próprias da 

Academia e da vida docente. Entretanto, um gestor qualificado e competente, 

independentemente, de ocupar o cargo de professor ou não, irá exercer a gestão 

com maestria. Nesse sentido, salientamos que a Universidade do Estado da Bahia 

está passando por um processo de renovação do quadro de servidores 

administrativo, o qual, gradativamente, está se qualificando para assumir desafios 

cada vez maiores; pensar o presente e o futuro da Universidade, lado a lado com os 

demais membros da comunidade acadêmica; propor ações em prol da Instituição e, 

intervir assertivamente na gestão universitária. Como por exemplo, esta proposta 

interventiva, que nasce a partir das observações e ponderações de uma servidora 

administrativa, que ao perceber as fragilidades processuais do seu local de trabalho, 

se debruçou em pesquisar e pensar caminhos e possibilidades para resolução da 

problemática com a qual de deparava.  

Esta proposta já, minuciosamente, descrita se apresentou como uma proposição 

altamente viável que, por ter sido pensada e executada por meio de uma pesquisa 
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científica, tornou-se uma solução de baixo custo. Dispensando a contratação de 

consultores, empresas e/ou profissionais para desenvolvimento ou fornecer sistemas 

ou plataforma para suporte do Repositório Institucional, aquisição, desnecessária, de 

equipamentos e modificações na estrutura técnica de informática. Tendo como 

investimento, apenas as atividades relacionadas a pesquisa, tais como a liberação 

da carga horária total da pesquisadora e  de carga horária parcial dos funcionários 

participantes do Grupo de Trabalho, despesas com as viagens para visita técnicas e 

apresentação de trabalhos científicos e a liberação de bolsa para a realização da 

pesquisa. Além da utilização do maquinário (servidores) e estrutura já existente na 

Gerência de Informática da Universidade. 

É válido ressaltar que a viabilidade do projeto só se efetivou, devido ao apoio 

institucional recebido pela Universidade e seus membros e, em especial, pelo apoio 

do Magnífico Reitor Professor José Bites de Carvalho. Pois, como ocorreu em 

experiências semelhantes de outras Universidades, o apoio institucional possibilitou 

a superação de dificuldades e problemas encontrados nesta fase inicial da 

implantação. Oportunizando celeridade ao andamento do processo de avaliação, 

nas instâncias administrativas, possibilitou o trânsito da pesquisadora nos setores 

envolvidos na pesquisa, viabilizou os recursos necessários, quer seja de pessoal, 

quer seja financeiro e interpessoal.  

Salienta-se também que esta pesquisa carrega consigo as características de um 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, ofertado na modalidade profissional. 

Portanto, traz em si o caráter aplicado, a proposta interventiva e a pretensão de 

impactar, positivamente, no contexto abordado. Provocando o engajamento do 

pesquisador e dos sujeitos envolvidos, levando-os à ação, potencializando e, talvez, 

até prolongando os impactos. O Programa Gestão e Tecnologias Aplicadas à 

Educação tem atendido a um número crescente de servidores administrativo da 

UNEB, os quais estão sensíveis e envidados a pensarem, possíveis, soluções das 

problemáticas da Universidade.  Desta forma, o GESTEC tem se configurado como 

um importante instrumento na qualificação da Gestão da UNEB, alcançado desde a 

qualificação pessoal até a melhoria dos processos institucionais e, por 

consequência, vem contribuindo, direta e indiretamente, para a melhoria da 

Educação Superior no Estado da Bahia.  
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Durante a pesquisa, muitas apresentações foram realizadas, em diferentes 

espaços, da Universidade e fora dela. Essas apresentações, além de contribuições e 

melhorias ao Repositório Institucional, renderam o surgimento de uma demanda 

espontânea da Comunidade Acadêmica da UNEB. Antes mesmo da finalização o 

processo de implantação do Repositório, a pesquisadora foi contatada pela Unidade 

de Educação a Distância (UNEAD), por docentes do Departamento de Ciências 

Exatas e da Terra, Campus I – Salvador, pela diretora do Departamento de 

Educação, Campus XI – Serrinha, para iniciar as atividades e o uso do Repositório 

junto a esses grupos. Entretanto, por questões temporais, optou-se por concluir a 

pesquisa e finalizar o processo de implantação, para que, 

formalmente/institucionalmente, estas comunidades sejam agregadas ao 

Repositório.  

Por fim, desafios se configuram perante o futuro do Repositório Institucional da 

UNEB. O primeiro desafio é mobilizar a comunidade acadêmica para fazer uso e 

reuso do Repositório, depositando suas produções e transformando o SaberAberto 

em um espaço de pesquisa e acesso ao conhecimento. Ansiamos por 

pesquisadores que, tendo mais de uma ferramenta tecnológica, se reafirmem como 

pesquisadores conectados. 

Acredita-se também que, em pouco tempo, seja necessário ampliar os estudos 

sobre política de metadados a ser adotada pelo SaberAberto. Estudar o papel do 

bibliotecário no uso do repositório institucional. E, com a implementação desta 

ferramenta, certamente, será imprescindível estabelecer parâmetros para estudos e 

avaliação do uso do RI/UNEB e seus impactos. 

Outro desafio que se impõe é transformar o Repositório em uma ferramenta de 

ampliação da visibilidade das produções da Universidade, fortalecendo, dessa 

forma, os impactos de sua atuação. Por consequência, consolidando a ciência 

produzida na Instituição e tonificando a imagem da UNEB, atraindo novos 

estudantes e pesquisadores, desde a graduação aos programas de doutoramento. 

Além de fomentar novos investimentos na Universidade e em suas pesquisas. 

Acreditamos também que esta ferramenta pode e deve ser utilizada, pela Gestão 

Universitária, como instrumento de gerenciamento das produções. Disponibilizando 

dados estatísticos sobre o número de depósitos, acesso às publicações, números de 
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downloads, dentre outras informações. Por meio dessa plataforma poderá ser 

constituído um mapeamento das produções institucionais. Verificando-se, por 

exemplo, o número de produções de determinadas áreas e/ou pesquisadores, 

comparando-os com o número de acessos e downloads, gerando elementos para 

mensuração dos impactos dessas pesquisas.  

Com a utilização dessa ferramenta que permite a disponibilização das produções 

em Acesso Aberto, com conexão na rede mundial de computadores – a internet. 

Apostamos nossas fichas na possibilidade do SaberAberto ser um importante 

instrumento para a internalização da Universidade do Estado da Bahia.  

       

5. 1 SABER, DISCURSO E CONHECIMENTO: uma tríade tecnológica de poder 

 

Se, na contemporaneidade, tecnologia é entendida como um processo criativo e 

interventivo, empregada para encontrar soluções e/ou buscar superações. A 

tecnologia diferencia-se dos instrumentos tecnológicos e das técnicas, modus 

operandi, pois é um processo complexo que não se limita a suportes ou formas de 

ação pré-estabelecidas. Ou seja, se a tecnologia se apresenta como uma extensão 

humana. Podemos pensar o conhecimento como uma tecnologia e, como uma forma 

de poder.  

Para Foucault, o poder é repressivo, mas não é somente isso. Não é um 

simples interdito, não se limita a proibir e a silenciar, podendo, pelo contrário, induzir 

os sujeitos à fala. Não é sempre uma forma de repressão. Podendo ser também um 

convite à ação (SOUZA, 2014 p. 109 e 110). Neste sentido, o Repositório 

Institucional surge como um motor impulsionador dos sujeitos. Possibilitando-os a 

expressão e propagação de suas ações. Tornando-se um veículo de 

empoderamento, de difusão e consolidação das práticas. Pois, a partir do 

acoplamento de conhecimentos já validados, com as memórias locais, que permite a 

constituição de um saber histórico, pode-se utilizá-lo para táticas atuais. 

Assim, o poder está presente em todas as práticas sociais contemporâneas. 

Significa que ele abarca tanto as práticas quanto as crenças sociais, tanto 

produzindo novas práticas e crenças quanto agindo em um sentido proibitivo. O 
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poder está no cotidiano, entre nós, dentro de nós, e nós somos os seus agentes 

(SOUZA, 2014, p. 112-113). 

Segundo Souza (2014, p. 32) “as práticas discursivas abrangem ensinamentos 

técnicos, instituições, esquemas de comportamento e tipos de transmissão e 

difusão”. O autor complementa afirmando que o discurso é inseparável do conjunto 

de dispositivos, sujeitos e práticas sociais que o produzem, bem como dos 

comentários a ele relacionados e que visam controlá-lo e delimitá-lo. E completa: “o 

discurso dá sentido e coerência ao conhecimento. Dá-lhe nexo e permite seu 

estudo.” (SOUZA, 2014, p. 34). 

A partir desse recorte sobre tecnologia como processo criativo e interventivo, 

com sua gênese histórica e com a sua relação de poder, que está diretamente 

relacionada com o conhecimento prévio e com a pretensão e capacidade de 

inovação e criação do indivíduo pode-se compreender a afirmação de Souza (2014, 

p. 122) ao dizer que nos discursos, o poder e o conhecimento implicam diretamente 

um ao outro. Não há poder sem conhecimento, e a instauração de uma forma de 

conhecimento se dá a partir de uma relação de poder. O discurso é criado como 

objetivo de manter a dominação pública e individual. É um mecanismo de poder, ao 

mesmo tempo em que o poder o produz. Souza continua dizendo que a relação 

entre “técnicas de poder” e “saberes possíveis”, para Foucault é a relação entre 

conhecimento e poder. O conhecimento é uma forma de poder, não existe, ao 

mesmo tempo, poder que não produza conhecimento.  

Nesse sentindo, como potencializar a atuação da Academia para que esta 

possa alcançar, cada vez mais, um número maior de pessoas? Como ampliar a 

difusão dos discursos, saberes e conhecimentos produzidos pela Academia, para 

que estes possam fomentar a emancipação dos indivíduos? Para nós, ferramentas 

digitais, como a utilização de repositórios institucionais, podem contribuir para o 

empoderamento, não de uma pessoa ou grupos específicos, mas para o 

empoderamento de muitos sujeitos. Tais ferramentas podem contribuir para a 

descentralização do poder.  

Assim, ao observamos, na UNEB, em nossos projetos de curso a presença da 

pesquisa enquanto dispositivo formativo comum às diversas áreas de conhecimento, 

bem como as atividades extensionistas largamente defendidas. Comuns também 
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têm sido as nossas dificuldades em gerenciar as informações sobre o que 

produzimos, e com isto a criação de gargalos no nosso fazer cotidiano, a exemplo 

da gestão do fluxo das orientações de pesquisa no âmbito da graduação. Falta-nos 

a visibilidade da produção do nosso corpo docente a ser apresentada aos 

estudantes para suas aproximações episte-metodológicas, um gargalo. Carecemos 

ainda de uma memória institucional sobre a produção estudantil durante o curso, 

que sirva de referência, consulta ou gerenciamento deste processo formativo, que 

poderia balizar as nossas decisões tanto nos atos de currículo, que a nossa práxis 

pedagógica universitária requer, quanto nas decisões sobre novas proposições, 

projetos e planos que as nossas avaliações curriculares internas e externas exigem.  

Ter numa plataforma online estas informações sobre a produção dos servidores 

administrativos, docentes e discentes, bem como o acesso ao seu conteúdo é uma 

potência de que ainda desconhecemos a medida, mas que, de onde 

perspectivamos, em um breve espaço de tempo nos fará pensar como sobrevivemos 

tanto tempo sem ela. Imaginando o repositório como um dispositivo que irá 

armazenar, preservar a memória e o direito autoral de estudantes dos diversos 

territórios baianos nas áreas de conhecimento em que atuamos, que sentidos 

formativos tal possibilidade imprimirá? E a divulgação e acesso desta produção 

nestes e em outros territórios - Que empoderamentos serão gestados? A crescente 

organização e gerenciamento interno destas produções e informações – Que novas 

configurações de partilha na gestão colaborativa? Que co-responsabilidades? Que 

novas condições/ configurações inter-ativas?  

Dessa forma, muitos desafios se fazem presentes. Muito se há para explorar. 

Podemos pensar que os trajetos e trajetórias do Repositório Institucional 

SaberAberto não findam com esta pesquisa. Ao contrário, este é o ponto de partida. 

Deve-se buscar entender, a partir de agora, qual o papel do bibliotecário no 

processo de implementação do Repositório; Elaborar a política de metadados do 

SaberAberto; Acompanhar e mensurar, quantitativamente e qualitativamente, os 

impactos da difusão, por meio do Repositório Institucional, dos conhecimentos 

produzidos pela UNEB; Definir o papel estratégico do RI para a Gestão Universitária, 

através de políticas institucionais.  

Precisaremos no âmbito de cada Departamento especificar responsabilidades 

quanto à entrada de documentos, quanto ao conteúdo e formato, quanto às 
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revisões, quanto ao fluxo, quanto à seleção e quanto à assistência a quem se 

constitui com sua autoria. Entrançamento de poderes e saberes, que tende a 

autorizar novos poderes e novos saberes – autorias em instituições. Esta é a nossa 

aposta. Porém ela não é uma determinação, uma profetização. É muito mais uma 

poiética, que dependerá de nossa implicação subjetiva, relacional e formativa. Um 

desa-fio a ser tecido com as cores fortes e suaves, em cinquenta, ou quinhentos 

tons autorais. Que é a diversidade unebiana – a sua produção. 
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Apêndice A - Minuta da Política de Uso do Repositório Institucional – UNEB 

SaberAberto 

 

 

Art. 1° - O Repositório Institucional da Universidade do Estado da Bahia (RI/UNEB) – SaberAberto – 

tem por finalidade gerir e difundir a produção científica, acadêmica e cultural da UNEB. 

Disponibilizar, em formato digital, a produção acadêmica, científica e documentos históricos e 

culturais. Melhorar, desta forma, a comunicação científica e disseminar o capital intelectual, 

aumentar a visibilidade da produção científica, acadêmica e cultural. Fortalecer, por consequência, a 

qualidade do ensino, do aprendizado e da pesquisa, na UNEB. 

1° § - O Repositório Institucional da UNEB é de natureza gratuita e sem fins lucrativos, o qual 

será de livre acesso no contexto nacional e internacional. 

2° § - A estrutura interna do RI/UNEB é organizada por comunidades, subcomunidades e 

coleções. A Comunidade é composta por cada Campus, a subcomunidade é formada pelos seus 

departamentos, os seus respectivos cursos compõem a coleção, contendo as produções, em 

conformidade com sua natureza, de acordo com o exemplo abaixo.  

 

 Comunidade   Sub Comunidade   Coleção   Item   

Campus  Departamento   Curso de Graduação   Arquivo. Pdf 

    

3°§ - O RI/UNEB adota a modalidade de auto-arquivamento, que consiste no depósito do 

autor/coautor para disponibilização do arquivo digital de sua produção, com a mediação de um 

bibliotecário e/ou funcionário da Universidade, devidamente habilitado para esta validação. 

Art. 2° - Por se tratar de um Repositório Institucional, apenas os docentes e discentes da graduação 

de oferta contínua e dos Programas Especiais, da Pós-graduação e os servidores técnicos desta 

Instituição, devidamente identificados, podem submeter sua produção e esta deve atender aos 

seguintes critérios: já ter sido comprovadamente publicada, ter caráter científico, acadêmico e 

cultural. O RI/UNEB não contempla a disponibilização de obras inéditas, com exceção das 

monografias, dissertações e teses, as quais poderão ser depositadas, em sua versão final, após 

aprovação por banca examinadora.  

1°§ - O autor deverá cadastrar sua produção, incialmente, no RI/UNEB, atentando-se às normas e 

políticas estabelecidas pela instituição/órgão/setor ao qual sua obra esteja vinculada.  O cadastro 
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prévio da produção implica em autorização, por parte do autor, isentando a Universidade de 

qualquer responsabilidade quanto a possíveis infrações ou desacordo às normas e políticas de 

direitos autorias e editoriais.  

2° § - Entenda-se por produção científica, acadêmica e cultural aquela constituída de resultados de 

pesquisa e/ou obras históricas e culturais, disponíveis em veículo de comunicação científica, desde 

que tenham sido avaliadas pelos pares.  

Art. 3° - Os autores interessados em disponibilizar sua produção no Repositório Institucional deverão 

entrar em contato com Núcleo de Administração do Repositório Institucional (NARI), para ter o seu 

acesso habilitado. 

Art. 4° - Deverá ser preenchido e assinado um termo de autorização para a referida publicação por 

todos os autores da obra, e entregue ao núcleo responsável pela gestão do RI/UNEB. 

 1° § O Termo de Autorização, a que se refere este artigo está disponível no sítio 

http://homologacao2.uneb.br:8082/jspui/, no menu superior na aba “Sobre” do Repositório 

SaberAberto. 

Art. 5° - O atendimento às exigências será verificado por servidores habilitados, preferencialmente, 

bibliotecários, os quais serão os responsáveis pela validação e disponibilização das obras no RI/UNEB. 

Estas ações serão realizadas com o acompanhamento e supervisão do NARI.  

Art. 6° - O NARI será responsável pela gestão, supervisão e manutenção do RI/UNEB, cabendo a este 

dirimir dúvidas e articular-se com a comunidade acadêmica e setores afins, de modo a viabilizar o 

pleno funcionamento do RI/UNEB. 

1° § - O Núcleo tratado neste artigo estará vinculado ao Sistema de Bibliotecas da UNEB 

(SISB) e deverá ser constituído, minimamente, por:  

a) (01) Representante do Sistema de Bibliotecas da UNEB (SISB);  
b) (01) Representante da EDUNEB;  
c) (01) Técnico Administrativo; 

 Art. 7° - Poderão ser depositados no RI/UNEB documentos especificados na Tabela I deste 

Regulamento, observando a natureza por ela estabelecida. 

 
Art. 8° - Cada autor ou coautor poderá depositar sua obra, de acordo com a comunidade de 
sua vinculação.   
 
Art. 9° - A utilização do conteúdo disponibilizado no RI/UNEB, por parte do público em geral, 
deverá ser feita com as devidas referências exigidas pelas normas dos órgãos reguladores, 
sejam eles nacionais ou internacionais.  
 
Art. 10° - Os casos omissos serão apreciados pelo NARI. 
 

Art. 11° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Sala das Sessões,    de     de 20 

Presidente do CONSU 
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Tabela I  N°   /20 

 

Tipo de documento Descrição 

Artigos de periódicos  Na íntegra e publicado em periódicos, 

com a devida avaliação dos pares. 

Capítulos de livros Capítulos de livros e outros excertos 

Monografias, dissertações e teses Defendidas e aprovadas - com a devida 

comprovação. 

Livros Livros na íntegra, autorizados por todos os 

autores participantes. 

Vídeos, palestras, entrevistas, jogos e transmídia Oriundos de pesquisa e avaliados pelos 

pares, com exceção de documentos 

históricos que poderão ser 

disponibilizados desde que estejam 

vinculados a núcleos/centros de pesquisas 

da UNEB. 

Trabalhos apresentados em eventos Anais devidamente registrados (com ISSN) 

por meio do Instituto Brasileiro de 

Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT). 
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Apêndice B - Perguntas Frequentes sobre o Repositório Institucional SaberAberto 

 

1. O que é o Repositório Institucional UNEB – SaberAberto? 

É uma plataforma digital para disponibilização das obras, na íntegra, em acesso aberto e 

gratuito, compondo a memória institucional da Universidade do Estado da Bahia.  

2. Qual o objetivo do RI/UNEB – SaberAberto? 

O SaberAberto tem por finalidade gerir  e difundir a produção científica, acadêmica e cultural 

da UNEB; disponibilizar, em formato digital, artigos científicos, livros eletrônicos e periódicos. 

3. Quais documentos podem ser pesquisados e depositados no SaberAberto? 

 

Artigos de periódicos, capítulos de livros, monografias, dissertações, teses, trabalhos 

apresentados em eventos e livros, avaliados pelos pares. Incluem-se nesta lista palestras, 

entrevistas, vídeos, jogos, produções artísticas e documentos históricos, desde que oriundos 

de pesquisa e/ou vinculados a núcleos/centros de pesquisas da UNEB. 

4. O que são Comunidades e Coleções no Repositório Institucional UNEB - SaberAberto? 

A estrutura interna do RI/UNEB é organizada por comunidades, subcomunidades e coleções. 

A Comunidade é composta por cada Campus, a subcomunidade é formada pelos seus 

departamentos, os seus respectivos cursos compõem a coleção, contendo as produções, em 

conformidade com sua natureza. 

5. Quem pode acessar o SaberAberto?  

Todos que tiverem acesso à internet. O Repositório Institucional da UNEB é de natureza 

gratuita e sem fins lucrativos, garantindo livre acesso  no contexto nacional e internacional.  

6. Preciso ser cadastrado no Repositório Institucional RI/UNEB para submeter minha obra? 

Sim. Por se tratar de um Repositório Institucional, apenas os docentes e discentes da 

graduação de oferta contínua e dos Programas Especiais, da Pós-graduação e os servidores 

técnicos desta Instituição, devidamente identificados, podem submeter sua produção e esta 

deve atender às seguintes condições: já ter sido comprovadamente publicada, ter caráter 

científico, acadêmico e cultural. O RI/UNEB não contempla a disponibilização de obras 

 
 

http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#1
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#2
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#3
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#4
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#5
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inéditas, com exceção das monografias, dissertações e teses, as quais poderão ser 

depositadas, em sua versão final, após aprovação por banca examinadora.  

7. Como faço para me cadastrar e realizar a submissão da minha produção no Repositório 

Institucional RI/UNEB? 

Os autores interessados em disponibilizar sua produção no Repositório 

Institucional  deverão entrar em contato com Núcleo de Administração do Repositório 

Institucional (NARI), para ter o seu acesso habilitado, através do e-mail xxxx ou pelo telefone 

xxxxx. 

8. Qual o processo para depositar minha produção no SaberAberto? 

Deverá ser realizado o auto-arquivamento pelo autor na plataforma do Repositório 

SaberAberto, no menu superior direito, na aba “Meu espaço”. Em seguida, deverá ser 

preenchido e assinado por todos os autores o termo de autorização para a referida 

publicação, o qual está disponível no sítio do próprio Repositório 

http://homologacao2.uneb.br:8082/jspui/, no menu  superior na aba "Sobre”. A entrega do 

documento deverá ser feita presencialmente ao profissional responsável pelas validações do 

conteúdo do RI/UNEB, na biblioteca do Campus ao qual está vinculado. 

 

9. Caso não localize no RI/UNEB  a comunidade a qual pertenço, como proceder? 

Deverá entrar em contato com o NARI para o cadastramento necessário. 

10.  O processo de submissão do documento pode ser interrompido sem perda das 
informações já cadastradas, caso haja uma necessidade de conclusão posterior do 
processo? 

Sim.  Pode-se salvar as informações em qualquer etapa de submissão por meio do botão 
“cancela/salvar”, e retomá-las ao acessar o sistema em outro momento.  

11. Em caso da obra possuir mais de um autor, vinculados a comunidades/ coleções diferentes, 

como devo proceder para vincular a produção às respectivas comunidades, sem que haja 

duplicidade?   

Após o cadastro do primeiro autor, o NARI deverá ser contatado para a vinculação da obra 

nas diferentes comunidades.  

12. Cadastrei minha produção no SaberAberto, mas não consigo visualizá-la no Repositório. O 

que faço? 

Após o auto-arquivamento, deve-se aguardar o prazo de validação da obra, que acontecerá 

por intermédio de funcionário habilitado. Somente após esta validação a produção poderá 

http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#8
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#8
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#10
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#11
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#14
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#14
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ser visualizada e consultada no SaberAberto. Caso isto não ocorra, o NARI deverá ser 

consultado. 

13. Em caso de dúvidas e/ou erros do sistema, qual setor deverá ser procurado? 

O Núcleo de Administração do Repositório Institucional (NARI) é o responsável pela 

manutenção e gerenciamento do SaberAberto.  

14. Caso tenha uma obra já publicada em periódicos ou eventos científicos, posso depositá-la 

no RI/UNEB, ou é necessário que a obra seja inédita? 

O SaberAberto não acolhe obras inéditas. Logo, contempla exclusivamente obras já 

publicadas e avaliadas pelos pares, com exceção das monografias, dissertações e teses, as 

quais poderão ser depositadas, em sua versão final, após aprovação por banca examinadora. 

15. Caso tenha publicado uma obra por meio de editora que não permitiu em  contrato a 

disponibilização do arquivo, como devo proceder? 

O autor deverá entrar em contato com a editora e solicitar a autorização por escrito, 

disponibilizando a publicação da obra em acesso livre e gratuito. Caso contrário, a obra não 

será disponibilizada no RI/UNEB.  

16. Quais os trâmites legais para submissão no Repositório SaberAberto?  

Todos os autores deverão assinar e entregar um termo de autorização, não exclusiva, para 

disponibilização em acesso livre e gratuito, em formato digital.  Mantendo-se todos os 

direitos dos autores. O modelo do termo de autorização está disponível no próprio 

Repositório, no Menu "Sobre". 

 

 

  

http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#15
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#16
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#16
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#17
http://repositorio.pucrs.br/dspace/faqs.jsp#17
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Apêndice C - Termo de Cessão de Direitos Autorais e Autorização para Disponibilização de 
Obra em Acesso Livre 

 

Autorizo a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com sede na Rua Silveira Martins, 2555, 

Cabula, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.485.841/0001-40, a disponibilizar em 

formato digital, com acesso livre e gratuito, nos canais eletrônicos da Instituição, tal como o 

Repositório Institucional da Universidade, a  obra 

______________________________________________________________________, 

Registro________________________________________________________avaliada/publicada 

_______________________________________________________________________. 

Represento e garanto que a obra cedida é original e de minha 

autoria/coautoria/organização e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo seu 

conteúdo. 

A obra descrita acima será disponibilizada com acesso livre e gratuito, em caráter definitivo, 

em âmbito nacional e internacional. 

Estou ciente de que é de comum acordo que a cessão dos direitos autorais se dá a título 

gratuito, nada tendo a exigir uma parte da outra a qualquer título. 

 

 

___________________________, ____ de ___________________, de ________.  

 

_______________________________________________________  

Nome da pessoa ou responsável legal: 

CPF 

RG 
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Apêndice D – Regimento Interno 
  
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) 

Repositório Institucional da UNEB  

Regimento Interno 

TÍTULO I 

Da Natureza, Finalidade e Objetivos 

Capítulo I 

Da Natureza 

Art. 1 O Repositório Institucional (RI) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Órgão 

Suplementar de natureza interdisciplinar, vinculado à Reitoria, por meio do Sistema de Bibliotecas 

(SISB), em articulação com os órgãos e setores da UNEB, conforme dispõem o inciso XV do art. 16 e o 

art. 31 do Estatuto combinado com o art. 88, 93 e 100 do Regimento Geral da UNEB, rege-se pelo 

disposto neste Regimento e se constitui. 

1° § O Repositório Institucional é uma plataforma virtual para a disponibilização, em formato 

digital, da produção científica, acadêmica, técnica, artístico e cultural da UNEB, contendo 

obras na íntegra.  

2° § O Repositório Institucional da UNEB tem a denominação de “SaberAberto – Repositório 

Institucional da UNEB”. 

3° § O Repositório Institucional da UNEB é de natureza gratuita e sem fins lucrativos, o qual 

será de livre acesso no contexto nacional e internacional. 

4° § O Repositório Institucional da UNEB será gerido por um Grupo Gestor responsável pela 

sua implantação, implementação e manutenção, constituído por meio de ato do Reitor.  

 

Capítulo II 

Da Finalidade 

Art. 2 O Repositório Institucional (RI) da Universidade do Estado da Bahia tem por finalidade difundir 

e socializar as produções científicas, técnicas, acadêmicas e culturais nas diversas áreas do saber e os 

demais integrantes da sociedade e potencializar a contribuição da UNEB na produção e socialização 

do conhecimento, com o disposto no § 1º, art. 1º do Estatuto da UNEB. 
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Capítulo III 

Dos Objetivos 

Art. 3 O RI tem por objetivos: 

 

I. Incentivar a comunidade acadêmica a depositar sua produção intelectual no repositório 

Institucional da UNEB; 

II. disponibilizar, em formato digital, a produção acadêmica, científica, técnica e documentos 

históricos artísticas e culturais; 

III. fomentar o uso do ambiente virtual como fonte de pesquisa, por parte da comunidade 

acadêmica e comunidade externa; 

IV. aprimorar a comunicação científica;  

V. disseminar o capital intelectual;   

VI. aumentar a visibilidade da produção científica, acadêmica e cultural da UNEB; 

VII. fornecer subsídios às demais instâncias da universidade nos aspectos relacionados às 

estatísticas e distribuições das produções científicas, técnicas, acadêmicas, artísticas e  

culturais da UNEB; 

VIII. fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão na UNEB. 

 

TÍTULO II 

Da Estrutura e Competências 

Capítulo I 

Da Estrutura 

Art. 4 O RI é coordenado por um grupo gestor constituído por três profissionais, preferencialmente 

do quadro permanente da UNEB.   

1° § Um profissional de que trata o caput deverá ser indicado pelo Sistema de Bibliotecas 

(SISB). 

 2° § Um profissional de que trata o caput deverá ser indicado pela Editora da Universidade 

do Estado da Bahia (EDUNEB).  

3° § A carga horária dos profissionais deverá ser alocada integralmente no RI.  

4° § O RI terá suporte técnico da Gerência de Informática (GERINF) e da Unidade 

Desenvolvimento Organizacional (UDO) cabendo a estes prover a infraestrutura e suporte 

tecnológico necessários, no que tange ao acesso à rede mundial de computadores, 

hospedagem nos servidores, cabeamento e outros itens da mesma natureza. 
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6° § Eventualmente poderá ser contratado profissional webdesigner, a fim de assegurar a 

atualização permanente do RI.  

 

Art. 5 Os membros que comporão o Grupo Gestor deverão atender às seguintes exigências: 

I. preferencialmente, ser servidor(a) público(a) em regime de trabalho de 40 horas 

semanais vinculado(a) à Universidade do Estado da Bahia (UNEB); 

II. ter curso superior, com diploma registrado e compatível com as funções que irão 

exercer no RI:   

III. ter conhecimentos sobre  a legislação pertinente a publicação e disponibilização em 

acesso aberto de obras científicas, acadêmicas, técnicas, artísticas e culturais  

questões legais para a disponibilização das obras no RI – UNEB; 

IV. ter experiência e conhecimento sobre os fluxos editoriais, no que se refere ao 

representante da EDUNEB; 

V. ter formação em Biblioteconomia, no que se refere ao representante do SISB;  

VI. ter conhecimento sobre a plataforma adotada pelo RI.  

Art. 6 Os (as) três profissionais elegerão dentre eles um Coordenador(a) para o Grupo Gestor, sendo 

este o responsável para responder administrativamente pelas atividades RI.  

  Parágrafo único – O (a) Coordenador(a) atuará na gestão do RI por de dois anos, podendo  

ser reconduzido por igual período. 

 

  Capítulo II 

Das Competências 

Art. 7 Compete ao Grupo Gestor do Repositório Institucional: 

I. gerenciar o Repositório Institucional da UNEB; 

II. cadastrar/habilitar os autores para depositarem sua produção no Repositório Institucional da 

UNEB; 

III. assessorar e dirimir dúvidas da comunidade acadêmica, bem como da comunidade externa, 

sobre o uso do Repositório Institucional da UNEB; 

IV. divulgar os procedimentos para acesso ao Repositório SaberAberto; 

V. fornecer dados gerenciais às instâncias da UNEB, como subsídio, no que se refere às 

questões estatísticas e de distribuição das produções científicas, acadêmicas, técnicas, 

artísticas e culturais da UNEB; 

VI. zelar pela manutenção do RI, bem como o seu funcionamento, juntamente com a Gerência 

de Informática e a Unidade de Desenvolvimento Organizacional; 

VII. Assessorar e acompanhar as atividades dos profissionais responsáveis pela validação dos 

depósitos efetuados, em todos os Campi da Universidade; 

VIII. Planejar e executar as ações estratégicas e administrativas relacionadas ao Repositório 

Institucional - SaberAberto; 
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IX. Enviar, anualmente, ao Sistema de Bibliotecas o planejamento orçamentário do RI. 

X. Disponibilizar o treinamento adequado para os profissionais que atuam em atividades 

relacionadas ao RI; 

XI. Elaborar relatórios de atividades, encaminhando às instâncias pertinentes. 

 

Art. 8 Caberá a EDUNEB disponibilizar ao RI a produção intelectual própria da UNEB, sob o seu 

domínio. 

Art. 9 Caberá ao SISB disponibilizar ao RI a produção intelectual própria da UNEB, sob o seu domínio. 

 Parágrafo único – O RI terá suporte administrativo do SISB quanto ao suprimento dos itens 

relacionados aos materiais de consumo, estrutura de funcionamento.  

 

TITULO III 

Das Disposições Finais 

 

 Art. 10. O Regimento Interno do RI poderá ser ampliado, alterado ou modificado, por meio de 

proposta originada do Grupo Gestor, em articulação com o SISB, EDUNEB e a Reitoria, encaminhada 

ao Conselho Universitário (CONSU) para deliberação.  

Art. 11 O Grupo Gestor atuará de forma colegiada através de votação direta dos seus membros em 

reuniões para tratar de assuntos de natureza administrativa, estratégica e acadêmica relacionadas ao 

RI-UNEB. 

Art. 12 O Grupo Gestor é administrativamente vinculado ao SISB, com autonomia nas suas decisões.  

Art. 13 O RI é uma instância representativa dentro do organograma do SISB e tem direito de 

participação e aconselhamento em sua estrutura organizacional. 

Art. 14 O RI goza dos mesmos direitos e deveres institucionais em concordância com o Regimento 

Geral da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Art. 15 Os casos omissos ou as dúvidas na aplicação deste Regimento Interno serão resolvidos pelo 

Grupo Gestor do RI, em articulação com o SISB e a EDUNEB.  

Art. 16 Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I 

Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



135 

 

Apêndice E - Relação de Livros que não foram consultados na Biblioteca Central  
Período de 2006 a 05/11/2014. 
 

 Título Área do 

conhecimento 

Ano de 

Publicação 

1.  Rituais do Boi nos Espaços: da oralidade e da escrita Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

2.  Mas, o que é mesmo maracatu Nação? Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

3.  AwonOmodê: as linguagens africano-brasileiras no 

currículo da educação infantil 

Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

4.  Nos Teares da Imaginação de Ana Maria Machado Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

5.  Quintal... Saudade ou utopia? Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

6.  Exaltação a Mário Rizério Leite: cordel biográfico & 

outras memórias  

Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

7.  Literatura e Representações do Homoerotismo Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

8.  Corpos, Saúde, Cuidados de Si e Aprendizagens ao 

Longo da Vida: desafios 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012  

9.  Territorialidades: imaginário, Cultura e invenção de si Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

10.  Pesquisa (auto) Biográfica em rede Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

11.  Um Romance que divide a crítica: Dona Flor e seus 

dois maridos 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

12.  Os dois amigos Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

13.  As Histórias de Vida da Invenção de si ao projeto de 

Formação 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

14.  Muito Além das Tardes Nevoentas Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

15.  Leitura Literária na escola: desafios e perspectivas de 

um leitor 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

16.  Jorge Amado: da ancestralidade à representação dos 

orixás 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

17.  Leitura e Transdisciplinaridade: linguagens em 

múltiplos olhares 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 

18.  Imigrantes, Bilinguismo e Identidades: narrativas 

autobiográficas 

Linguística, Letras 

e Artes 

2010 

19.  Itapuã quem te viu e quem te vê! Uma composição Linguística, Letras 2009 
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poética para crianças e jovens e Artes 

20.  Alafiá: paz e felicidade Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

21.  Simbiose Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

22.  Editora UNEB: memória e memorial Linguística, Letras 

e Artes 

2013 

23.  Contos de Animais: no tempo que os bichos falavam Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

24.  Contos de Dona Carlota: no tempo que os bichos 

falavam 

Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

25.  Histórias de Pedro Malazartes Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

26.  Águias sem asas Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

27.  Raros poemas a sua procura Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

28.  Inverso Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

29.  Poesia é coisa séria Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

30.  Os Argonautas: primeira noite Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

31.  Mostra mil cores, mil folhas... Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

32.  Tun Óná Ri: retomando o caminho Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

33.  Marta Valente Linguística, Letras 

e Artes 

2009 

34.  Uma Senhora de Engenho no Mundo das Letras: o 

declínio senhorial em Anna Ribeiro 

Linguística, Letras 

e Artes 

2008 

35.  Linhas e Entrelinhas: língua, literatura e práticas de 

leitura 

Linguística, Letras 

e Artes 

2006 

36.  Arte e Cidade: imagens de Jacobina Linguística, Letras 

e Artes 

2006 

37.  Ensino para Autonomia: inovando a formação 

profissional 

Ciências 

Humanas 

2013 

38.  Narrativas de Vida de Idosos: memórias, tradição oral 

e letramento 

Ciências 

Humanas 

2013 

39.  Letramentos no Estágio supervisionado e Formação 

de Professores 

Ciências 

Humanas 

2013 

40.  Analfabetismo entre Idosos no Semiárido Nordestino Ciências 2013 



137 

 

Humanas 

41.  Múltiplos Olhares sobre Avaliação, Política e gestão 

Educacional 

Ciências 

Humanas 

2012 

42.  História e Memória: estudos sobre os sertões baianos Ciências 

Humanas 

2012 

43.  Gestão da Educação: o que pensam nossos futuros 

gestores 

Ciências 

Humanas 

2012 

44.  Cura e Terapia: experiências religiosa de mulheres 

pentecostais 

Ciências 

Humanas 

2012 

45.  O Jornal na Escola: estratégias de uso para a 

formação de novos leitores e a construção de 

cidadania 

Ciências 

Humanas 

2012 

46.  História Regional e Local II: o plural e o singular em 

debate 

Ciências 

Humanas 

2012 

47.  Ensinar e Aprender como processo de 

Autoconhecimento na Educação Infantil 

Ciências 

Humanas 

2012 

48.  Formação do Professor: reinventando as práticas Ciências 

Humanas 

2012 

49.  Casa de Retiro São Francisco: memória e história  Ciências 

Humanas 

2012 

50.  Gestão, Tecnologias e Educação: construindo redes 

sociais 

Ciências 

Humanas 

2012 

51.  Epistemologia, Construção e Difusão do 

Conhecimento: perspectiva em ação 

Ciências 

Humanas 

2012 

52.  Políticas Públicas em Educação, tecnologia e Gestão 

do Trabalho Docente 

Ciências 

Humanas 

2011 

53.  PRAJA – programa de alfabetização de jovens e 

adultos. Visão do aluno 

Ciências 

Humanas 

2011 

54.  Ver e Aprender: proposições pedagógicas sobre 

educação e cultura 

Ciências 

Humanas 

2011 

55.  Cartilha (Informativa sobre Turismo de Base 

Comunitárias) o ABC do TBC 

Ciências 

Humanas 

2012 

56.  Culturas Urbanas na Bahia: estudos sobre Jacobina e 

região 

Ciências 

Humanas 

2010 

57.  Marujos de Primeira Viagem: os aprendizes-

marinheiros da Bahia (1910-1945) 

Ciências 

Humanas 

2009 

58.  A História da Mondragón Corporacón Cooperativa: 

uma experiência intercooperação 

Ciências 

Humanas 

2009 

59.  Oferta de vagas e qualidade da educação infantil no 

oeste da Bahia 

Ciências 

Humanas 

2009 

60.  Periperi: planta de junco que tem história Ciências 

Humanas 

2009 
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61.  QuéHace Relevante Al catálogo Editorial Universitário Ciências 

Humanas 

2007 

62.  Urbanização Desigual e o Viver a Favela Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 

63.  Construção do Conhecimento em organizações na 

perspectiva das Redes Sociais 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 

64.  Luzes e Sombras no Litoral Norte da Bahia: 

estratégias e sustentabilidade das redes hoteleiras 

internacionais 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 

65.  Turismo e sustentabilidade no Parque Estadual de 

Canudos 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 

66.  Veredas da Gestão do Conhecimento: pesquisa – 

educação & desenvolvimento regional 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 

67.  Estado e Políticas Públicas: a construção do 

consenso neoliberal 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 

68.  Sistemas Fotovoltaicos: universalização do serviço de 

energia elétrica na Bahia 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 

69.  Sobradinho: a retirada de um povo Ciências Sociais 

Aplicadas 

2010 

70.  Atlântico Sul XXI – África Austral e América do Sul na 

virada do milênio 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 

71.  Enlaçando Sexualidades – volume I Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 

72.  Enlaçando Sexualidades – volume II Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 

73.  Perícia X Auditoria Ciências Sociais 

Aplicadas 

2008 

74.  Competência a Ação Empreendedora no Portal do 

Sertão 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 

75.  Direito de Objeção de Consciência às Transfusões de 

Sangue 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 

76.  Anatomia e Fisiologia dos Órgãos da Audição e do 

Equilíbrio 

Ciências da 

Saúde 

2012 

77.  Educação em Saúde na Comunidade: elementos 

pedagógicos de uma prática interdisciplinar 

Ciências da 

Saúde 

2012 

78.  Ginástica Eclética Ciências da 

Saúde 

2010 

79.  Os Animais nas ciências Biomédicas Ciências da 

Saúde 

2010 

80.  Reflexões sobre Políticas Públicas de Saúde Ciências da 

Saúde 

2008 

81.  Manual de Procedimentos em Doenças Infecciosas e Ciências da 2009 
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parasitárias do Hospital Couto Maia Saúde 

82.  Fração Aquosa do Extrato Acético da Goiabeira: 

efeitos sobre eventos contráteis e elétricos do coração 

de cobaia 

Ciências da 

Saúde 

2008 

83.  Ruminantes: fundamentos fisiológicos e nutricionais Ciências Agrárias 2013 

84.  Botânica Brasileira: futuro e compromisso Ciências 

Biológicas 

2009 

85.  Saneamento Básico Ciências 

Biológicas 

2009 

86.  A Terra é um imenso condômino: cuide conosco das 

partes comuns  

Ciências 

Biológicas 

2008 

87.  Ovinocaprinocultura de Corte Ciências Agrárias 2012 

88.  Perfis do Semiárido Ciências Agrárias 2010 

89.  Biodigestor: na agricultura familiar do semi-árido Ciências Agrárias 2009 

90.  Oeste da Bahia: aspectos agrícolas, ecológicos e 

econômicos 

Ciências Agrárias 2009 

91.  Dicionário Técnico Industrial: definições e aplicações Engenharias 2012 

92.  Cartilha do Pedreiro Engenharias 2009 

93.  Ecológico Coleção 

Nordestina 

2013 

94.  Fernão Cabral de Ataíde e a Santidade de Jaguaripe Coleção 

Nordestina 

2012 

95.  Portugueses na Bahia na Segunda Metade do Século 

XIX: emigração e comércio 

Coleção 

Nordestina 

2010 

96.  Matas do Sertão de Baixo Coleção 

Nordestina 

2010 

97.  O Visconde de Cairu e o Brasil Coleção 

Nordestina 

2010 

98.  O Teatro na Bahia da Colônia à república (1800-1923) Coleção 

Nordestina 

2008 

Observação: A classificação das obras por área do conhecimento está de acordo com a 
classificação da obra no Catálogo EDUNEB/2014. 
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Apêndice F – Relação de Livros Consultados e seus quantitativos 

  

Título 

Área do 

Conhecimento 

Ano de 

Publicação 

Quant. de 

Empréstimos 

1.  Nero e Nina Linguística, Letras 

e Artes 

2013 01 

2.  O Viveiro da Bisavó Linguística, Letras 

e Artes 

2013 04 

3.  Eternamente Rosa Menina: a 

história de um Terno de Reis 

Linguística, Letras 

e Artes 

2013 01 

4.  Dimensões Epistemológicas e 

Metodológicas da Pesquisa 

Biográfica - Tomo I e II  

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 03 

5.  Linguagens, Práticas Discursivas 

e Sociedade 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 01 

6.  Gênero, Geração, Infância, 

Juventude e Família 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 01 

7.  Memória, Dimensões Sócio-

Históricas e Trajetórias de Vida 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 04 

8.  Práticas Docentes e Práticas de 

(Auto) Formação 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 04 

9.  Diversidade: culturas, 

ruralidades, migração, formação 

e integração social 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 02 

10.  Autorregulação da Aprendizagem 

e Narrativas Auto Biográficas: 

Epistemologia e Práticas 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 03 

11.  Educação e Contemporaneidade: 

contexto e singularidades 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 13 

12.  Literatura e Cultura: exercícios de 

leitura 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 02 

13.  Renascença Baiana: o cinema 

entre o discurso e a prática 

modernizadora na Bahia 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 12 

14.  Revelações Literárias: contos, 

crônicas e poemas 

Linguística, Letras 

e Artes 

2012 01 

15.  Movimento Poetas na Praça: 

uma poética de ruptura e 

resistência 

Linguística, Letras 

e Artes 

2010 02 
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16.  Língua e Literatura: nas tramas 

da formação 

Linguística, Letras 

e Artes 

2010 15 

17.  Coletânea de Experiências 

Vivenciadas: produção de textos 

Linguística, Letras 

e Artes 

2009 02 

18.  Contos de Dona Luiza Linguística, Letras 

e Artes 

2009 09 

19.  Contos de Dona Sônia Linguística, Letras 

e Artes 

2009 04 

20.  Português Brasileiro: estudos 

funcionalistas e sociolingüísticos 

Linguística, Letras 

e Artes 

2009 19 

21.  Terapia Poética Linguística, Letras 

e Artes 

2009 01 

22.  Literatura e Cinema: traduções 

intersemiotícas 

Linguística, Letras 

e Artes 

2009 45 

23.  Francês para o Turismo em 

Salvador 

Linguística, Letras 

e Artes 

2009 30 

24.  Turismo de Base Comunitária e o 

Cooperativismo: articulando 

pesquisa, ensino e extensão no 

Cabula e entorno 

Ciências 

Humanas 

2013 25 

25.  Canudos: desenvolvimento e 

emancipação 

Ciências 

Humanas 

2013 04 

26.  Educação, Movimentos Sociais e 

Desenvolvimento Local 

Sustentável: reflexões 

contemporâneas 

Ciências 

Humanas 

2013 03 

27.  Estudos sobre Formação e 

Educação Inclusiva 

Ciências 

Humanas 

2013 16 

28.  Crítica ao Esvaziamento da 

Educação escolar 

Ciências 

Humanas 

2013 10 

29.  Cartas Pedagógicas: 

entrelaçando leituras sobre a 

formação docente 

Ciências 

Humanas 

2011 01 

30.  A Cidade e seu Duplo: imagem, 

cidade e cultura 

Ciências 

Humanas 

2013 07 

31.  Educação e Cultura Midiática – 

Volume I e II 

Ciências 

Humanas 

2012 26 

32.  Tecnologias Digitais e Educação: 

novas (re) configurações 

técnicas, sociais e espaciais 

Ciências 

Humanas 

2012 12 
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33.  Cultura, Memória e Região Ciências 

Humanas 

2012 07 

34.  Desmitificando a Monografia Ciências 

Humanas 

2012 15 

35.  Diálogos Contemporâneos: 

gestão escolar, formação 

docente e identidade cultural 

Ciências 

Humanas 

2012 12 

36.  Etnopesquisa e Interatividade na 

Formação de Professores: 

saberes docentes em rede 

Ciências 

Humanas 

2012 11 

37.  Turismo em Ambiente Costeiro 

no Brasil e em Portugal 

Ciências 

Humanas 

2012 08 

38.  Democratização, Gestão Escolar 

e Trabalho Docente na Educação 

Básica 

Ciências 

Humanas 

2012 08 

39.  Diálogos sobre Ensino, Escolas e 

Outras Contradições 

Ciências 

Humanas 

2012 13 

40.  Moodle: estratégias pedagógicas 

e estudos de caso 

Ciências 

Humanas 

2009 24 

41.  Fenomenologia e Educação Ciências 

Humanas 

2012 16 

42.  Ensino e Aprendizagem: análise 

de práticas 

Ciências 

Humanas 

2012 07 

43.  Formação Docente em Pauta: as 

tecnologias nos contextos 

formativos 

Ciências 

Humanas 

2012 05 

44.  Educação Superior: questões 

contemporâneas 

Ciências 

Humanas 

2010 08 

45.  Os Caminhos da UATI Ciências 

Humanas 

2011 18 

46.  Pesquisa-criação: uma 

experiência com escrita docente 

autobiográfica 

Ciências 

Humanas 

2012 04 

47.  Bonita Maria do Capitão: 

centenário de Maria Bonita 1911- 

2011 

Ciências 

Humanas 

2011 04 

48.  Discurso e Cultura: diálogos 

interdisciplinares – Volume I e II 

Ciências 

Humanas 

2011 03 

49.  A Educação de Jovens e Adultos 

no Contexto Contemporâneo da 

Formação continuada de 

Ciências 

Humanas 

2011 26 
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Professores e das Tecnologias 

da Informação e Comunicação 

50.  Saberes e Patrimônio Material e 

Imaterial: uma abordagem 

intercultural 

Ciências 

Humanas 

2010 01 

51.  Acontece que sou Baiano: 

identidade e memória cultural no 

cancioneiro de Dorival Caymmi 

Ciências 

Humanas 

2010 06 

52.  Escola Para que te Quero? 

Marcas da escola em 

adolescente privados de 

liberdade 

Ciências 

Humanas 

2010 13 

53.  Acolhendo as Línguas Africanas: 

segundo momento 

Ciências 

Humanas 

2010 18 

54.  Diferenças Negadas: o 

preconceito aos estudantes com 

deficiência visual 

Ciências 

Humanas 

2009 179 

55.  Políticas Públicas 

Desenvolvimento Regional: 

múltiplos olhares  

Ciências 

Humanas 

2009 05 

56.  Educação Ambiental no Contexto 

Escolar: saberes e práticas 

docentes 

Ciências 

Humanas 

2009 45 

57.  A Escola no contexto das 

Tecnologias de Comunicação e 

Informação: do dialético ao virtual 

Ciências 

Humanas 

2008 27 

58.  AGBON: arte, beleza e sabedoria 

ancestral 

Ciências 

Humanas 

2008 16 

59.  A Reinvenção Solidária e 

Participativa da Universidade: um 

estudo sobre redes de extensão 

universitária no Brasil 

Ciências 

Humanas 

2008 03 

60.  Decifra-me ou te Devorarei: o 

que pode o professor frente ao 

livro didático? 

Ciências 

Humanas 

2008 193 

61.  Orientações Metodológicas: 

construindo trabalhos 

acadêmicos e científicos 

Ciências 

Humanas 

2008 132 

62.  Educação e Democracia: 

fundamentos teóricos para uma 

abordagem dos valores 

Ciências 

Humanas 

2008 37 
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63.  Tecendo Contemporaneidades Ciências 

Humanas 

2007 23 

64.  Autobiografias, Histórias de Vida 

e Formação: pesquisa e ensino 

Ciências 

Humanas 

2006 74 

65.  Tempos, Narrativas e Ficções: a 

invenção de si 

Ciências 

Humanas 

2006 53 

66.  O Elo da Gestão Democrática Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 03 

67.  Armas e Armadilhas: vida e 

morte atrás das grades 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2013 05 

68.  História e Memória da Educação 

na Bahia: fortalecendo redes de 

pesquisa 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 04 

69.  Inovação: numa perspectiva 

multidisciplinar 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 08 

70.  Entre saberes e sabores Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 01 

71.  Análise de Políticas Públicas: o 

estudo do Estado em ação 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 12 

72.  Ser ou Não Ser: uma questão 

para pegar a masculinidade 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 12 

73.  Teoria do Estado Democrático Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 18 

74.  A Construção Social do Ser 

Homem e Ser Mulher 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2009 53 

75.  Negros contra a Ordem: astúcias, 

resistências e liberdades 

possíveis – Salvador - BA (1850-

1888) 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2008 10 

76.  O Estado Novo: as múltiplas 

faces de uma experiência 

autoritária 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2008 01 

77.  Turismo de negócios: motivações 

e atitudes 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2008 24 

78.  Ações Afirmativas, Igualdade 

Racial e Compromisso Social na 

Construção de Uma Nova Cultura 

Universitária 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2008 27 

79.  Fonoaudiólogo: perfil, formação e 

docência na Bahia 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

2012 01 
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80.  Estética Afirmativa: corpo negro e 

educação física 

Ciências da 

Saúde 

2009 01 

81.  Atenção à Saúde no contexto do 

SUS 

Ciências da 

Saúde 

2009 05 

82.  A Prática e o Cuidado 

especializado em Saúde 

Ciências da 

Saúde 

2009 05 

83.  A Produção de conhecimentos 

nos Serviços de Saúde 

Ciências da 

Saúde 

2009 02 

84.  Atividade Física e Saúde: 

intervenções em diversos 

contextos 

Ciências da 

Saúde 

2009 06 

85.  Fonoaudiologia e Memória: 

narrativas sobre o início das 

práticas fonoaudiológicas na 

cidade de Salvador 

Ciências da 

Saúde 

2009 38 

86.  Autocuidado para Pessoas com 

Gagueira 

Ciências da 

Saúde 

2008 79 

87.  Democracia na Gestão das 

Águas: atuação do conselho 

estadual de recursos hídricos 

Ciências 

Biológicas 

2012 02 

88.  Biodiversidade da Caatinga do 

Submédio e Baixo São Francisco 

Ciências 

Biológicas 

2012 02 

89.  Habitação e Meio Ambiente: a 

questão da água em Feira de 

Santana – Bahia 

Ciências 

Biológicas 

2009 04 

90.  Costumes Africanos no Brasil Coleção 

Nordestina 

2010 02 

91.  Os Cinemas da Bahia (1897-

1918) 

Coleção 

Nordestina 

2007 09 

92.  Ação da Bahia na Obra da 

Independência Nacional 

Coleção 

Nordestina 

2005 13 

Observações: A classificação das obras por área do conhecimento está de acordo com a 
classificação da obra no Catálogo EDUNEB/2014. Os livros que possuem 02 volumes ou 
Tomo I e II, foram contabilizados uma única vez, por não haver distinção dos volumes no 
relatório de empréstimo. 
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Apêndice G – Relação de livros que tiveram apoio da FAPESB 

 
 

Nome da Obra 
Ano de 

publicação 

1 
Ara Mi, meu corpo: alimentação e outros temas afro –
brasileiros 

2014 

2 Leitura Literária na Escola: desafios e perspectivas de um 
leitor 

2012 

3 Literatura & Cinema: traduções intersemióticas 2009 

4 Cultura Digital e Espaço Escolar: diálogos sobre Jogos, 
Imaginário e crianças 

2014 

5 Letramentos no Estágio Supervisionado e Formação de 
Professores  

2013 

6 Analfabetismo entre idosos no Semiárido Nordestino 2013 

7 Crítica ao Esvaziamento da Educação Escolar 2013 

8 Turismo de Base Comunitária e o Cooperativismo: articulando 
pesquisa, ensino e extensão no Cabula e entorno 

2013 

9 Desmitificando a Monografia 2012 

10 Diálogos Contemporâneos: gestão escolar, formação docente 
e identidade cultural 

2012 

11 O Jornal na Escola: estratégias de uso para a formação de 
novos leitores e a construção de cidadania  

2012 

12 Casa de Retiro São Francisco: memória e história 2012 

13 Pesquisa – Criação: uma experiência com escrita docente 
autobiográfica 

2012 

14 Discurso e Cultura: diálogos Interdisciplinares – volume I 2011 

15 Discurso e Cultura: diálogos Interdisciplinares – volume II 2011 

16 Epistemologia, Construção e Difusão do Conhecimento: 
perspectivas em ação 

2011 

17 Acontece que Eu sou Baiano: identidade e memória cultural no 
cancioneiro de Dorival Caymmi 

2010 

18 Saberes e Patrimônio Material e Imaterial: uma abordagem 
intercultural 

2010 

19 Diferenças Negadas: o preconceito aos estudantes com 
deficiência visual 

2009 

20 Competência e Ação Empreendedora no Portal do Sertão 2012 

21 Democracia na Gestão das Águas atuação do conselho 
estadual de recursos hídricos 

2012 

22 Enlaçando Sexualidades – volume I  2009 

23 Enlaçando Sexualidades – volume II 2009 

24 Anatomia e Fisiologia dos Órgãos da Audição e do Equilíbrio 2012 
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25 Fonoaudiólogo, perfil, formação e docência na Bahia 2012 

26 Manual de Procedimentos em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias do Hospital Couto Maia 

2009 

27 Dicionário Técnico Industrial: definições e aplicações 2012 

 

Apêndice H – Relação dos livros publicados pela EDUNEB em coedição com outras 

Editoras 

 
 

Nome da Obra 
 

Ano de publicação 
 

Editora (s) 
Parceira (s) 

1 
Ensaios: teoria e crítica literária 2014 UEFS Editora 

2 
Dimensões Epistemológicas e 
Metodológicas da Pesquisa (Auto) 
Biográfica – Coleção Pesquisa (Auto) 
Biográfica temas transversais – 
volume 1, Tomo I 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

3 
Dimensões Epistemológicas e 
Metodológicas da Pesquisa (Auto) 
Biográfica – Coleção Pesquisa (Auto) 
Biográfica temas transversais – 
volume 1, Tomo II 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

4 
Gênero, Geração, Infância, 
Juventude e Família 
– Coleção Pesquisa (Auto) Biográfica 
temas transversais – volume 2 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

5 
Memória, Dimensões Sócio-
Históricas e Trajetórias de Vida – 
Coleção Pesquisa (Auto) Biográfica 
temas transversais – volume 3 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

6 
Práticas Docentes e Práticas de 
(Auto) Formação – Coleção Pesquisa 
(Auto) Biográfica temas transversais 
– volume 4 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

7 
Diversidade: Culturas, Ruralidades, 
Migração, Formação e Integração 
Social – Coleção Pesquisa (Auto) 
Biográfica temas transversais – 
volume 5 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

8 
Corpos, Saúde, Cuidados de Si e 
Aprendizagens ao Longo da Vida: 
desafios – Coleção Pesquisa (Auto) 
Biográfica temas transversais – 
volume 6 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

9 
Territorialidades: Imaginário, cultura e 
invenção de si – Coleção Pesquisa 
(Auto) Biográfica temas transversais 
– volume 7 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 
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10 
Pesquisa (Auto) Biográfica em Rede 
– Coleção Pesquisa (Auto) Biográfica 
temas transversais – volume 8 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

11 
Autorregulação da Aprendizagem e 
narrativas Autobiográficas: 
Epistemologia e Prática – Coleção 
Pesquisa (Auto) Biográfica- 
Educação– volume 10 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

12 
As histórias de vida: da invenção de 
si ao projeto de formação – Coleção 
Pesquisa (Auto) Biográfica- 
Educação– Série “Clássicos das 
Histórias de Vida” 

2012 EDUFRN 
EDIPUCRS 

13 
Educação e Contemporaneidade: 
contexto e singularidades 

2013 EDUFBA 

14 
Linhas & Entrelinhas: língua, 
literatura e práticas de leituras 

2009 EDUFBA 

15 
Decifra-me ou te Devorarei: o que 
pode o professor frente ao livro 
didático 

2008 e 2013 EDUFBA 

16 
QuéHace Relevante AlCatpalogo 
Editorial Universitario 

2007 EDUFBA 

17 
Tempos, Narrativas e Ficções: a 
invenção de si 

2006 EDIPUCRS 

18 
Autobiografias, Histórias de Vida e 
Formação: pesquisa e ensino 

2006 EDIPUCRS 

19 
Atlântico Sul XXI: África Austral e 
América do Sul na virada do milênio 

2009 UNESP 

20 
Negros contra a Ordem: astúcias, 
resistências e liberdades possíveis – 
Salvador – Ba (1850-1888) 

2008 EDUFBA 

21 
Direito de Objeção de Consciência às 
Transfusões de Sangue 

2013 EDUFBA 

22 
Atividade Física e Saúde: 
intervenções em diversos contextos 

2009 EDUFSC 

23 
O Teatro na Bahia da Colônia à 
república (1800-1923) 

2008 EDUFBA 

24 
Os Cinemas da Bahia: 1897-1918 2007 EDUFBA 

25 
Ação da Bahia na Obra da 
Independência Nacional 

2005 EDUFBA 

 

 

 

  



149 

 

Anexo A – Tela Inicial do Repositório Institucional da UNEB 
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Anexo B – Tela Inicial de uma comunidade do RI/UNEB 
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 Anexo C – Tela de visualização do arquivo – RI/UNEB. 
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Anexo D – Kit de Adesão ao RepositoriUM 
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Anexo E – Plano de Comunicação do RepositoriUM  
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Anexo F – Folder Explicativo sobre o RepositoriUM 
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ANEXO G – Manual de Identidade Visual da marca SaberAberto 
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