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Resumo:
A presente pesquisa tem por objetivo analisar as teses e dissertações defendidas nos
Programas de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e sua inclusão na
Biblioteca Digital da PUCPR. É uma pesquisa de cunho documental, descritiva e quantitativa.
Realiza a obtenção dos dados nos relatórios do Sistema Pergamum e foram levantados os
seguintes dados: 2.455 dissertações e 264 teses fazem parte do acervo da Biblioteca Digital e
1.520 dissertações e 212 teses ainda não foram cadastradas o que corresponde a um total de
38,9$. Após as análises serão traçadas metas para a inclusão total das dissertações e metas
defendidas na Instituição.
Palavras-chave: Bibliotecas digitais. 2 Dissertações 3. Teses 4. Pesquisa 5. Pós-graduação.
Área temática: Eixo 3 - Ecologia da Informação
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1 Introdução
A criação da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) pelo
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) no ano de 2002 foi um
marco para a construção e disseminação do conhecimento gerado nas universidades, e se faz
fonte de informação legitimada dos trabalhos defendidos a nível nacional. Na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, a BDTD iniciou no ano de 2004 com a inserção das
Dissertações do Curso de Direito, que tinha como responsabilidade enviar o arquivo gravado
em CD e acompanhado do termo de autorização do autor. Em julho de 2007, a exigência de
enviar uma cópia digital passou a ter uma cláusula quinta no Contrato de Prestação de
Serviços Educativos do Curso de Pós-Graduação, o que significa a obrigatoriedade da entrega
da cópia digital de todos os mestrandos e doutorandos.
Na Biblioteca Digital da PUCPR estes trabalhos são catalogados no Sistema
Pergamum e exportados para o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações
(TEDE) que tem por finalidade “proporcionar a implantação de bibliotecas digitais de teses e
dissertações nas instituições de ensino pesquisa e [...] sua integração à Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).” (IBICT WIKI, 2016).
As teses e as dissertações constituem o conjunto da produção científica de uma
instituição e são requisitos para a conclusão dos cursos e trazem consigo relevante potencial
de comunicação de resultados de investigações (LEITE; ASSIS; MELO, 2015). Para Silva e
Melo (2014, p. 69), “as bibliotecas digitais on-line de universidades promovem o
compartilhamento do conhecimento gerado na instituição entre seus membros e a comunidade
externa”. Neste contexto para Lima et al. (1998), o conhecimento deverá estar disponível, ser
de fácil acesso e divulgado para a sociedade, que fará uso dele em seu próprio benefício, e
abre os limites do que é feito com o que é disseminado para a sociedade, assim a
Universidade cumpre o seu propositivo de difundir o conhecimento gerado.
Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar a produção de Teses e Dissertações
defendidas nos Programas de Pós-Graduação da PUCPR e os seguintes objetivos específicos:
Quantificar o total de teses e dissertações que estão disponíveis na BDTD; Levantar a
quantidade de teses e dissertações que não estão disponíveis na BDTD por Programa de PósGraduação.

2 Materiais e métodos
A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo descritivo e quantitativo. A
população deste estudo foi constituída pelos Programas de Pós-Graduação da PUCPR, e o
universo pesquisado foram as dissertações e teses dos Programas de Mestrado e Doutorado.
Inicialmente foi realizado um levantamento de todos os Programas presentes na Universidade,
com base nos procedimentos técnicos foi classificado como pesquisa documental, pois as
fontes para a elaboração dos dados foram os relatórios do Sistema Pergamum, as dissertações
cadastradas na BDTD, e as informações presentes no site da PUCPR.
Após a coleta dos dados, os mesmos foram organizados e tabulados, posteriormente
realizadas as devidas analises, a fim de obter indicadores dos trabalhos presentes na BDTD e
o panorama atual da instituição.

3 Resultados finais
Das 4.451 dissertações e teses que fazem parte do acervo da biblioteca. Estão
cadastradas na Biblioteca Digital 2.455 dissertações e 264 teses, totalizando 2.719 trabalhos.
Distribuídos da seguinte maneira: Programas na área de: Administração: 120 dissertações e 05

2

XIX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA COMO AGENTE DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL

teses. Bioética: 18 dissertações. Ciência Animal: 80 dissertações. Ciências da saúde: 102
dissertações e 49 teses. Cirurgia: 50 dissertações. Direito: 352 dissertações e 39 teses.
Educação: 487 dissertações e 55 teses. Engenharia da Produção e Sistemas 214 dissertações e
04 teses. Engenharia Mecânica: 105 dissertações e 04 teses. Filosofia: 123 dissertações e 02
teses. Gestão Urbana: 166 dissertações e 14 teses. Informática: 174 dissertações e 13 teses.
Odontologia: 164 dissertações e 79 teses. Tecnologia da Saúde: 205 dissertações e Teologia:
95 dissertações.
Com esta análise, verificou-se que 1.520 dissertações e 212 teses ainda não fazem
parte do acervo da BDTD, totalizando 1.559 que devem ser incluídos.

4 Considerações finais
Com base nos dados obtidos a PUCPR têm 4.451 trabalhos no Pergamum e destes
38,9% não fazem parte da BDTD. Para que este valor seja diminuído e assim esteja em
conformidade com as normativas, serão tomadas iniciativas junto aos Programas.
Iniciativa 1: Será realizado contato junto aos Programas e autores das dissertações e
teses para a liberação dos trabalhos, catalogados no Sistema Pergamum e liberação na
Biblioteca Digital;
Iniciativa 2: Caso não haja retorno, e para não privar os usuários de conteúdos
interessantes, estes trabalhos serão digitalizados, catalogados no Sistema Pergamum e o
acesso será mediante senha institucional.
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