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Resumo: A pesquisa aqui apresentada surge de uma necessidade de se criar um 

banco de dados, “biblioteca virtual” como um repositório institucional com a 

finalidade de organizar um espaço de difusão de conhecimento especifico por 

área, direcionado a materiais previamente selecionados pelos docentes.  Este 

artigo é parte integrante de um projeto de extensão o qual visa implementar na 

Universidade de Cruz Alta um repositório institucional  com a instalação e 

configuração do software DSpace, o qual comportará trabalhos de conclusão de 

cursos, dissertações e futuramente teses. A proposta centra-se em economizar em 

fotocópias preservando e ajudando na sustentabilidade do meio ambiente, ele 

prevê uma educação ambiental da comunidade acadêmica da UNICRUZ. 

 

Palavras-chave: DSpace. Materiais Digitais. Repositório. 

 

Abstract: The research presented here arises from a need to create a database , 

"virtual library " as an institutional repository for the purpose of organizing a 

specific knowledge diffusion space per area , directed the materials previously 

selected by teachers. This article is part of an extension project which aims to 

implement at the University of Cruz Alta an institutional repository with the 

installation and configuration of the DSpace software, which behave completion 

of course work, dissertations and theses future. The proposal focuses on 

preserving save on photocopying and assisting in environmental sustainability, it 

requires an environmental education academic community UNICRUZ. 
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1 Introdução 
 

A educação a distância é uma modalidade que permite o aluno ter a 

informação em qualquer lugar, vislumbrando a autonomia e responsabilidade dos 

acadêmicos, assim ela não comporta utilização de documentos físicos, bem como 

a reivindicação de mais orientações para as pesquisas complementares sobre os 

assuntos desenvolvidos. Esta modalidade de ensino apresenta características 

próprias que, aliadas aos processos de ensino e aprendizagem diferenciados, 

devem dispor de tecnologias de apoio aos seus alunos, no plano administrativo, 

pedagógico, tutorial, e particularmente quanto aos recursos informacionais 

(FILHO; KAIMEN, 2009). 

A pesquisa aqui apresentada é parte integrante de um projeto de extensão 

o qual emergiu das solicitações dos acadêmicos e docentes que cursam e 

ministram disciplinas na modalidade a distância, para facilitar a disseminação do 

conhecimento através da internet. 

Pesquisas mostram que 90% da comunidade acadêmica, hoje utiliza 

algum recurso tecnológico em sala de aula, com a biblioteca virtual, se economiza 

em fotocopias, preservando e ajudando na sustentabilidade do meio ambiente, ele 

prevê uma educação ambiental da comunidade acadêmica da UNICRUZ. O 

projeto minimiza custos, pois prevê em sua estrutura justamente a redução de 

formas físicas como o uso do papel e possibilita acesso aos materiais em forma 

virtual. 

Neste contexto, o artigo descreve uma proposta que centra-se em 

possibilitar à UNICRUZ, subsídios para acompanhar os avanços tecnológicos e 

científicos que a educação por excelência requer, bem como proporcionar um 

ensino de qualidade. 

 

2 Educação à Distância e Bibliotecas Digitais 
 

O momento atual caracteriza-se por uma economia mundial baseada na 

tecnologia, na informação e em processos organizacionais de ensino e de 

aprendizagem colaborativos e/ou corporativos. O cenário educacional tem sido 

um dos pontos fortes nesta economia mista em que cada vez mais se aprimoram 



 

tecnologias associadas a novas propostas para o mercado. O computador na 

Educação representa uma tendência na qual são utilizados os recursos oferecidos 

pelas tecnologias digitais como auxiliar na aprendizagem de um conteúdo. 

Diante das atuais necessidades de locomoção dos profissionais e 

estudantes e a grande exigência de capacitação e atualização desses, faz-se 

necessário a criação de mecanismos que os possibilitem a continuidade de um 

processo de ensino/aprendizagem, mesmo que estejam fora da empresa ou da 

instituição de ensino (PELISSOLI, 2004).  

Nesse contexto, enfatiza-se o uso das tecnologias no processo de EaD e 

destaca-se, no contexto dos modelos pedagógicos conhecidos que vigoram nas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as bibliotecas, como 

item obrigatório nos planos de desenvolvimento de instituições de ensino, seja 

qual for o nível, desde o infantil ao superior. 

As bibliotecas são de fundamental importância para o andamento e 

desenvolvimento dos estudos, para a aquisição do conhecimento e cultura por 

parte dos estudantes e equipes de professores (FILHO; KAIMEN, 2009). 

Conforme os autores (FILHO; KAIMEN, 2009) a biblioteca digital tem 

como objetivo disseminar informações presentes em uma coleção ou em um 

conjunto de coleções, tendo como veículo o uso das tecnologias de informação e 

comunicação e proporcionando acesso à informação de toda natureza (fotos, 

filmes, vídeos, músicas) disponíveis em bases de dados por meio de servidores de 

alta capacidade (data centers contratados ou services/providers próprios). 

Atualmente a web vem se apresentando como um meio cada vez mais 

promissor para o desenvolvimento de sistemas de ensino. Têm-se vivenciado uma 

mudança de paradigma na computação. Conforme Barbosa: Os sistemas 

computacionais precisam adaptar-se a uma computação altamente dinâmica, onde 

o ambiente está em constante mudança em função da mobilidade do usuário 

portando dispositivos móveis e acessando recursos através das tecnologias de rede 

sem fio (BARBOSA, 2007). 

Neste sentido, é fundamental que a introdução das tecnologias no 

processo educacional seja acompanhada de mudanças expressivas nos métodos de 

ensino. Os estudos de (BARBOSA, 2007) mostram a importância de desenvolver 

materiais digitais que suportam essa modalidade de educação com recursos que 



 

atendam da melhor forma possível as necessidades do processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, o foco será o aluno-aprendiz, em suas necessidades, 

objetivos, estilo e ritmo de aprendizagem. A finalidade é facilitar o processo de 

aprendizagem e gerar conhecimento.  

Dentre os recursos disponíveis pelas tecnologias da informação e da 

comunicação, uma preocupação surgiu relacionada à educação, a possibilidade de 

tornar os recursos computacionais, voltados aos processos de ensino e 

aprendizagem desenvolvidos mais personalizados.  

A principal meta na área educacional é a construção do conhecimento. 

Pesquisas são feitas com o intuito de aprimorar estratégias de ensino para a 

obtenção de melhores resultados na aprendizagem (FALKEMBACH; 

TAROUCO, 2002). 

Nas últimas décadas, a educação a distância (EAD) tomou um novo 

impulso que favoreceu a disseminação e a democratização do acesso à educação 

em diferentes níveis e formas de interação e aprendizagens. (MOZZAQUATRO, 

MEDINA, 2008). Os processos estão, cada vez mais, se articulando através dos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs). No contexto acadêmico, esta 

realidade cria novas oportunidades para os educadores compartilharem com os 

alunos o acesso às informações e trabalharem de forma cooperativa.  

Esta modalidade de ensino apresenta características próprias que, aliadas 

aos processos de ensino e aprendizagem diferenciados, devem dispor de 

tecnologias de apoio aos seus alunos, no plano administrativo, pedagógico, 

tutorial, e particularmente quanto aos recursos informacionais (FILHO; KAIMEN, 

2009). 

A EAD tem sido um termo usado para qualquer forma de estudo em que 

os alunos não estejam em contato direto com seu professor. Este tipo de ensino 

pode ser considerado como uma alternativa educacional capaz de propiciar a 

ampliação de oportunidades educativas, através de programas de qualidade. A 

EAD tem marcado sua presença fazendo o uso de diferentes tecnologias, passando 

pelo rádio, televisão, até chegar aos computadores. Atualmente, o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação deu-lhe novo impulso 

colocando–a em evidência.  



 

Na atualidade, marcada pelas TICs, as bibliotecas desempenham o papel 

não apenas de guardar, mas também de disponibilizar a informação. 

Muito se discute sobre a conceituação das bibliotecas no EaD (biblioteca 

digital, biblioteca virtual, biblioteca polimídia, ou portais digitais). As discussões 

ainda vão prolongar-se, porém, o que é fato concreto é a importância dessas 

bibliotecas como recurso informacional indispensável ao EaD. 

 

2.1 Software Dspace 

O sistema DSpace possibilita gerenciar os diferentes e complexos 

recursos no formato digital (padrões de documentos como TIFF, AIFF, XML, ou 

publicados como especificações PDF, RIFF) para coletar, preservar, indexar e 

distribuir os itens digitais de ambientes acadêmicos (departamentos, laboratórios, 

centros, escolas, programas). (Blattmann, Weber, 2008). 

O DSpace é um software livre desenvolvido pelo Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) e Laboratórios Hewlett-Packard, é apropriado para a criação 

e desenvolvimento de bibliotecas digitais e/ou repositórios (DSPACE, 2008). 

DSpace é um sistema executável em plataforma WEB desenvolvido com base em 

open source. 

Os repositórios institucionais, segundo definição do glossário elaborado 

pelo IBICT (REPOSITÓRIO..., 2007): 

São sistemas de informação que armazenam, 

preservam, divulgam e dão acesso à produção intelectual 

de comunidades universitárias. Ao fazê-lo, intervêm em 

duas questões estratégicas: contribuem para o aumento da 

visibilidade e o “valor” público das instituições, servindo 

como indicador tangível da sua qualidade; permitem a 

reforma do sistema de comunicação científica, expandindo 

o acesso aos resultados da investigação e reassumindo o 

controle acadêmico sobre a publicação científica. 

 

O DSpace, conforme estudo de Viana, Márdero Arellano e Shintaku 

(2000) apresenta as seguintes características : software livre; sua arquitetura de 

software é simples e eficiente;  uso de tecnologia de ponta; direcionado para o 

acesso aberto;  intencionalmente implementado para servir de repositório. 

Na pesquisa realizada constatou-se que o software DSpace classifica-se 

como um dos softwares mais utilizados para auxiliar o desenvolvimento de 



 

repositórios digitais, ele está sendo utilizado em 330 repositórios registrados em 

mais de 40 países, com mais de um milhão e meio de documentos (DSPACE, 

2008). O DSpace permite uma organização hierárquica em comunidades, coleções 

e itens (metadados e objeto digital). 

O software DSpace é baseado no padrão Dublin Core de metadados, 

permitindo o depósito de qualquer tipo de objeto digital  nos formatos texto, áudio 

e vídeo. O Dspace possui ferramentas de busca simples e avançada, além de 

possibilitar busca por autor, data, título e assunto, além disso oferece facilidades 

de alerta sobre novos títulos depositados por meio de e-mail e recurso de 

sindicação de conteúdo (DSPACE, 2008). 

 

3 Metodologia para a instalação e configuração do Repositório Digital 

DSpace 

A estrutura aplicativa contemplou primeiramente a apresentação da 

proposta a todos docentes e coordenadores envolvidos. Posteriormente foi 

solicitado aos docentes os materiais que devem ser transformados em material 

digital, sendo inicialmente solicitado no mínimo dezesseis (10) materiais por 

disciplina. No entanto podem ser envidados ao projeto quantos materiais mais o 

docente achar importante para sua proposta pedagógica. 

 Após a coleta dos materiais foram inseridos  juntamente com o 

repositório das disciplinas EAD,  (Biblioteca Digital) no banco de dados o qual 

faz o armazenamento dos materiais digitais.  Juntamente com isso acontece a 

estruturação através do software DSpace  do outro espaço que comportará TCC, 

Dissertações e Teses. O primeiro semestre do ano de 2015 será destinado a 

organização e estruturação dos materiais. No segundo semestre, julho de 2015, os 

materiais digitais serão utilizados nas disciplinas e pretende-se monitorar sua 

utilização no ambiente. 

O sistema foi hospedado no servidor na Instituição e terá abertura para 

todos os interessados aos materiais disponibilizados por este banco de 

armazenamento de dados, exceto o espaço destinado somente ao EAD o qual será 

restrito aos alunos que cursam disciplinas a distância. Cabe salientar que esse se 

propõe na ampliação para toda a comunidade acadêmica. O sistema proposto 

estará disponível dentro do link da Biblioteca da Universidade de Cruz Alta.   



 

A Figura 1 ilustra o fluxograma com as etapas gerais de funcionamento 

do sistema. 

Figura 1. Fluxograma - Etapas do sistema 

 
 

Conforme mostra a Figura 1, o usuário irá efetuar o login no sistema, 

caso o mesmo ainda não tenha login, deverá efetuar seu cadastro. Após terá acesso 

à biblioteca digital. O sistema poderá ser acessado como administrador (função de 

inserção, remoção e alteração de informações) e aluno – professor com as 

seguintes funções de visualizar, fazer download de arquivos, acessar links e 

acessar o acervo de trabalho de conclusão de curso, dissertações de teses. 

A Figura 2 ilustra o diagrama de sequencia relacionado as principais 

tarefas executadas pelo sistema. São representados os objetos usuário e sistema. 

Na etapa 1, o usuário irá realizar um cadastro, após o mesmo irá efetuar o login. 

Quando logado, poderá efetuar o download de trabalho de conclusão de curso, 

dissertações e teses, como também pesquisar links de materiais disponíveis em 

outras bibliotecas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Diagrama de sequencia - Etapas do sistema –usuário 

 

 

 

A Figura 3 mostra o diagrama de sequencia descrevendo as funções do 

usuário administrador. Conforme observa-se, após o administrador efetuar o login, 

o mesmo poderá fazer o upload e download de trabalho de conclusão de curso, 

dissertação e teses. Também poderá inserir links de acesso a bibliotecas digitais. 

As funções de inserção, remoção e alteração poderão ser efetuadas pelo usuário 

com o papel de administrador. 

 

 



 

Figura 3. Diagrama de sequencia – modo administrador 

 
 

O ambiente experimental desenvolvido nos anos de 2014 e 2015 será 

disponibilizado aos alunos que cursam disciplinas EAD a partir do mês de maio 

de 2015. Atualmente o mesmo encontra-se em fase de testes. 

A validação de sistema baseou-se em uma serie de testes, foi aplicado o 

teste da caixa branca para a verificação do código. 

O teste de caixa branca consiste em realizar conferencias no código em 

geral, nas condições e nos laços de verificação de condições o qual demanda 

conhecimento da estrutura de implementação do programa (PRESSMAN, 2011).  

 Este teste busca verificar o funcionamento lógico do programa não 

havendo preocupação com os requisitos do sistema, ou seja, se o programa está de 

acordo com o desejado pelo cliente e sim com o seu real funcionamento. Foram 

aplicados os seguintes testes: Teste de Caminho Básico - consiste em verificar se 

cada instrução do sistema foi executada pelo menos uma vez durante as atividades 

de teste. Teste de Condição – baseia-se em verificar todas as condições lógicas 

contidas no sistema, os erros comuns de condição são: operador booleano 

incorreto; parênteses booleanos; operador relacional; expressão aritmética. Teste 

de fluxo de dados – leva em consideração o fluxo de informação por meio de 

variáveis no decorrer do programa. Teste de laços – consideram-se todos os laços 



 

do sistema, é simulado entradas em todas as condições dos laços assim validando 

todos os mesmos (PRESSMAN, 2002). 

 Para realizar a instalação e configuração do software o DSpace  foi 

necessário considerar os seguintes passos: 

Na etapa 1 foi Definida a política interna e externa sobre as funções do 

repositório. Na etapa 2 foi realizada a identificação da massa documental para o 

repositório. Na etapa 3 foi  realizado estudo sobre Auto-arquivamento, ou seja, os 

autores necessitam conhecer as maneiras de realizar o auto-arquivamento de seus 

trabalhos no repositório institucional. Na etapa 4 está sendo disponibilizado o 

conteúdo livre na Internet da produção de caráter artístico, tecnológico, 

acadêmico, científico e cultural.  

A Figura 4 apresenta a tela inicial do sistema, nela o usuário poderá fazer 

o login e  acessar as informações sobre o repositório. Após efetuar o login, o 

mesmo poderá efetuar a pesquisa simples e a pesquisa avançada.  

O sistema DSpace, suporta os seguintes formatos de materiais: artigos, 

fotografias, ilustrações, monografias, obras de arte, registros sonoros, revistas, 

vídeos e outros documentos de interesse ao desenvolvimento, científico, 

tecnológico e sócio-cultural da Instituição. 

 

Figura 4. Inicial JSPUI 

 
 

Na Figura 5 é ilustrada a mesma tela da Figura 4, porém no formato 

XMLUI. 

 

 

 



 

Figura 5: Inicial XMLUI 

 
 

 

A Figura 6 mostra a tela com a pesquisa, ou seja, nela o usuário poderá 

realizar a pesquisa escolhendo uma das seguintes opções: palavra chave, autor, 

título, assunto, resumo, série, patrocinador e identificador.  

 

Figura 6: Pesquisa Avançada JSPUI 

 
 

 

A Figura 7 apresenta a tela da pesquisa avançada, com as opções já 

citadas na Figura 6, porém, esta encontra-se no formato XMLUI. 

 

 

 

 

 



 

Figura 7: Pesquisa Avançada XMLUI 

 
 

Os materiais a serem disponibilizados no sistema serão selecionados 

pelos docentes especialistas na área, materiais de cunho complementar, os quais 

podem ser capítulos de livros, livros parciais, artigos, teses, dissertações, resumos 

e até mesmo a produção docente, salienta-se que o docente responsável pela área 

fará a avaliação dos materiais que serão disponibilizados no banco de dados, com 

o intuito de direcionar algumas leituras complementares a seus acadêmicos. 

A avalição acontecerá de modo processual pelos docentes, na utilização 

da biblioteca virtual, o instrumento utilizado nesse momento será questionário, 

bem como será feita uma avaliação com os acadêmicos também em forma de 

questionário inseridos na avaliação da CPA, onde os acadêmicos fazem 

observações sobre o funcionamento, profundidade e efetividade da biblioteca 

virtual. Também será realizada uma avaliação pelos organizadores do projeto em 

planilha sobre acessos ao portal. 

 

4 Considerações Finais 

Este artigo é parte integrante de um projeto de extensão, ou seja, as 

potencialidades do mesmo são de direcionamento ao melhoramento pedagógico 

do ensino EAD, como também na modalidade presencial, facilitando acesso e 

pesquisa de materiais com veracidade acadêmica intelectual devidamente 

direcionados pelos docentes, além de diminuir custos ao aluno, incentiva uma 

educação ambiental. 



 

O público alvo desse projeto são todos os docentes da UNICRUZ, no 

caráter de graduação e pós-graduação, bem como os acadêmicos devidamente 

matriculados nas mesmas.  

Essa proposta vem contribuir em fecundidade para politica do Ensino na 

Universidade de Cruz Alta, ela não somente prevê um resgate dos materiais 

utilizados nas disciplinas, como também busca facilitar a prática acadêmica do 

discente e docente, além de prever e incentivar a busca de materiais adequados 

para o contexto das disciplinas. Ainda podemos salientar que incentiva uma 

educação ambiental, incentivando o não uso do xerox, ou seja, evitando consumo 

de papel e tinta, favorecendo o acesso aos materiais igualmente no ambiente da 

aula, que é virtual. 

As potencialidades desse projeto são de direcionamento ao 

melhoramento pedagógico do ensino EAD, facilitando acesso e pesquisa de 

materiais com veracidade acadêmica intelectual devidamente  direcionados pelos 

docentes, além de diminuir custos ao aluno, incentiva uma educação ambiental. 

Um aspecto importante desta pesquisa é o que tange a aplicabilidade, 

uma vez que acadêmicos de diversos cursos, sejam professores ou alunos, poderão 

usufruir da Biblioteca Virtual (Repositório de Materiais Digitais). Além disso, 

também possibilita novas formas de disseminação do conhecimento e a ampliação 

das possibilidades de ensino. 

Com a pesquisa, instalação e configuração do sistema DSpace foi 

possível estimular o trabalho colaborativo e de autoarquivamento dentro da 

Instituição. Ainda pode-se disponibilizar o conteúdo no formato de documentos 

digitais com a adoção do PDF. 

Pesquisas mostram que 90% da comunidade acadêmica, hoje utiliza 

algum recurso tecnológico em sala de aula, com a biblioteca virtual, se economiza 

em xerox ou seja em folhas, preservando e ajudando na sustentabilidade do meio 

ambiente,  ele prevê uma educação ambiental da comunidade acadêmica da 

UNICRUZ. O projeto minimiza custos, pois prevê em sua estrutura justamente a 

redução de formas físicas como  uso do papel, mas possibilita acesso aos materiais 

em forma virtual.  
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