
Repositório digital em  
biblioteca acadêmica –  

desafio na garantia de acesso para 
informações em saúde pública  

Angela Maria Belloni Cuenca;  
Maria Imaculada da Conceição;  
Alice Mari Miyazaki de Souza;  

Maria do Carmo Avamilano Alvarez 
bibfsp@usp.br 

 
Biblioteca/CIR: Centro de Informação e Referência em Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 



Apresentação 

 O Repositório Digital da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP/USP) disponibiliza sua 

produção intelectual e acadêmica e constitui-se em memória 

bibliográfica institucional de importância para a história da 

saúde pública brasileira. 

 Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP Processo n. 2009/54786-0, 

2010-2012. 



Objetivo do Repositório  

Facilitar o acesso à produção acadêmica (bibliográfica, científica, 

didática e técnica) da FSP/USP, aumentando o impacto do 

conhecimento gerado junto à comunidade científica e ao público 

em geral e contribuindo para a preservação da memória 

institucional, por meio do armazenamento da sua produção 

através do texto completo ou de outras formas de manifestação. 



Interface padrão 

Interface 

Interface customizada 



Desenvolvimento  
     Equipamentos adquiridos: 

     2 servidores e respectivos no-breaks  

     1 “storage” (sistema de 

armazenamento)  

com capacidade de 8 terabytes 

     2 escâneres com design especial para 

acomodação de lombadas.  

 

Profissionais envolvidos: 
 

Analistas de sistemas 

Bibliotecários  

Designer gráfico 

     Instalação da  

Oficina de Digitalização 



Na sua concepção foi previsto o uso da plataforma DSpace e o padrão de 

metadados Dublin Core, com adaptações. 

Campos do Esquema Dublin Core  

Campos do Esquema USP 

Desenvolvimento  





Organização do repositório 
O repositório está estruturado 

seguindo o padrão do SIBiUSP 

para a Biblioteca Digital de 

Produção Intelectual da USP. 

Assim, a FSP é uma comunidade 

no repositório e seus 

departamentos, subcomunidades.  

Os diversos tipos de documentos e 

materiais estão estruturados como 

coleções, por exemplo, coleção de 

artigos originais e demais 

materiais de revistas científicas, 

coleção de livros e capítulo de 

livros, coleção de comunicações em 

eventos etc.  



Resultados  

 O repositório está em fase de implantação, com 600 
documentos, registrados nos devidos níveis de 
possibilidade de acesso – aberto, restrito ou 
embargado. Sua inauguração está prevista ainda 
para 2012. Entre sua concepção e implantação foram 
dois anos de trabalho da equipe da Biblioteca. 

http://dspace.fsp.usp.br/xmlui 



Conclusão/comentários  
 O Repositório Digital da Biblioteca da FSP/USP foi desafiante desde sua 

concepção até o financiamento, capacitação e manutenção de equipes, por 

ser um novo conhecimento no âmbito das bibliotecas acadêmicas.  

 Da mesma forma, foi uma oportunidade para a equipe ampliar seu “know-

how” na manutenção do DSpace,  customização, compilação e ainda, na 

digitalização de documentos. 

 Os impactos positivos de um projeto desse porte incidem sobre o acesso ao 

conhecimento muito mais facilitado, de forma gratuita e universal, 

agregando maior valor aos registros das bases bibliográficas à medida que 

disponibiliza links para os textos completos, áudios, vídeos e imagens, para 

a divulgação da ciência. 

 Próximas etapas previstas são o aprimoramento das políticas de conteúdo, 

de funcionamento, de preservação digital, além do Povoamento do 

Repositório. 


