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UFJF será a primeira 
universidade federal a 
disponibilizar tablets aos alunos

BiBliOTECa

Medida tem o objetivo de facilitar o acesso dos estudantes às bases digitais adquiridas 
recentemente pela instituição

FLÁVIA LOPES E JOSÉ RENATO LIMA
Repórteres

As novas tecnologias estão modifican-

do as formas de produção e aquisi-

ção de conteúdo na atualidade. As 

mídias digitais estão substituindo o papel em 

várias aplicações e em uma velocidade vertigi-

nosa. Nesse cenário, as bibliotecas também 

estão passando por transformações. A cada 

ano são produzidos no mundo cerca de um 

milhão de títulos, com milhares de exemplares 

por tiragem. Apesar dos constantes investi-

mentos da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) na aquisição de livros – só no últi-

mo ano foram R$ 5 milhões –, acompanhar 

esse crescimento não tem sido tarefa fácil para 

as instituições. Soma-se a isso o fato de a in-

formação acadêmica ser produzida em ritmo 

maior do que a capacidade dos pesquisadores 

em administrá-la, dos editores em publicá-la, 

do bibliotecário em coletá-la e dos estudiosos 

em consultá-la.

Atenta a esta tendência, a UFJF está adquirin-

do, desde o início de 2012, plataformas on-line 

de acervo digital, que contemplam todas as 

áreas do conhecimento (ver quadro na página 

60). Por meio das bases Atheneu - Livros ele-

trônicos, HeinOnline, Vlex, Jstor, Biblioteca 

Virtual 3.0 Pearson, ABNT Coleção e IEEE, 

professores, estudantes e servidores têm aces-

so a e-books, normas técnicas, periódicos, 

discursos, palestras, teses, dissertações, leis, 

entre outros arquivos, de forma gratuita.

Para facilitar o acesso a essas bases digitais no 

campus, a UFJF está providenciando a aquisi-

ção de cem tablets e outros cem notebooks. 

Os investimentos totais, em bases e equipa-

mentos, são da ordem de R$ 1,5 milhão. 

Segundo a coordenadora do Centro de Difu-

são do Conhecimento (CDC), Adriana Apareci-

da de Oliveira, a UFJF será a primeira universi-

dade federal a disponibilizar tablets e e-rea-

ders para a consulta das publicações. “Sere-

mos pioneiros e a Universidade terá um grande 

desafio, pois iremos criar todo um sistema de 

acesso e empréstimo sem outra referência.”

O objetivo da aquisição das plataformas, se-

gundo Adriana, não é apenas ampliar o acervo 

da UFJF e tornar a busca de determinadas 

obras mais célere, mas democratizar o acesso 

a todos os interessados. “Quando falamos de 

inclusão, temos que pensar em todas as for-

mas de atender os estudantes. Com a aquisi-

ção das bases, muitos livros que são caros 

podem ser acessados simultaneamente por 

todos os alunos e o custo não se torna uma 

barreira ao aprendizado.” 

Ainda de acordo com Adriana, com essas fon-

tes de informação on-line a Biblioteca também 

terá condições de atender vários estudantes ao 

mesmo tempo, já que não há limitação de 

acesso. “Temos um limite de exemplares na Bi-

blioteca, mas com as plataformas on-line isso 

não ocorre. Todos podem acessar um único tí-

tulo ao mesmo tempo.” Para a coordenadora, 

as bases digitais quebram barreiras geográfi-

cas, de tempo e espaço. “Mesmo que não seja 

horário em que as bibliotecas estejam abertas, 

as fontes estarão disponíveis durante 24 horas 

por dia, sete dias por semana, com acesso por 

meio do login e da senha do Siga.”

Nova metodologia 

A discussão acerca da aquisição das bases on-

line teve início há dois anos e contou com o 

apoio do diretor da Faculdade de Direito, 

Marcos Vinício Chein Feres, que já havia 

adquirido a plataforma Vlex, em 2011. Segundo 

o professor, as plataformas digitais permitem 



59A3 - OutuBRO/2012 A MARÇO/2013

uma mudança de paradigma não apenas da 

forma como  os pesquisadores buscam 

conteúdo, mas também obriga uma outra 

postura por parte do docente, que tem 

condições de oferecer um conteúdo mais 

amplo e atual a seus alunos. “Até a década de 

90, os estudantes que queriam ter acesso fácil 

a publicações recentes nos Estados Unidos ou 

na Europa, por exemplo, teriam que fazer um 

mestrado ou doutorado fora do país. Hoje, 

nossos alunos têm condições de acessar o 

mesmo conteúdo e participar das discussões 

que ocorrem em universidades de ponta pelo 

mundo sem sair de casa. Com a disseminação 

da internet e digitalização de uma série de 

obras e periódicos vamos percebendo que não 

é mais necessário suplantar uma barreira de 

espaço para ter acesso a esse material.”

Para o diretor, essa nova cultura de acesso já 

está interferindo no processo de construção 

da metodologia de ensino-aprendizagem. 

“Cada vez mais, o papel do professor não é só 

transmitir, mas disponibilizar o melhor conteú-

do, quantitativamente e qualitativamente, e 

dotar o aluno de meios críticos para lidar com 

essas informações.” 

Na avaliação do diretor da Faculdade de 

Odontologia, Antônio Márcio Resende do Car-

mo, a democratização do acesso às publica-

ções é uma das principais vantagens das bases 

digitais. “Na faculdade, trabalhamos com livros, 

pois é necessário que os alunos vejam imagens 

de boa qualidade. Muitas vezes, essas publica-

ções são caras, com preços de até R$ 600. 

Além disso, precisamos que todos os estudan-

tes estejam com a publicação ao mesmo tem-

po e não há como disponibilizar na Biblioteca 

tantos exemplares de um mesmo livro. Com as 

plataformas digitais isso é possível.” A atualiza-

ção do conteúdo é outro ponto destacado 

pelo professor. “Na área de saúde, a atualidade 

das informações sobre pesquisas é uma ques-

tão muito importante. O tempo que se perde 

entre a produção, a edição e a publicação de 

uma obra é muito grande e acabamos perden-

do um pouco com isso.” Segundo a coordena-

dora do CDC, nas plataformas disponibilizadas 

pela UFJF há inclusive obras que se encontram 

no prelo (antes da impressão).

A estudante do nono período de Direito, Lucia-

na Tasse, que usa bases como a Vlex, HeinOnli-

ne e Jstore, diz que sempre recorre às platafor-

mas durante a elaboração de suas pesquisas. 

“Agora não ficamos dependendo das compras 

de livros. Há um conteúdo muito grande nas 

bases, é só procurar.” Luciana também observa 

que muitos periódicos com alto custo estão 

disponíveis na rede. “Temos condições de tra-

balhar com o mesmo conteúdo utilizado por 

um estudante de uma universidade renomada, 

por exemplo.” Para a aluna do décimo período 

de Medicina, Gabriela Hinkelmann, a possibili-

dade de baixar o livro e imprimi-lo é outro be-

nefício. “Isso facilita o estudo, pois há discipli-

nas nas quais os livros base são muito concor-

ridos.”

BiBliOTECa

A Universidade está 
providenciando a aquisição 
de cem tablets e outros cem 
notebooks. Os investimentos 
totais, em bases e 
equipamentos, são
da ordem de R$ 1,5 milhão

Professores, estudantes e 
servidores têm acesso gratuito 
a e-books, normas técnicas, 
periódicos, teses, dissertações, 
leis, entre outros arquivos
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A editora disponibiliza, em sua base on-

line, 361 obras. As publicações englobam 

as áreas de Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, 

Saúde Coletiva, Nutrição, Biofísica, 

Biologia Geral, Bioquímica, Farmacologia, 

Fisiologia, Genética, Imunologia, Morfologia, 

Parasitologia e Zoologia. Os títulos são 

publicados em português e com texto 

completo dos capítulos, permitindo download 

e impressão de obras.

bit.ly/A3_Atheneu

bit.ly/A3_tutorialAtheneu

A base possui mais de 40 bibliotecas 

integradas com grande acervo de fontes 

raras e com cerca de cem mil imagens 

em PDF de documentos oficiais, incluindo 

tabelas, gráficos, fotos, notas escritas à mão, 

fotografias e notas de rodapé. O seu conteúdo 

é voltado principalmente para a área de 

Ciências Sociais. Possui 70 milhões de páginas 

da história jurídica. Tanto o download quanto 

a impressão são permitidos sem restrições.

bit.ly/A3_HeinOnline

bit.ly/A3_tutorialHeinOnline

A plataforma Vlex é o mais completo banco 

de dados sobre assuntos ligados ao Direito. 

O seu conteúdo soma de mais de 83 mil 

documentos em e-books e periódicos de 

direito, incluindo legislação, jurisprudência e 

doutrina, em 13 idiomas. O banco de dados 

da Vlex ainda inclui mais de 130 jurisdições de 

diferentes países. O download e a impressão 

de página são permitidos para os usuários.

bit.ly/A3_Vlex

bit.ly/A3_tutorialVlex

A plataforma possui conteúdo 

multidisciplinar. A UFJF assinou o acesso ao 

conteúdo completo que compreende mais 

de mil periódicos acadêmicos e mais de 

um milhão de imagens, correspondências 

e outras fontes primárias. O Jstor é uma 

das bibliotecas virtuais mais completas 

do mundo, disponibiliza periódicos e 

monografias com permissão para download 

e impressão.

bit.ly/A3_Jstor

bit.ly/A3_tutorialJstore

Inclui livros em português de importantes 

editoras nacionais em diversas áreas do 

conhecimento. Sua aquisição pela UFJF visa 

principalmente suprir os cursos de graduação, 

já que o acervo Pearson possui os livros que 

estão incluídos no currículo dos cursos. Nesta 

plataforma os downloads não são permitidos. 

É possível imprimir na Biblioteca Universitária 

até 50% de cada livro. O acervo reúne 1.400 

títulos.

bit.ly/A3_Pearson

bit.ly/A3_tutorialPearson

A coleção reúne as normas técnicas de 

todos os comitês da ABNT e Mercosul, 

universalizando a consulta rápida a qualquer 

uma dessas informações. É necessária a 

instalação de um software que permite a 

visualização integral da norma.

bit.ly/A3_ABNTColecao

bit.ly/A3_tutorialABNT

BiBliOTECa

Mudança de cultura

Para a coordenadora do CDC, Adriana Apare-

cida de Oliveira, a implantação das bases é 

importante para atender não só os cursos pre-

senciais, mas também o ensino a distância da 

UFJF e os alunos do Campus de Governador 

Valadares, que terão acesso de forma igual às 

mesmas plataformas.

Segundo ela, a utilização das plataformas digi-

tais passam por uma mudança de cultura tanto 

por parte de professores quanto de alunos, 

que muitas vezes reconhecem legitimidade 

apenas nos livros impressos. “Mas isso mudou 

muito nos últimos anos. Hoje nossos alunos de 

graduação já são ‘nativos digitais’, que pos-

suem grande facilidade de leitura nas telas de 

computadores e tablets.” Além disso, afirma 

Adriana, não há previsão de redução de inves-

timentos por parte da UFJF nos livros impres-

sos. “A aquisição de livros impressos continua. 

A Universidade inteira ganha em termos de 

pesquisa, pois são bases reconhecidas interna-

cionalmente.”

Para orientar os pesquisadores a utilizar as pla-

taformas on-line, o Centro de Difusão do Co-

nhecimento (CDC) elaborou tutoriais com o 

passo-a-passo para o acesso e também treinou 

profissionais para o atendimento às demandas.

Segundo a biblioteconomista Ana Carolina Ca-

etano, as vantagens e potencialidades dos li-

vros eletrônicos são muito atraentes, como 

maior acessibilidade a uma mesma obra e ao 

mesmo tempo, maior interatividade com ima-

gens e vídeos e possibilidade de hiperlinks. 

“Tudo isso contribui para a aprendizagem dos 

discentes e agrega valor ao processo de ensino 

e pesquisa acadêmica. O desafio do bibliotecá-

rio é possibilitar a independência das pessoas 

na busca das informações e do conhecimento: 

esta deve ser a meta dos bibliotecários da 

UFJF, principalmente neste momento de novas 

fontes de informação científica.” Para Ana Ca-

rolina, o plano de trabalho a ser desenvolvido 

tem de ser a via da educação. “Por meio de 

programas de capacitação dos leitores/pes-

quisadores, podemos demonstrar as funciona-

lidades e as potencialidades das novas fontes 

de informação.”


