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Saiba como será o processo de digitalização em um único banco de dados 
 
 
Em fevereiro, a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível superior) 
publicou uma portaria que obriga todos os programas de pós-graduação das universidades a 
divulgarem na internet todas as dissertações e teses de final de curso defendidas a partir de 
março deste ano. As instituições terão prazo até 31 de dezembro para se adequarem à nova 
medida, o que vem causando polêmica entre os pesquisadores e acadêmicos. Além disso, 
todos as teses e dissertações terão de estar aglomeradas em um único portal, o site Domínio 
Público (http://www.dominiopublico.gov.br), do MEC (Ministério da Educação). 
 
Muitas universidades já possuem bibliotecas digitais, mas, até agora, divulgar o seu trabalho 
para o mundo era apenas uma opção para o pesquisador, não uma obrigatoriedade. Por um 
lado, a medida traz muitas vantagens para a produção científica: acesso mais fácil aos 
trabalhos, uma troca mais rica entre os pesquisadores, além de visibilidade internacional para 
as pesquisas realizadas no País. Por outro lado, coloca em cheque a questão dos direitos 
autorais e da propriedade intelectual. Alguns pesquisadores são resistentes em divulgar seus 
trabalhos na íntegra, com medo de plágio.  
 
"Acho muito interessante que todo curso tenha obrigação de implantar uma biblioteca digital, 
mas o autor deveria poder optar se quer ou não publicar sua tese ou dissertação, já que no 
Brasil ainda temos muitos problemas de propriedade intelectual: os trabalhos são copiados 
mesmo, e ninguém tem o costume de proteger", opina o pesquisador da UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul) Alexandre Buaes, que defendeu sua tese de mestrado em 
Engenharia Elétrica em fevereiro deste ano com o tema "Sistemas de Rastreamento para a 
Realidade Virtual". "Acredito até que a obrigatoriedade da divulgação online vá estimular os 
pesquisadores a terem mais cautela e gerarem mais patentes. Mas hoje em dia o processo de 
geração de patente demora muito tempo, cerca de quatro anos! Mesmo o protocolo do pedido 
demora um ano para sair. Enquanto isso, se o seu trabalho for copiado, é uma dor de cabeça 
para entrar na Justiça depois e provar que você entrou com o pedido antes do outro 
pesquisador. Não adianta lançar uma medida como essa da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sem antes se preparar. O governo deveria 
obrigar o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) a ser mais ágil nos processos", 
acrescenta.  
 
Buaes levanta ainda outra questão importante: os custos para gerar patente. "Custa mais de 
R$ 500 para solicitar patente. Talvez não seja um valor que um estudante de mestrado tenha 
à disposição, com facilidade. Deveria haver um fundo de recursos específicos para isso e uma 
campanha de conscientização dos alunos sobre a importância de patentear seus trabalhos para 
valorizá-los." 
 
As preocupações de Buaes são pertinentes, mas, segundo a assessoria de imprensa da Capes, 
ele, assim como outros pesquisadores, podem ficar tranqüilos: todas as teses e dissertações 
que solicitem sigilo serão tratadas de forma especial. Ou seja, basta a coordenação do curso 
justificar que aquele trabalho está aguardando patente, e a Capes postergará a divulgação 
dele na rede.  
 
O cadastro das teses e dissertações no portal Domínio Público tem como meta mais do que 
facilitar a divulgação. O objetivo da Capes é fazer um controle do quanto cada universidade 
está contribuindo para a produção científica. A intenção é contabilizar quantos alunos de cada 
curso realmente defendem suas teses, o que vai melhorar a avaliação da qualidade da pós-
graduação brasileira. 
 
Mais bônus do que ônus 
 



A maior parte da comunidade acadêmica está vendo com bons olhos a iniciativa da Capes. "A 
digitalização só tem vantagens. Não vi nenhum reitor reclamando. Todo mundo é favorável, 
apesar de alguns ainda não estarem bem informados sobre como o processo será realizado", 
afirma o presidente do Crub (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), Manassés 
Claudino Fonteles, que também é reitor do Mackenzie. Ele explica: "atualmente, as teses ficam 
guardadas de um jeito que ninguém as lê. O novo sistema vai fazer com que elas ganhem o 
mundo. A digitalização vai fazê-las caminhar fora dos muros da universidade, da província, do 
país, dos continentes". 
 
Segundo Fonteles, ao contrário do que alguns pesquisadores temem, a possibilidade de fraude 
vai diminuir muito com a digitalização. "Será possível checar online se uma tese foi copiada. O 
novo sistema terá maneiras de controlar quem lê e quem fez o download, pelo IP da máquina. 
Além do que, haverá o aumento da procura por gerar patente, o que é muito importante", diz 
o reitor, ele próprio um pesquisador que publica muitos artigos, e diz que nunca teve medo de 
plágio. "Fiz minha tese nos EUA e ninguém nunca leu porque ficou gravada lá. Isso é muito 
negativo."  
 
Adriane Sibele Ferrari, diretora técnica do Sistema Integrado de Biblioteca da USP 
(Universidade de São Paulo), também só vê benefícios na digitalização. "Somos uma 
universidade pública e acho que é natural que o conteúdo tenha acesso livre, salvaguardados 
alguns casos que tem patentes a serem geradas. Mas a premissa básica tem que ser a 
obrigatoriedade."  
 
Não só gestores estão de acordo, como também os próprios pesquisadores. "Essa iniciativa faz 
parte da integração da universidade com a comunidade. Não entendo o medo do plágio já que 
atualmente o trabalho é público desde o exame de defesa até a versão da biblioteca, a qual 
qualquer um pode ter acesso", acredita Guilherme Martinhon, mestrando da Faculdade de 
Engenharia Ilha Solteira, da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho).  
 
Outra vantagem da digitalização é o fato dos pesquisadores não terem que ficar "reinventando 
a roda" a cada pesquisa por não terem conhecimento de outras realizadas anteriormente 
relacionadas ao tema. Foi o que ressaltou Danilo Streit, pós-doutorando na área de Biologia 
Molecular na UEM (Universidade Estadual de Maringá). "Tive bastante dificuldade para 
encontrar material para a minha dissertação de mestrado, e foi ainda pior na de doutorado. 
Faltando apenas seis meses para a defesa, soube que um colega meu tinha trabalhado com o 
mesmo tema, e em São Paulo. Se já houvesse um banco de dados que agregasse todas as 
teses, poderia ter encontrado o trabalho dele antes, além de outros, em outros estados, e 
evoluído muito mais no meu. A digitalização teria facilitado a minha pesquisa. É claro que 
sempre pode haver um mau caráter que vai roubar a sua idéia, mas isso é um ônus que acho 
pequeno perto do bônus." 
 
Retrabalho? 
 
A Capes, porém, ainda não deixou claras algumas questões técnicas do processo de 
digitalização. Será que todas as universidades têm estrutura para digitalizar as suas teses e 
dissertações? Receberão ajuda financeira do MEC? E a mão de obra que vai dar para migrar os 
trabalhos de um sistema - já existente em muitas IES - para outro?  
 
O Ibict (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) já agrega teses e 
dissertações de diversas universidades no Sistema de Publicações Eletrônicas de Teses e 
Dissertações (TEDE), disponibilizando cerca de 18 mil teses de 25 instituições, entre elas, a 
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que tem a maior biblioteca digital do Brasil, 
com mais de 7 mil teses, e envia seus dados automaticamente para o sistema do Ibict. "O que 
não estamos compreendendo muito bem nesse novo sistema proposto pela Capes é: teremos 
o retrabalho de colocar as informações no portal Domínio Público? Ou haverá um software que 
vai puxar o arquivo do meu sistema automaticamente?  
 
 



A meu ver, o ideal seria a Capes estar integrada com o Ibict", pondera Luiz Atílio Vicentini, 
coordenador do sistema de bibliotecas da Unicamp, que desde 2002 possui uma biblioteca 
digital alimentada com uma média de 20 teses por dia. "Hoje estamos com 900 mil downloads 
de teses, será que nossos usuários vão migrar para o portal do MEC?"  
 
Segundo a assessoria de imprensa da Capes, essas questões devem ser detalhadas na 
próxima semana e divulgadas para as universidades e para a imprensa pelo presidente da 
Capes, Jorge Guimarães. 
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