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BCZM 55 ANOS 

 
 

No dia 02 de maio a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) estará 
completando 55 anos de serviços prestados à comunidade acadêmica. Nascida 
como “Serviço Central de Biblioteca”, através da autorização pelo Conselho 
Universitário em 02.05.59, o mesmo Conselho que, também em 2 de maio de 
1959, delegou ao Reitor Onofre Lopes plenos poderes “para providenciar a 
criação do Símbolo e da Bandeira da Universidade”. A BCZM é portanto tão 
representativa e emblemática quanto os principais símbolos da UFRN. E se faz 
representar, através da figura do livro, no desenho do brasão de autoria de 
Gustavo Barroso, que em seu último trabalho traduz as imagens do livro aberto 
como significando o ensino e a pesquisa, sendo este iluminado pela “estrela 
luminosa (que) recorda a que guiou os Reis Magos a Belém, exprime a nossa 
tradição cristã e a cidade de Natal, protegida pela Fortaleza dos Reis Magos, 
sede da Universidade”. 
 
 Nestes 55 anos de prestação de serviços de informação a BCZM vem 
acompanhando o desenvolvimento científico e tecnológico se adaptando às 
crescentes demandas, tanto em termos de estrutura física e equipamentos, 
quanto em relação à equipe, novas tecnologias de comunicação e informação, 
e principalmente em relação ao acervo que é composto pelas indicações de 
docentes, discente e demais servidores da UFRN, através de um sistema de 
compras, premiado pelo MEC, que integra todos os atores envolvidos. Em 
relação ao acervo, este não se restringe apenas ao formato livro de papel. 
Desde 2006, com a implementação da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) da UFRN toda produção científica dos nossos programas 
de pós-graduação passaram a integrar a BDTD Nacional e a Networked Digital 
Library of Theses and Dissertation (NDLTD), sendo estas coordenadas pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e pela 
Virgínia Tech University, respectivamente, fato esse que confere visibilidade 
em nível mundial aos trabalhos produzidos no âmbito da UFRN. 
 
 Essa mesma visibilidade é conferida aos demais repositórios digitais. 
Atualmente a UFRN dispõe do Portal de Periódicos Eletrônicos, que abriga as 
revistas eletrônicas produzidas pelos Centros Acadêmicos, Programas de Pós-
Graduação e outras Unidades; o Repositório Institucional que tem como missão 
armazenar, preservar e disponibilizar na Internet, textos completos de livre 
acesso; o Repositório de Monografias, desenvolvido em parceria com o 
Departamento de Ciência da Informação, hoje armazenando trabalhos de 
conclusão dos cursos de Biblioteconomia, Contabilidade, Administração, 
economia, estando apto para armazenar dos demais cursos do CCSA e o mais 
recente, o Repositório de Informação Acessível (RIA), que tem o objetivo de 
armazenar e disponibilizar eletronicamente o conteúdo informacional de apoio 
à comunidade acadêmica com deficiência visual. O RIA é composto por 



materiais informacionais digitais em formatos acessíveis produzidos e ou 
adaptados no Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central Zila Mamede 
- BCZM, além de outros materiais que venham a ser incorporados ao seu 
acervo. 

   A BCZM, que hoje possui uma área total de 8.525,29 m², tinha até maio 
de 2011  4.937,32 m² e esta antiga edificação abrigou, na parte superior, a 1ª 
reitoria no Campus, entre 1976 e 1979. Hoje, nesta área funciona a Direção, 
Secretaria, Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais, Coordenadoria de Seleção 
e Aquisição (Setor de Compra, Setor de Doação e Seção de Intercâmbio), 
Coordenadoria de Processos Técnicos (Setor de Catalogação e Classificação, 
Setor de Restauração e Seção de apoio Técnico), Coordenadoria de Apoio ao 
Usuário (Setor de Informação e Referência, Setor de Coleções Especiais, Setor 
de Circulação (acervos das classes 7 a 9 e Coleção de Desbaste), Setor de 
Repositórios Digitais), Coordenadoria de Apoio Tecnológico, Videoteca (30 
lugares), Auditório (138 lugares), Salas de estudo individual e em grupo, 
Reprografia, Balcão de guarda-volumes, Sala de Máquinas 
Leitoras/Copiadoras de Microfichas/ Microfilmes, áreas para leitura, instalações 
sanitárias e outras.  

As novas instalações possuem uma área de 3.587,97 m², distribuídas 
em três pavimentos. O térreo compreende a Videoteca (50 lugares), 
Laboratório de Informática (20 lugares), Laboratório de Acessibilidade e Sala 
para Serviços Internos. O primeiro e o segundo pavimentos dispõem de Sala 
para Estudo Individual, Área para estudo em grupo (75 mesas), Sala de Obras 
Raras, Folhetos e Coleção Brasiliana, Área de Acervo que agrupam as 
coleções das classes 0 a 6, além de Hall e instalações sanitárias.  

No tocante à acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, 
a biblioteca dispõe de vaga exclusiva no estacionamento, rampas de acesso, 
plataforma elevatória, piso tátil, coleção de obras em Braille, instalações 
sanitárias adaptadas, telefone público para deficientes físicos, bem como 
outros equipamentos especiais, tais como: computadores, scanner de mesa, 
softwares de leitura, extensores de punho, switch mouse, aranha mola, 
bengala, lupas de apoio e máquina rotuladora. Estes equipamentos encontram-
se disponíveis no Laboratório de Acessibilidade que é mantido em parceria 
com a CAENE. 

 Hoje a BCZM possui um quadro funcional de 62 técnicos, sendo 28 

bibliotecários, 26 terceirizados e 82 bolsistas. Utiliza o Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) na informatização dos serviços de 

empréstimo, renovação, consulta ao catálogo, solicitação de catalogação na 

fonte e agendamento para orientação à normalização de trabalhos acadêmicos, 

sendo estes quatro últimos também disponíveis via Internet. O Módulo 

Biblioteca público do SIGAA também oferece “Consulta ao Acervo ou a Novas 

Aquisições” para o público em geral e especificamente para a comunidade 

universitária, dispõe a possibilidade de se cadastrar no “Serviço de 

Disseminação Seletiva da Informação (DSI)”, onde o usuário pode escolher os 

“Assuntos e/ou Autores” cadastrados na nossa base de dados e, 



semanalmente, irá receber avisos personalizados, contendo os títulos dos 

últimos materiais que foram incluídos no acervo da área de interesse 

previamente cadastrada, ou ainda, receber mensalmente o “Informativo de 

Novas Aquisições” contendo os títulos dos últimos materiais que foram 

incluídos no acervo das bibliotecas, também dentro da área de conhecimento 

escolhida. 

 Seu acervo é constituído de coleções (documentos) tanto no formato 

impresso, quanto no eletrônico. Através do sistema de livre acesso, essas 

coleções são disponibilizas para os seus usuários. E, ainda, a sua consulta se 

dá através do acesso pelo catálogo online, aberto ao público em geral. 

 O acervo da BCZM compreende hoje, aproximadamente 359.000 

volumes impressos e 3.536 livros eletrônicos, sendo 42 títulos da Atheneu 

(Área de Saúde) e 3.493 da Springer, distribuídos nas seguintes áreas: 

Arquitetura, Artes e Design; Ciências do Comportamento; Ciências Biomédicas 

e Biologia; Economia e Negócios; Química e Ciência dos Materiais; Ciências da 

Computação; Ciências Ambientais e da Terra; Engenharia; Humanidades, 

Ciências Sociais e Direito; Matemática e Estatística; Medicina; Física e 

Astronomia; Computação Profissional e Web Design. Os livros eletrônicos 

podem ser acessados por alunos, professores e demais servidores no âmbito 

da UFRN, bem como fora do campus, desde que os usuários possuam 

cadastro em algum dos sistemas da universidade (SIGAA, SIPAC ou SIGPRH). 

Para tanto, faz‐se necessário que se configure o navegador, seja Internet 

Explorer ou Mozila Firefox, para que seja autorizado o acesso as publicações.  
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