
                       UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

                       SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRN (SISBI) 

                        BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 

Biblioteca Central Zila Mamede faz 56 anos de história 

 

No dia 02 de maio a Biblioteca Central Zila completa 56 anos, a sua história tem 
raízes enlaçadas diretamente com a história da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 

A Universidade do Rio Grande do Norte (URN) foi criada em 25 de junho de 1958, 
concretizando assim o desejo da elite intelectualizada do estado, desejo esse 
liderado por Luiz da Câmara Cascudo e pelo Governador Dinarte Mariz. A URN 
incorporou os cursos superiores mantidos pelo Estado, as Faculdades de Farmácia, 
Odontologia e a de Direito; e agregou os cursos superiores privados de Medicina, 
Filosofia e a Escola de Serviço Social à recém-criada instituição. 

No ano de 1959, a Resolução Nº 14/1959 delegou poderes ao Magnífico Reitor 
Onofre Lopes para providenciar, em ato conjunto, a criação do brasão e da bandeira 
da UFRN e a instalação da Biblioteca. O acontecimento, que marcou o nascimento 
da simbologia da incipiente instituição, selou definitivamente a importância da 
Biblioteca como um dos pilares de sustentação da Universidade. Configurou-se, 
através da presença do livro no brasão, como o testemunho pictórico da contribuição 
imprescindível da biblioteca, elemento essencial ao ensino, à pesquisa, à extensão, 
hoje compromissos registrados na missão do Sistema de Bibliotecas (SISBI) da 
UFRN. 

Ao citar a instalação da Biblioteca é necessário retroceder à sua origem, dissecar os 
elementos que a compõem: a matéria prima livros, acervos organizados, e 
profissional responsável. Também é necessário lembrar que a Biblioteca foi 
originada através da contribuição inquestionável da Bibliotecária Zila da Costa 
Mamede, paraibana naturalizada potiguar de coração, que atuou como profissional 
responsável pelas bibliotecas das primeiras faculdades. 

Zila Mamede, após concluir o bacharelado em biblioteconomia na Biblioteca 
Nacional, no Rio de janeiro, retorna a Natal em 1957 e passa a dar assistência a 
diversas bibliotecas, dentre elas a da Sociedade Cultural Brasil Estados Unidos, a do 
Tribunal de Justiça do RN e organiza a Biblioteca da Faculdade de Direito. Em 1959, 
preocupada em capacitar equipes para atuar em bibliotecas, ministra curso intensivo 
de biblioteconomia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

A federalização da Universidade do RN, em 1960, trouxe a oficialização dos cursos 
da Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Odontologia, 
Faculdade de Direito e Escola de Engenharia.  A ocupação do espaço destinado 
para a instalação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), um 
terreno com 130 hectares situado entre dunas, antes utilizado como campo de 



treinamento bélico, marcou histórica e geograficamente o início de uma trajetória de 
desenvolvimento técnico, científico e cultural para o Estado. 

Em agosto de 1965 as primeiras iniciativas foram tomadas no sentido de constituir 
um grupo de trabalho para a implantação do Campus Universitário, que efetivamente 
concretizou-se em 1972. Dois anos após, em 24 de junho de 1974, medidas 
administrativas foram autorizadas através do Decreto Nº 74.11, o mesmo que 
reestruturou a UFRN, extinguindo as denominações “Faculdade”, “Escola” e 
“Instituto”. As medidas incluíam a determinação que o Serviço Central de Bibliotecas 
passasse a ser chamado Biblioteca Central da UFRN. 

Neste período o Serviço de Biblioteca estava constituído pela Biblioteca Central e 
três bibliotecas setoriais, a do curso de Medicina, de Odontologia e Oceanografia, 
bem como outras seis bibliotecas setoriais instaladas nos Campi. Ainda neste ano, 
em 14 de novembro, a Resolução CONSEPE Nº 140, aprova o Guia Regulamento, 
provavelmente o primeiro documento com normas e padrões oficiais para o SISBI. 

Com a conclusão das principais obras do Campus Universitário, a biblioteca foi 
instalada em ampla edificação construída para abrigar os acervos das primeiras 
faculdades que se transferiram para o novo espaço. Contudo, a nova biblioteca, até 
1975, dividiu seu espaço com a Reitoria, Funpec e algumas Pró-Reitorias, enquanto 
o prédio da Reitoria era concluído; porém  em 21 de maio de 1975 , na gestão do 
Magnífico Reitor Domingos Gomes de Lima, houve a desocupação do prédio e a 
Biblioteca Central passou a contar com a área total de 3.737.22m². 

Durante a gestão do Magnífico Reitor Diógenes da Cunha Lima, mais 
especificamente no mês de maio de 1983, foi inaugurada novas instalações da 
Biblioteca, ampliando assim a sua área para 4.937,32 m². 

Em 1985, após falecimento de Zila da Costa Mamede, primeira bibliotecária do 
estado, Diretora da Biblioteca Central durante o período de 1959 a 1980, bem como 
idealizadora/organizadora do Sistema de Bibliotecas da UFRN, a Biblioteca Central 
da UFRN passou a ser chamada Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). 

Em maio de 2011, na gestão do Magnífico Reitor José Ivonildo do Rêgo, foi 
inaugurado um novo prédio, que possui uma área de 3.649,17 m², distribuídas em 
três pavimentos; ampliando assim a estrutura da Biblioteca Central Zila Mamede, 
que hoje possui uma área total de aproximadamente 8.586,49m². 

A Biblioteca Central Zila Mamede, com 394.000 volumes físicos, livros eletrônicos, 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Repositório Institucional, Portal de 
Periódicos Eletrônicos, Biblioteca Digital de Monografias, Repositório de Informação 
Acessível, Hemerotecas, Acervo Fotográfico, entre muitos outros, é a maior do 
Estado e completa 56 anos oferecendo um serviço de excelência à comunidade 
acadêmica da UFRN e a todo o Rio Grande do Norte, uma vez que é aberta ao 
publico em geral, sendo um espaço que oferece sempre possibilidades de acesso à 
leitura e a cultura de um modo geral. 
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