
Contexto

Planejamento

Estrutura

Política de funcionamento



 Promoção do acesso universal

 Informação atualizada

 Facilidade de pesquisa

 Compartilhamento de informação

 Facilidade de manutenção da informação

 Formatos múltiplos de documentos

 Transparência

 Acessibilidade

 Preservação                                       LEGALIDADE

 CF 1988

 LEI 12.527/ 



 Os órgãos e entidades deverão, além de fornecer informações
atualizadas e disponíveis para acesso, utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores —
internet, bem como disponibilizar as ferramentas de pesquisa de
conteúdo, possibilitando gravação, e acesso automático por sistemas

externos em formato aberto, incluindo a garantia de autenticidade.
(Lei 12.527/2011)



[...] Website que dispõe de uma coleção pública ou privada de livros,

documentos eletrônicos ou congêneres, organizada para estudo,
leitura e consulta. Organizadas por estantes virtuais [em ordem de
autor, gênero ou obra] e que guardam e/ou ordenam arquivos de
documentos eletrônicos, onde os leitores de todo o mundo acessam
e fazem download a partir de um único servidor ou de vários
servidores interligados.

[...] uma coleção de documentos digitais estruturados sejam
produzidos mediante digitalização de materiais existentes sejam
preparados de modo digital na origem, dotada de uma organização
total e coerente de natureza semântica e temática, que se manifesta
por meio de um conjunto de relações interdocumentais e
intradocumentais e de um adequado dispositivo meta-
informacional. ( CIOTTI E RONCAGLIA)



 Caracterizam como um tipo de ambiente informacional digital,
possibilitam a interoperabilidade de dados, o controle e o
armazenamento da produção científica, a preservação da
informação a longo prazo, o autoarquivamento do documento, o
acesso livre, a recuperação e a disseminação da informação
científica, dando visibilidade à produção científica e minimizando
os custos de publicação.





 Art. 33 À Coordenadoria de Documentação compete: 
I - gerenciar o acervo bibliográfico; 

 II  - planejar, implementar e coordenar a captação,  o 
armazenamento, o tratamento, a recuperação e a disseminação de  
informações e de documentos necessários ao atendimento dos  objetivos 
do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT) e da (ENAMAT)... 

 III  - assessorar a Comissão de Documentação no registro e no controle dos 
repositórios autorizados de jurisprudência, na publicação da Revista do 

 TST, bem como na atualização, preservação e divulgação da documentação 
técnica e histórica do Órgão. 



A Biblioteca Digital do TST é composta por  coleção de 
documentos preparados de forma digital na sua origem ou 
produzidos mediante digitalização de materiais, com recursos 
tecnológicos que permitem disponibilizar informações rápidas 
e atuais.

OBJETIVO

Reunir  e dar acesso aos normativos institucional  e 

documentos pertinentes às atividades trabalhistas, 

organizados de forma temática e coerente, formando um 

repositório de acesso único.  



CENÁRIO



 6 coleções - 8.366 registros  



 TÍTULO DO PROJETO – INTRODUÇÃO

 DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO - Desenvolvimento de 
sistemas que respeite as necessidades institucionais

 JUSTIFICATIVA- deve conter os motivos que demonstram o 
interesse em intervir na organização. Um projeto só será viável na 
medida em que se aplicar justificadamente a uma realidade, 
conforme as necessidades e prioridades levantadas durante a fase 
de pesquisa e planejamento. (15 a 20 linhas) 

 Quais as mudanças que ocorrerão? 

 Quais os benefícios que a BD irá trazer? 



 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 A consolidação, funcionamento e sucesso de um projeto de 
biblioteca digital exigem que os participantes tenham uma 
direcionamento claro. 

 ESCOPO DO PROJETO ( como será realizado)

como vai funcionar

RECURSOS HUMANOS – equipe multidisciplinar

 RECURSOS TECNOLÓGICOS ( ver requisitos do sistema)

 AUTORIZAÇÃO: Ato n. 520/CDOC.SEJUD.GP, de 4 de novembro
de 2010 Dispõe sobre os procedimentos para publicação de
documentos na Biblioteca Digital do Tribunal Superior do Trabalho
(BDTST).

http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/9631


 Escolha do software 

 Customização

 Diretrizes para coleção - Metadados 

 Fluxo

 Política de depósito - formatação – digitalização- equipe



 Sistema Operacional: Unix ou Windows

 Ambiente: Java 

 Banco de Dados: PostgreSQL ou Oracle

 Jakarta Tomcat

 Versão instalada no TST 1.5.2 –

 O software original - desenvolvido pelo MIT em 
parceria com a HP - modificado pela Equipe da 
Secretaria de Tecnologia da Informação do TST e a 
CDOC



 Histórico

 Tradução

 Inserção de novos metadados para exibição

 Inclusão de novos dados para a busca avançada

 Inclusão da página de ajuda customizada

 Inclusão da popup de contatos nas telas de erro

 Modificações no layout







 Quais os serviços que serão oferecidos aos usuários. Precisam estar 
ligados aos objetivos. 

 Qual será o conteúdo? 

 Capturar os registros institucionais; 

 Preservação; Doutrina; Legislação; Temática

 Metadados 

 Fluxo - Um sistema de Workflow tem como objetivo propiciar 
suporte computadorizado a um grupo de participantes que 
trabalham em conjunto para atingir um objetivo em comum



 Ato 172/1999 – Altera o Ato 770/2008 

 Ato 770/2008 – Revoga os Atos 
64/2001, 369/2006 e a RA 1054/2005 

 Ato 64/2001 – Revoga a RA 433/1997 

 Ato 101/1999 – Altera a RA 433/1997 

 RA 1054/2005 – Altera a RA 923/2003, 
revoga o Ato 48/2003 e restabelece o Ato 
64/2001 

 Ato 369/2006 – Altera o Ato 64/2001 

 Ato 48/2003 – Revoga o Ato 64/2001 

 Ato 234/2009 – Altera o Ato 324/2008

Coleção Atos Normativos : relacionamentos





 Manuais - Elaboração de políticas de 
funcionamento : gerenciamento, coleções,

direitos autorais - licenças



Obrigada,


