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O Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa (CEDAP) 

 

CEDAP foi criado para oferecer gestão qualificada de dados resultantes das pesquisas 

nas diversas áreas do conhecimento da Universidade, visto que estão sujeitos a 

obsolescência tecnológica. O centro dispõe de espaço, equipamentos para digitalização 

de materiais de diversos formatos (por exemplo, livros, revistas documentos em papel, 

microfilme, imagens radiológicas, fotografias, negativos fotográficos, entre outros) e, 

em parceria com o CPD/UFRGS, de espaço para armazenamento dos materiais 

digitalizados.  Os recursos de infraestrutura foram financiados pela FINEP e a 

manutenção é garantida pela instituição. Esse apoio permite a preservação de dados de 

pesquisa, agregando valor, possibilitando a validação de resultados e novas pesquisas 

a qualquer tempo, e compartilhando o conhecimento gerado na Universidade ou por 

outras instituições que necessitarem desse tipo de serviços. O CEDAP também 

desenvolve políticas aplicadas à gestão do material de pesquisa, seguindo normas 

internacionais, de forma a propiciar o reuso do material; manutenção dos dados de 

observação; disponibilização de dados para novos projetos e fomento à colaboração 

para evitar a duplicação de esforços. Assim o CEDAP, a partir desses recursos, elabora 

estratégias e planos para digitalização, por meio da seleção, configuração, controle de 

qualidade e fluxos, elaboração de ontologias, esquemas de metadados e plataformas, 

concentrando esforços de áreas como a Ciência da Informação, Biblioteconomia, 

Arquivologia, Comunicação e Ciência da Computação. O CEDAP, ainda em processo 

embrionário, já apoia projetos de pesquisa e de desenvolvimento, como o “Propaganda 

e Democracia: Campanhas vencedoras para o governo do Rio Grande do Sul entre 1982 

e 2014”, da Professora Maria Berenice Machado, e o da “Revista 3x4 dos alunos de 

jornalismo”, editada deste 1972, ambos na FABICO.  O CEDAP, por meio dessa 

divulgação, busca fomentar a formação de novas coleções, orientado os pesquisadores 

desde a elaboração dos projetos até a manutenção e preservação dos dados da 

pesquisa. 


