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Preservação e digitalização da memória institucional da FAMED/UFRGS 
 
As bibliotecas universitárias são alicerces para a geração de novos conhecimentos. O 
acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina (FAMED), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), guarda documentos de valor histórico para as Ciências da Saúde, 
especialmente a Medicina, e para as Ciências Sociais e Humanas. Entre eles, os periódicos 
(co)editados pela FAMED, em diferentes períodos de sua existência, e os trabalhos 
acadêmicos de autoria de alguns dos primeiros médicos graduados no início do século XX. 
Em 2011, a Biblioteca iniciou a digitalização dos periódicos, com o objetivo de ampliar a 
visibilidade e o acesso aos documentos, bem como preservar os exemplares impressos 
evitando o manuseio. Foram disponibilizados três periódicos até o momento, do total de 
nove a serem digitalizados, na Plataforma SEER/UFRGS:  Anais da Faculdade de 
Medicina, Archivos Rio-Grandenses de Medicina e Revista dos Cursos da Faculdade de 
Medicina. Em relação aos trabalhos acadêmicos, a Biblioteca possui 4700 títulos em 
formato impresso, sendo 892 do período de 1904-1950 e, em sua maioria, exemplar único 
na Universidade. Em 2017, contatou-se o autor, ou seu familiar, tanto quanto possível, por 
e-mail ou correspondência, a fim de obter autorização para a digitalização e a 
disponibilização em acesso aberto no LUME - Repositório Digital da UFRGS. Estabeleceu-
se parceria com o Centro de Documentação e Acervo Digital da Pesquisa (CEDAP), da 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, para digitalização dos itens sem a 
possibilidade de desencadernação. Foram digitalizados 296 documentos, e pretende-se 
monitorar aqueles que entrarão em domínio público. Considera-se que o projeto contribui 
para a preservação do patrimônio histórico e científico da UFRGS, permitindo que a 
informação seja acessada pelos cidadãos e pesquisadores muito além dos muros da 
Universidade.   
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