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Era sabido que a equipe de uma universidade federal brasileira fizera a
migração manualmente, e seguindo este exemplo a migração foi realizada
entre julho e agosto de 2014. Nesta tarefa, colaboraram seis bibliotecários e
nove servidores de outras coordenadorias (setores) da biblioteca. Os

Em 2013 foi implantado o Repositório Institucional
da UFLA (RIUFLA) em consonância com as políticas
públicas de acesso aberto à produção científica.
Logo que o RIUFLA foi implantado, as dissertações
e teses do ano de 2012 foram disponibilizadas em
tempo hábil. Naquele momento foi necessário
manter dois sistemas para recuperar os trabalhos: a
BDTD para trabalhos defendidos entre 2006 e 2011
e o RIUFLA para trabalhos defendidos entre 2012 e
2013. Isto foi necessário pelo fato de que naquele
momento a biblioteca não dispunha de tecnologia
para a migração automática dos dados.

nove servidores de outras coordenadorias (setores) da biblioteca. Os
servidores da Coordenadoria de Produtos e Serviços ficaram responsáveis
por manter o depósito das teses e dissertações recentes. Inicialmente, houve
um treinamento com os envolvidos nesse processo sobre uso da BDTD e das
submissões no RIUFLA.

Os servidores e alguns dos bibliotecários efetuaram o depósito e os
bibliotecários fizeram a conferência dos metadados. Havia um total de 2.391
teses e dissertações, divididas em 20 programas de pós-graduação, as quais
foram distribuídas entre as equipes de depósito. Cada servidor ficou
responsável pela migração de aproximadamente 341documentos.

A migração foi resultado de um trabalho em equipe, com servidores com
atribuições distintas e que demonstraram empenho em finalizar a tarefa. Ao
final do trabalho foi possível unificar o sistema de guarda e recuperação das
teses e dissertações defendidas na UFLA, além de garantir a qualidade dos
metadados padronizados.
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