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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL

Conjunto de serviços que uma universidade 
oferece aos membros de sua comunidade para 
o gerenciamento e disseminação dos materiais 

digitais gerados pela instituição e seus 
membros

(CROW, 2009, p. 2)



AUTOARQUIVAMENTO

É uma atividade complementar em que o autor, 
após publicar o seu artigo em periódicos ou 

outro tipo de produção científica contemplado 
pelo sistema, autoarquiva uma cópia no 

Repositório Institucional (RI)

(SWAN, 2005)



DESAFIOS

Desconhecimento

Duplicação de trabalho

Dificuldade em identificar as informações dos 
documentos

Dificuldade em identificar os descritores de 
assunto



PROJETO DE EXTENSÃO

Elaborar workflow 

Capacitar os usuários para o autoarquivamento

Confeccionar manual



METODOLOGIA

Identificação dos alunos

Seleção 

Elaboração do manual (consulta no site 
Scielo/submissão de documentos)

Treinamento coletivo dos alunos

Depósito dos artigos 



Clique em artigo em PDF 
para baixar o arquivo com 
o artigo. Salve o arquivo 
com o nome sugerido (não 
 mude o nome do arquivo). 
 

No Repositório, no metadado  Autor, inserir os autores na ordem em que são 
listados no artigo. Diferente da regra do AACR2 que diz para inserir somente 
até 3 autores, no Repositório, é necessário informar todos os autores.
 

Clique em Como citar este 
artigo, em seguida, copie a 
referência no Formato 
Documento Eletrônico 
(ABNT) e cole no campo 
Referência no Repositório. 
Isso não quer dizer que a 
referência esteja certa, é 
necessário realizar algumas 
correções. Não é 
necessário incluir o número  
do ISSN e do DOI na 
referência. 

Se após consultar o nome 
dos autores no Catálogo de 
Autoridades da Biblioteca 
Nacional (BN), não localizar 
os autores, clique em 
Curriculum ScienTI para 
verificar o nome completo 
dos autores. Insira no 
repositório somente os 
nomes autorizados na BN 
ou o nome completo. 
 



Quando estiver preenchendo o 
item Licença Creative 
Commons no Repositório, 
verifique neste ícone o tipo de 
licença que foi utilizada pelo 
autor (es), para marcar a opção 
correta no Repositório.
OBS: Consultar o Manual para 
autores – Licença Creative 
Commons.



Não preencher. 
Estes 
metadados são 
utilizados 
somente para 
dissertações e 
teses.

Informe os autores na ordem 
em que aparecem listados no 
artigo (de acordo com as regras 
 de catalogação). Caso exista 
mais de um autor, clique no 
ícone Adicionar mais, para 
inserir mais campos.

Informe aqui o 
título principal 
do artigo, e em 
outros títulos, 
informe os 
títulos 
traduzidos em 
outro idioma.



Não 
preencher.

Informe o 
termo 
autorizado 
localizado 
no catálogo 
de assunto 
da 
Biblioteca 
Nacional 
(BN).

Informe o 
termo 
correlato 
localizado 
também na 
BN.



AMOSTRA

Depósito de 120 artigos com Licença Creative 
Commons

40 alunos divididos em dois grupos:

Grupo 1 – acompanhado pelo professor no 
processo de submissão.

Grupo 2 – utilizou manual contendo 
orientações para o autoarquivamento (versão 
teste), juntamente com a orientação de um dos 
professores.



RESULTADOS

o grupo 1 - dificuldades: preenchimento dos 
metadados (autor / título); identificação dos 
descritores; e identificação do tipo de 
permissão da licença Creative Commons

o grupo 2 - melhor desempenho na descrição 
dos metadados

Dificuldade na elaboração correta das 
referências e na identificação das palavras-
chave.



Metadados dos 
títulos - não 
padronizados

Falta de 
padronização de 
acordo com as 
normas da ABNT 
NBR6023



Identificação das 
palavras-chave 
autorizadas nos 
vocabulários 
controlados.



CONCLUSÃO

oferecer treinamento para a comunidade, 
principalmente no sentido de habilitar 
pessoas como elemento multiplicador

propiciar instrumentos/elementos da 
representação temática

disponibilizar manual passo a passo e 
mecanismos para tirar dúvidas, como 
FAQs/Web 2.0 (blogs, Wikis, MsN)

incentivar a participação dos 
professores/alunos do Departamento de 
Biblioteconomia



REFERENCIAS

CROW, R. Sparc. Institutional repository checklist & resource guide. 
Washington: SPARC, 2002.

FERREIRA, M.; BAPTISTA, A. A. The use of taxonomies as a way to achieve 
interoperability and improved resource discovery in DSpace-based 
repositories. In: RAMALHO, J.C.; SIMÕES, A.; LOPES, J.C. (Ed.). XATA 
2005 : XML : aplicações e tecnologias associadas. Actas da III Conferência 
Nacional, Braga, 2005. Disponível em: <
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/873/1/paper-25.pdf>. 
Acesso em: 3 jun. 2011. 

LEITE, F. C. L. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação 
científica brasileira: repositórios institucionais de acesso aberto. Brasília: 
Ibict, 2009.

LYNCH, C. A. Institutional repositories: essential infrastructure for 
scholarship in the digital age. ARL Bimonthly Report, Washington, n. 226, 
2003. Disponível em: <
http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir~prints.html>. Acesso em: 
17 dez. 2008.

SWAN, A. Open access self-archiving: an introduction. 2005. Disponível 
em: <
http://www.openscholarship.org/upload/docs/application/pdf/2009-01/open_access_ self-archiving_-_an_introduction.pdf
>. Acesso em: 2 dez. 2010.

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/873/1/paper-25.pdf
http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir~prints.html
http://www.openscholarship.org/upload/docs/application/pdf/2009-01/open_access_%20self-archiving_-_an_introduction.pdf

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

