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RESUMO 

Atualmente com o uso das tecnologias da informação comunicação - TICs, muitas Bibliotecas 

e Centro de Documentação estão informatizando seus acervos e adequando os princípios 

básicos da Biblioteconomia como Administração de Biblioteca, Seleção, Disseminação de 

Informação, Catalogação, Serviço de Referência, Classificação e outros, no sentido de unir 

estes princípios às novas propostas de controle de informação trazidas pelas tecnologias da 

informação, e como tendo a possibilidade de disseminar a informação de maneira mais rápida 

e socializada, não mais de forma estática e sim dinâmica. Assim, em vista dessa observação 

notou-se à necessidade da implantação de um Repositório Institucional para a comunidade 

cientifica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Este trabalho tem por 

objetivo apresentar a iniciativa da UFRB na construção e desenvolvimento de um Repositório 

Institucional para as publicações científicas produzidas pelo seu corpo docente e discente 

baseado na política de Acesso Aberto, denominado RI-UFRB, cuja proposta é dinamizar, 

preservar, disseminar o conhecimento produzido na instituição de forma rápida e eficiente, 

garantindo maior visibilidade no impacto destas produções para cursos da UFRB. Para a 

implantação do RI-UFRB, o primeiro passo foi a formalização do projeto perante a 

instituição, em seguida iniciou-se a fase de pesquisa para o seu desenvolvimento com base 

nos teóricos que escreveram trabalhos sobre Repositórios Institucionais, aplicando-os à 

realidade da UFRB.  Até o momento a construção do RI-UFRB, está em processo inicial e em 

desenvolvimento continuo, já foi concluída a modelagem do banco de dados, a criação da 

página da web, a documentação da submissão de documentos no RI e por fim a implantação 

do plano de marketing. Atualmente, tem-se um total aproximado de 273, documentos 

indexados no RI, o resultado tem sido satisfatório, pois, mesmo não utilizando ainda o 

processo de auto-arquivamento, nota-se uma maior divulgação da produção científica da 

universidade. Para nossa universidade o RI-UFRB hoje é uma poderosa ferramenta de gestão 

informacional, principalmente para o nosso Sistema de Bibliotecas, no que tange a divulgação 

dos materiais referentes à produção científica da instituição, depositados em nossos acervos. 

Palavras-Chave: Gestão da Informação 1; Repositório Institucional 2; Comunicação Científica 3 

Disseminação da Informação 4;  Acesso aberto 5. 

ABSTRACT 

Currently the use of information communication technologies - ICTs, many Libraries and 

Documentation Centre are computerizing their collections and adapting the basic principles of 

librarianship as Library Management, Selection, Information Dissemination, Cataloging, 

Reference Service, Classification and others to unite these principles to new proposals for 

control of information brought by information technology, and as having the ability to 

disseminate information faster and more socialized way, no more static but dynamic manner. 

Thus, in view of this observation it was noted the need for the establishment of an 

Institutional Repository for the scientific community of the Federal University of Reconcavo 

of Bahia (UFRB). This work aims to present the initiative of UFRB in the construction and 

development of an Institutional Repository for scientific publications produced by its faculty 

and students based on the Open Access policy, called RI-UFRB, whose purpose is to foster, 

preserve, disseminate knowledge produced in the institution quickly and efficiently, ensuring 

greater visibility on the impact of these productions to UFRB courses. To implement the RI-

UFRB, the first step was to formalize the project in the institution, then began the research 

phase for its development based on theorists who have written papers on Institutional 
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Repositories, applying them to the reality of UFRB. By the time the construction of the IR-

UFRB, is in the initial process and continuous development, has already completed the 

modeling of the database, the creation of the web page, the documentation of the submission 

of documents in RI and finally deploying marketing plan. Currently, we have a total of 

approximately 273 documents indexed in RI, the result has been satisfactory, because even 

not using the process of self-archiving, note a greater dissemination of scientific production of 

the university. Our university RI-UFRB today is a powerful informational management, 

especially for our library system, regarding disclosure of material relating to the scientific 

production of institution, deposited in our collections. 

 

Keywords: Information Management 1; 2 Institutional Repository; Scientific Communication 

3 Information Dissemination 4; Open Access 5 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento da produção científica nas universidades é originário dos resultados das 

pesquisas e estudos e esses resultados são documentados pelos pesquisadores que ao longo do 

processo de criação, de pesquisa, de análises, vão descrevendo as etapas, as conclusões e 

direcionando suas descobertas para sociedade científica em formato de artigos, livros, 

periódicos, monografias, teses, dissertações, papers, fotografias, boletins, resumos, anais, 

CDs, DVDs, sites, revistas eletrônicas etc. Esses mecanismos dão ao pesquisador a 

possibilidade de difusão rápida dos resultados das suas pesquisas e a resposta da comunidade 

científica. A partir do momento que se iniciou a informatização de todo o acervo das 

bibliotecas da UFRB no Sistema Bibliográfico Pergamum, observou-se que o acervo tanto 

bibliográfico quanto da literatura cinzenta, é crescente assim como, o seu corpo de 

pesquisadores.  Atualmente tem-se na instituição, o cerca de aproximadamente, 57 

professores, sendo 299 com doutorado, 237 com mestrado, 15 com especialização, 5 com 

graduação e 1 com aperfeiçoamento, nos últimos oito anos, ou seja, 2006 a 2013 esses 

professores trouxeram sua produção cientifica individual resultado das pesquisas de mestrado, 

doutorado, pós-doutorado que, juntamente com  os alunos de graduação e pós-graduação 

estão construindo novas descobertas dentro do processo científico e acadêmico da UFRB.  

Atualmente a UFRB conta com 52 cursos, entre Graduação e Pós-Graduação. Estão 

catalogados no Repositório Institucional RI-UFRB um total 273 documentos entre teses e 

dissertações, artigos e livros da Editora da UFRB.  O arquivamento ocorre periodicamente, 

com a visita aos sites dos cursos e o deposito nas bibliotecas dos documentos. No caso das 

dissertações e teses estas tanto são recebidas no formato impresso quanto no formato digital 

pelas Bibliotecas do Sistema. O Sistema de Bibliotecas, através do Núcleo de Apóio à Gestão 

de Informação e Documentação Digital (NUGID), é que o setor responsável pelo RI-UFRB, 
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por possui pessoal especializado, a fim de criar, implementar e manter o repositório da 

instituição. No entanto, é primordial a colaboração de especialistas de outras áreas como a de 

Tecnologia da Informação, como a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC), 

que apóia e redireciona as atividades voltadas para a implantação dos serviços das bibliotecas 

da UFRB. 

O software utilizado é o Dspace.  O Dspace gerencia documentos, indexa, armazena, 

controla versões, recupera. Sua plataforma tecnológica engloba: linguagem de Programação 

Java; SGBD PostgreSQL, Tomcat , Software  Linux, ou Windows. Tem interface baseada na 

web; aceita uma variedade de formatos (texto, imagem, vídeo e áudio); abarca conteúdos 

diversos livros, artigos, relatórios técnicos, dissertações, teses, simulações, etc. Possui um 

modelo de sistema de informação organizacional baseado em comunidades, subcomunidades 

e coleções. No caso da UFRB as comunidades correspondem aos sete centros de ensino 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC; Centro de Ciências Agrárias Ambientais 

e Biológicas – CCAAB; Centro de Artes Humanidades e Letras – CAHL; Centro de Ciências 

da Saúde – CCS; Centro de Formação de Professores CFP; Centro de Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas - CECULT e o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e 

Sustentabilidade – CETENS. As subcomunidades são constituídas dos cursos de graduação e 

pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), ou seja, cada curso tem a sua coleção 

dentro de repositório, com necessidades específicas de gerenciamento de informação ou seja, 

cada um tipo de metadado para cada tipo de documento. As Coleções são classificadas, por 

tipo de material, trabalhos de conclusão de curso (TCC), artigos, livros, anais de eventos, 

trabalhos apresentados em eventos, relatórios técnicos, entre outros, são constituídas de 

acordo com o interesse e o tipo de produção de cada subcomunidade. 

2 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Sendo assunto recente e bastante interessante, na literatura, o tema Repositório 

Institucional, apresenta diferentes níveis de conceituação, são várias as definições pautadas 

em estudos de teóricos no qual alguns autores definem o RI como sendo um conjunto de 

serviços oferecidos pelas instituições em um formato eletrônico padronizado, cuja finalidade é 

propiciar o acesso livre ou aberto, a distribuição irrestrita, a interroperabiolidade e o 

arquivamento a longo prazo. 

Repositórios Institucionais (RI), como bem descreve Clifford Lynch, diretor da União para 

Informação em Rede, (2003) é: 
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[...] um repositório institucional é um conjunto de serviços que a 

universidade oferece para os membros de sua comunidade para o 
gerenciamento e a disseminação de conteúdos digitais, criados pela 

instituição e membros da sua comunidade. É essencialmente um 

compromisso organizacional com a gestão, desses conteúdos digitais, 
inclusive preservação de longo prazo, quando apropriado, bem como 

organização e acesso ou distribuição. 

Segundo Vianna, Márdero, Arrelano (2006, p. 2) Os Repositórios Institucionais são:  

a) Considerados uma forma eficaz de preservação da produção intelectual dos especialistas de 

uma ou várias instituições; 

b) Os repositórios institucionais representam uma inovação na gestão de documentos 

eletrônicos dentro das instituições de ensino superior (IES); 

c) Um repositório digital é uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a 

capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e prover o acesso 

apropriado; 

d) Os repositórios digitais dividem-se em: temáticos e institucionais. Os repositórios 

temáticos cobrem uma determinada área do conhecimento. Já os repositórios institucionais 

(RI) são sistemas de informação que armazenam, preservam, divulgam e dão acesso à 

produção intelectual de instituições e comunidades científicas, em formato digital e podem ser 

acessados por diversos provedores de serviços nacionais e internacionais. 

É um mecanismo diversificado com uma singular característica, no RI o 

armazenamento da produção científica e originária única e exclusivamente de uma 

determinada instituição e somente seus pesquisadores podem incluir documentos neles, ou 

seja, toda a produção cientifica é local e gerenciada de forma que e pesquisador tem a 

credibilidade e a segurança de que seu material será referenciado dentro de uma fonte segura, 

visto que, com bem ressalta Lynch (2003) esta é uma das formas utilizadas pelas 

universidades para apoiar a divulgação dos resultados de pesquisas científicas, criando 

mecanismos para legitimar e estimular a publicação dos trabalhos produzidos, pois sua função 

primordial é viabilizar a produção científica e preservá-la de forma acessível à todos num 

envolvimento entre pesquisadores e usuários, visto ser um mecanismo de conteúdos 

heterogêneo.   

O conteúdo de um repositório institucional é bastante heterogêneo tanto no 
que diz respeito à tipologia dos documentos como em relação à 

multidisciplinaridade. Os documentos intelectuais produzidos por 

pesquisadores e estudantes, tanto de pesquisa como materiais didáticos 

constituem-se nos principais tipos de registros dos repositórios. Além 
desses, um repositório institucional pode conter informações sobre as 
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diversas atividades da instituição como eventos e outros programas 

promovidos pela mesma. (Café e outros, 2003). 

É um mecanismo tão diversificado e inovador que Raym Crow, (2002) em seu artigo 

The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, destaca o impacto do 

repositório institucional sobre os seus financiadores como bibliotecas, docentes e 

investigadores, estudantes. 

Segundo ele o impacto potencial do repositório institucional em bibliotecas 

acadêmicas ocorre em nível estratégico e tático.  

Estabelecer um programa de repositório institucional indica que uma 

biblioteca além de ter um papel de custódia esta deve contribuir ativamente 
para a evolução da comunicação científica. As bibliotecas são mais 

adequadas para fornecer grande parte da experiência de preparação de 

documentos (formato de documento controle, padrões de arquivos, etc.) para 
ajudar os autores contribuem para a sua pesquisa instituição Da mesma 

forma, as bibliotecas podem oferecer informações muito mais eficazes e 

especialização em termos de marcação de metadados, controles de 
autoridade, e os outros conteúdos requisitos de gestão que aumentem o 

acesso e a usabilidade dos dados em si. (CROW, 2002). 

Para docentes e investigadores este destaca a importância de que nos repositórios os 

direitos autorias, permanecem para o autor sem intermediação de qualquer outro detentor, 

mesmo por que, os direitos autorais oferecem proteção aos autores de conteúdos para 

controlar como seus materiais podem ser usados e distribuídos, e o seu adequado 

entendimento é vital para o sucesso do projeto repositório institucional. 

O maior obstáculo a qualquer mudança na estrutura fundamental de 

acadêmicos reside na inércia do paradigma da publicação tradicional. E nada 
que a inércia mais profunda e compreensível, dada a profissionais apostas do 

que entre os acadêmicos da faculdade. Ao contrário do comércio de 

publicação, os autores acadêmicos raramente recebem compensação direta 

para os artigos de investigação que publicam. Em vez disso, eles publicam 
para reconhecimento profissional e progressão na carreira, bem como 

contribuir para a bolsa em sua disciplina. Atender às suas necessidades e 

percepções do corpo docente e demonstrar a relevância de um repositório 
institucional para a sua realização deve ser de central importância para as 

políticas de conteúdo, os planos de aplicação e de marketing interno. 

(CROW, 2002). 

Para os estudantes estes podem indexar os seus trabalhos dentro das normas 

estabelecidas pela instituição bem como podem compartilhar informações, indexar seus 

documentos e serem observados pelos orientadores. 
Teses e dissertações eletrônicas também fornecem conteúdo lógico para ser 

capturada pelo repositórios institucionais, e, nessa medida, os alunos 
também estão indexados como autores nos repositórios. No entanto, 

enquanto as instituições podem prever as dificuldades a obrigatoriedade do 

documento formatos e políticas de direitos autorais de suas faculdades, 

suspeita-se que elas não terão como dificuldades de observações dos alunos. 
As universidades geralmente prescrevem rígida requisitos de formato de 
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documento de dissertações de pós-graduação e alunos estão acostumados a 

aderir a elas. Além disso, pode-se antecipar os alunos a adaptar-se a 
publicação digital oportunidades mais rápido e com menos reservas que os 

seus corpo docente. (CROW, 2002). 

Nota-se a importância e a amplitude do repositório pela possibilidade de atender 

gerencialmente as necessidades de disseminação da informação. Há uma clientela 

diversificada, mas com interesses em comum, o impacto causado para o cliente teoricamente, 

não deveria, mas ultrapassa as expectativas do mesmo, pois como bem afirma Crow (2002) os 

repositórios institucionais são um complemento valioso para os existentes do modelo de 

publicação acadêmica, estimulando simultaneamente a inovação em uma nova estrutura de 

publicação que vai evoluir e melhorar com o tempo. Além disso, eles constroem sobre uma 

prática da faculdade,  crescente base de auto publicação online da investigação 

Para que haja este desenvolvimento e que o RI atinja a sua meta principal que é 

preservar e disponibilizar a produção intelectual da instituição representando-a, 

documentando-a e compartilhando-a em formato digital,  tem que haver o compartilhamento e 

a participação de uma equipe multidisciplinar formada por bibliotecários, analistas de 

informação, administradores de arquivos, administradores de departamentos e da instituição, 

pesquisadores e pessoal envolvido com a política universitária. “É necessário ressaltar a 

importância do reconhecimento da comunidade universitária, sua participação e apoio. Sem 

estes requisitos, um repositório, seja ele institucional ou temático, jamais terá um tempo de 

vida muito longo”. (CAFÉ e outros 2003). 

Ressalta Café e outros (2003), também o papel do pesquisador, pois segundo estes:  
Os pesquisadores, conscientes da importância dos repositórios 

institucionais, devem participar da elaboração de políticas voltadas para a 

implantação e manutenção dos mesmos. Os especialistas devem participar 
no convencimento de seus colegas sobre os benefícios dos repositórios 

institucionais. É importante ressaltar que este novo mecanismo irá auxiliar o 

que as comunidades científicas já estão acostumadas a fazer, ou seja: 

compartilhar e divulgar o seu conhecimento. A diferença está no fato de 
utilizar uma tecnologia de ponta para este fim e não ter que se preocupar 

com questões técnicas voltadas a preservação, interoperabilidade, protocolo 

OAI, entre outras. (CAFÉ e outros, 2003). 

Em seu trabalho Café e outros (2003) destacam características importantes e de 

fundamental relevância para a viabilidade do RI, tais como: 

a) processamento automático dos mecanismos de discussão entre os pares; 

b) geração de versões de um mesmo documento; 

c) tipologia variada de documentos; 

d) auto-arquivamento; 
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e) interoperabilidade entre todos os repositórios temáticos e seus serviços agregados; 

Café e outros (2003) destacam também que “outro argumento importante em favor da criação 

de um repositório institucional é a sua capacidade de maximizar o impacto da pesquisa, 

aprimorando os fundos para pesquisa, prêmios e prestígio compartilhados pelos pesquisadores 

e pela instituição”. 

No Brasil a instituição que fomenta a implantação do RI nas Universidades é o 

Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação (IBICT), o IBIC, desde 2003, realiza estudos 

sobre ferramentas para repositórios institucionais. O IBICT distribui o sofware Dspace, 

desenvolvido pelo Massachussetts Institute of Technology MIT, em conjunto com a Hewlett 

Parcart (HP). 

Segundo Viana; Márdero e Shintaku (2000) apud Barton e Walker, (2003) duas 

instituições pioneiras no desenvolvimento de software livre para repositórios digitais foram a 

University of Southampton na Inglaterra e o Massachusetts Institute of Technology (MIT). A 

primeira criou o software Eprints (http://www.eprints.org/) destinado para servir de 

repositório institucional ou temático (de uma área do conhecimento) de documentos digitais. 

O MIT, em colaboração com a Hewlett Packard Corporation criou o modelo de repositório 

institucional chamado DSPACE (http://www.dspace.org/), que atualmente está sendo o 

software para construção de repositórios institucionais mais usados internacionalmente. A 

rede internacional de repositórios institucionais que usam o Dspace prove amplo conteúdo e 

serviços entre instituições de ensino e pesquisa, além de possuir uma federação já constituída. 

O DSpace adotou o protocolo para coleta de metadados da Iniciativa dos Arquivos Abertos 

(OAI-PMH v2.0) e é considerado um provedor de dados. O Protocolo foi implementado 

usando o software aberto OAICat, para fazer os registros dos itens disponíveis para coleta.  

Entre as características do DSpace estão: 

a) ser um software livre,  

b) sua arquitetura de software é simples e eficiente,  

c) uso de tecnologia de ponta,  

d) direcionado para o acesso aberto, e  

e) intencionalmente implementado para servir de repositório institucional.  

No Dspace os dados estão organizados de forma a refletir a estrutura da instituição e se 

organizam em coleções.  A meta do projeto DSpace é estudar os repositórios institucionais, 

incluindo aspectos tais como: controle do acesso, direitos autorais, versões digitais de 
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documentos, recuperação, receptividade por parte da comunidade acadêmica, e suas 

funcionalidades para a publicação. 

Pois como bem afirmam Leite e Costa (2006) apud Lawrence (2003), os repositórios 

constituem uma manifestação evidente da importância emergente da gestão do conhecimento 

no contexto da educação superior. Com base na similaridade e complementaridade existente 

entre os processos do sistema de comunicação científica e as atividades da gestão do 

conhecimento, os repositórios institucionais podem ser considerados, portanto, um 

mecanismo que emerge como uma poderosa alternativa tanto para a comunicação quanto para 

a gestão do conhecimento científico. 

2.1 DOS BENEFÍCIOS PARA A UNIVERSIDADE 

 Aumenta a visibilidade, reputação e prestígio da instituição; 

 Maximiniza a eficiência e o compartilhamento de informações; 

 Melhora a precisão e completude dos registros dos documentos acadêmico da 

instituição; 

 Facilita o gerenciamento dos direitos de propriedade intelecutla da instituição; 

 Reduz custos de gestão da informação científica; 

 Atua como ferramenta de marketing; 

 Contribui para o processo de avaliação das atividades de pesquisa; 

 Oferece flexibilidade e possibilidade de integração com outros sistemas de gestão e 

disseminação da produção científica institucional; 

 Contribui para a missão e valorização da instituição no que diz respeito à 

transparência, à liberdade de discurso e à igualdade; 

 Melhora da comunicação cientifica interna e externa à instituição. 

2.2 DOS BENEFÍCIOS PARA O PESQUISADOR 

 Visibilidade de suas descobertas científicas; 

 Facilidade de gestão da produção científica; 

 Ambiente seguro; 

 Facilidade de identificação; 

 Endereço eletrônico simples – aumento de citações; 

 Diminuição da possibilidade de plágio; 

 Oferta de indicadores do impacto dos resultados; 
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 Incentivo a outros pesquisadores; 

 Acesso 24 horas por meio de qualquer dispositivo WEB; 

 Melhora o entendimento sobre direitos autorais. 

2.3 DOS BENEFÍCIOS PARA O PESQUISADOR 

 Visibilidade de suas descobertas científicas; 

 Facilidade de gestão da produção científica; 

 Ambiente seguro; 

 Facilidade de identificação; 

 Endereço eletrônico simples – aumento de citações; 

 Diminuição da possibilidade de plágio; 

 Oferta de indicadores do impacto dos resultados; 

 Incentivo a outros pesquisadores; 

 Acesso 24 horas por meio de qualquer dispositivo WEB; 

 Melhora o entendimento sobre direitos autorais; 

 Supre as demandas das agências de fomento. 

2.4 DOS BENFÍCIOS PARA A COMUNIDADE CIENTÍFICA 

 Contribui para a colaboração na pesquisa por meio da facilitação de troca livre de 

informação científica; 

 Contribui para o entendimento público das atividades e esforços de pesquisa; 

 Reduz custos (ou pelos menos direciona a sua realocação) associados com assinaturas 

de periódicos científicos; 

 Favorece a colaboração em escala na medida em que explicita resultados e põe autores 

em evidência. 

2.5 BENEFÍCIOS PARA ADMINISTRADORES ACADÊMICOS (BIBLIOTECAS ) 

 Oportunidade para o arquivamento e preservação dos trabalhos em formato digital; 

 Termômetro das atividades de pesquisa; 

 Facilita a pesquisa interdisciplinar; 

 Reduz a duplicação de registros; 

 Automatiza tarefas e a coleta de matados por outras fontes. 

3. INSTITUIÇÕES QUE USAM REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Atualmente muitas instituições no Brasil e no mundo recorrem ao uso do Repositório 
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como sistema de armazenamento da produção cientifica local como um mecanismo que 

facilite a difusão rápida, legal e legitima dessa produção em tempo real, visto que os 

repositórios centralizam, preserva, e torna acessível o capital intelectual de instituição a 

distribui de forma global, podemos destacar instituições como:  

UNB: http://repositorio.bce.unb.br/ 

O Repositório Institucional da UnB é um conjunto de serviços oferecidos pela 

Biblioteca Central para a gestão e disseminação da produção científica e acadêmica da 

Universidade de Brasília. Todos os seus conteúdos estão disponíveis publicamente, e por 

estarem amplamente acessíveis proporcionam maior visibilidade e impacto da produção 

científica da instituição. 

UFBA: Repositório Institucional (RI) da UFBA: http://www.repositorio.ufba.br/ri/ 

O RI tem como objetivo reunir num único local virtual o conjunto da produção 

científica e acadêmica da Universidade Federal da Bahia, contribuindo para ampliar a 

visibilidade da Instituição e dos seus pesquisadores, bem como o impacto da investigação, 

além da preservação da memória intelectual, seja na área das artes, das ciências ou 

humanidades.  

UFRGS: http://www.lume.ufrgs.br/apresentacao 

O Lume - nome próprio atribuído ao Repositório Digital da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Tem por objetivo reunir, preservar, divulgar e garantir o acesso confiável e 

permanente aos documentos acadêmicos, científicos, artísticos e administrativos gerados na 

Universidade, bem como às suas coleções históricas, e a outros documentos de relevância 

para a Instituição, que fazem parte de suas coleções, embora não produzidos por ela, 

maximizando o uso desses recursos 

RepositóroUM: http://repositorium.sdum.uminho.pt/ 

O RepositóriUM - repositório institucional da Universidade do Minho, disponibiliza 

um acervo crescente das publicações científicas produzidas na instituição. O objetivo do 

RepositóriUM é armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção intelectual da 

Universidade do Minho em formato digital e maximizar a visibilidade, uso e impacto da sua 

investigação através do Acesso Livre. 

E-LIS (http://eprints.rclis.org) da área de Ciência da Informação; 

http://repositorio.bce.unb.br/
http://www.repositorio.ufba.br/ri/
http://www.lume.ufrgs.br/apresentacao
http://repositorium.sdum.uminho.pt/
http://eprints.rclis.org/
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SSOAR (Social Science Open Access Repository- http://www.ssoar.info/es.html) da 

área de Ciências Sociais; 

PubMed Central (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) da área de Ciências da Vida; 

ArXiv (http://arxiv.org/) das áreas de Física, Matemática, Ciência da Computação, 

Biologia Quantitativa, Finanças Quantitativas e Estatística; 

PubMed Central UK (http://ukpmc.ac.uk/) das áreas Biomédicas e de Saúde; 

PubMed Central (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) das áreas Biomédicas e de 

Saúde; 

CiteSeerx (http://citeseerx.ist.psu.edu/) das áreas de Computação e Ciência da 

Informação; 

RePEc (http://www.repec.org/) da área de Economia 

 

4. TIPOS DE REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS 

Ao citarmos Café (2003) este define o  repositório institucional (RI) como sendo a 

reunião de Repositórios Temáticos (RTs), sob a responsabilidade técnica e administrativa de 

uma instituição ou organismo. Por conseqüência, este tipo de repositório é multidisciplinar e 

possui uma gama de tipos de documentos ainda maior que os RTs. Além de agregar o 

conjunto de informações relativas e/ou de interesse para a instituição, dispõem de serviços 

relativos à organização, tratamento, acesso e disseminação deste conteúdo digital. 

5. TEMÁTICOS  

O Repositório temático tem a preocupação de armazenar documentos com uma delimitação 

concisa de sua cobertura designada por um assunto, área do conhecimento ou temática 

específica. Em outras palavras, Kuramoto (2006, p. 83) afirma esta definição dizendo que 

repositórios temáticos “são um conjunto de serviços oferecidos por uma sociedade, associação 

ou organização, para gestão e disseminação da produção técnico-cientifica em meio digital, de 

uma área ou subárea especifica do conhecimento”. 

6.  A INCIATIVA DOS ARQUIVOS ABERTOS E O DO ACESSO ABERTO 

 A década de 90 com o advento das tecnologias da informação ocasionaram sérias mudanças 

na vida do homem em sociedade e dentro das organizações desde as mais simples e as mais 

complexas. Hoje é muito fácil ler o jornal do dia sem, ir à banca de revista comprar ou saber 

da noticia que ainda não foi publicada em um jornal convencional, contanto que se tenha para 

isso um computador, notebook, tablets, smartfone, com acesso a Internet (rede mundial de 

http://www.ssoar.info/es.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://arxiv.org/
http://ukpmc.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.repec.org/
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computadores) em suas constantes inovações tecnologias.  

É nesse contexto que surge a Iniciativa dos Arquivos Abertos e o Acesso Livre como 

alternativas para publicações científicas, o mundo adaptou e transformou-se com as 

tecnologias. Na Ciência, as tecnologias da informação e da comunicação diversificaram a 

disseminação do conhecimento cientifico criando um novo modelo de paradigma para a 

comunidade científica disponibilizar o conhecimento tanto para os pares quanto para a 

sociedade de forma rápida e precisa com a feedback em tempo real. A Internet trouxe um 

fortalecimento na política de envolvimento entre as comunidades científicas e suas produções 

intelectuais possibilitando o fluxo informacional e o contínuo desenvolvimento da pesquisa. O 

investimento em pesquisa em gerou o crescimento da produção acadêmica como é o caso dos 

artigos, teses, dissertações e monografias que são valorizados e reconhecidos como uma fonte 

de conhecimento. 

Conforme Silva (2008) a iniciativa dos Arquivos Aberto (Open Archives Initiative) 

insere-se nesse movimento, ao qual é responsável por estabelecer uma nova dinâmica na 

comunicação. A principal característica é que o conhecimento produzido nas instituições de 

ensino ultrapasse a barreira acadêmica e dirige-se de forma cada vez mais eficaz e direta a 

sociedade, no seu entendimento, Acesso Livre e Arquivos Abertos (Open Archives Initiative), 

são responsáveis por estabelecer os locais e as condições nas quais os pesquisadores e as 

instituições depositam os seus trabalhos, esse local é conhecimento como Repositório 

Institucional. Na dinâmica do Acesso livre os usuários da literatura científica podem ler, 

baixar, copiar, distribuir, imprimir, procurar, fazer links a textos completos e usá-los com 

qualquer propósito legítimo, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, do que aquelas que 

a Internet possui e sem custo algum. O Acesso Aberto define duas estratégias de atuação: a via 

dourada e a vi verde.  

Via dourada: publicações em revistas de Acesso Aberto em que os artigos ficam 

disponíveis sem restrições de acesso desde o momento de sua publicação. 

Via verde: uma cópia digital das publicações científicas dos pesquisadores é 

armazenada em bases de dados conhecidas como repositórios digitais, que permitem o seu 

livre acesso por meio da Internet. 

7. DA POLITICAS DE INFORMAÇÃO PARA OS RIs 

Conforme Silva (2008) antes da instalação e funcionamento do requisitório 

institucional faz-se necessário estabelecer as políticas do mesmo. O RI-UFRB é pautado na 
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Portaria de Implantação número 002 de 03 de janeiro de 2013 que institui o Repositório 

Institucional da UFRB; da Portaria número 49 de 10 de junho de 2013 que instituiu Comitê 

Gestor, da Portaria 771/2013 de instituiu a Política do Repositório Institucional e por fim do 

Termo de Autorização para a Publicação o Digital. A Política do Repositório Institucional é 

um dos itens fundamentais “pois esta fundamenta as diretrizes que dizem respeito aos 

aspectos técnicos, que estabeleçam orientações para o tratamento, armazenamento e 

disseminação das informações científicas da instituição e das comunidades envolvidas da qual 

o repositório será destinado” (SILVA 2008). 

As políticas normalizam o uso e acesso aos repositórios institucionais, são medidas 

administrativas que maximizam os objetivos dos repositórios tais como: matérias e objetos 

digitais que serão incluídos, utilização do auto-arquivamento, aprovação previa para 

disponibilizar o material, responsabilidade legal etc.  

O Sistema de Bibliotecas da UFRB optou inicialmente por não utilizar o auto-

arquivamento e prioritariamente todos os trabalhos apresentados na instituição devem assinar 

o Termo de Autorização para a Publicação o Digital e as Coordenações dos Cursos devem 

enviar os materiais (teses e dissertações) no formato impresso acompanhados do CD contendo 

o documento em formato PDF. 

As políticas normatizam o uso, a visibilidade, a permanência, o conteúdo, os 

metadados, a submissão, a autoria e co-autoria e direito autoral de cada item depositado no 

Repositório.  

8. DA IMPLANTAÇÃO DO  REPOSITÓRIO NA UFRB 

A implantação do RI-UFRB seguiu o cronograma com as etapas definidas pele gestor 

mediante as determinações do IBICT, juntamente com a equipe. Nele ficou definida desde a 

discussão de modelo e política de gestão, do software de gestão do repositório (escolha, 

desenvolvimento de serviços e página web), passando pelo desenvolvimento de modelo de 

funcionamento, estabelecimento de políticas de publicação (permissões, auto-publicação, 

formatos, tipos de documentos, direitos autorais etc.), e definindo o esquema de metadados, 

classificação e política de divulgação do sistema. 

Para a construção e desenvolvimento do RI-UFRB, o primeiro passo foi a 

formalização da ideia e esta foi consolidada através de um projeto apresentado pelo Núcleo de 

Apoio à Gestão da Informação e da Documentação Digital-NUGID em 2009 à Coordenadoria 

de Informação e Documentação - CIDOC, com levantamento de toda documentação referente 
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ao corpo de pesquisadores  existentes na instituição e por fim a participação do representante 

do Núcleo de Tecnologia do Sistema de Bibliotecas da UFRB no evento “Iniciativas do IBICT 

para a Visibilidade da Ciência Brasileira”, onde foi recebido o KIT Tecnológico. Em seguida 

deu-se início a fase de implantação técnica do Servidor e do software DSpace dando origem 

às pesquisas para o desenvolvimento das diretrizes básicas relativas as formas de uso do 

sistema. 

O RI-UFRB tem por objetivos reunir, ampliar, preservar, promover o acesso aberto de 

forma virtual, à produção acadêmica, científica e cultural da UFRB, ampliando a sua 

visibilidade através do compartilhamento da sua produção institucional e da integração aos 

sistemas de rede nacionais e internacionais de informação. 

O conteúdo do Repositório Institucional da UFRB é organizado em torno de 

Comunidades, Sub-Comunidades e Coleções que refletem a estrutura organizacional da 

universidade. O Repositório inclui, arquivos digitais de documentos produzidos na UFRB 

como Artigos Publicados em Periódicos, Livros e Capítulos de Livros, Relatório Técnico-

Científico, Trabalhos Apresentados em Eventos, Teses e Dissertações. Estes documentos 

seguem a Política de inserção, criada e legitimada por um grupo gestor composto de 

Bibliotecários, representantes da Pró-Reitoria de Graduação, Pós-Graduação e Extensão e 

representantes da Coordenadoria de Tecnologia da Informação - COTEC.  

O RI-UFRB oferece tanto para a comunidade científica quanto acadêmica vantagens 

como visibilidade e acessibilidade, pois os trabalhos são disponibilizados de forma virtual e 

com acesso aberto, permitindo que sejam facilmente acessados, através de ferramentas de 

busca de dados como Google Scholar, por exemplo, o que pode aumentar as possibilidades de 

citação e a utilização da informação pela comunidade. Oferece uma alternativa para assegurar 

a preservação da memória da produção acadêmica da UFRB em formato digital, por tempo 

indeterminado, armazenado em ambiente seguro e controlado, independente do término de 

vínculo do autor com a instituição ou extinção da área de atuação. O RI-UFRB pode receber 

arquivos em vários formatos. Além do trabalho principal, outros materiais relacionados (por 

exemplo: dados, imagens, arquivos de áudio e vídeo etc.) podem ser armazenados, ampliando 

as possibilidades de pesquisas acadêmicas. 

Quanto à política de conteúdo o RI-UFRB abrange documentos correspondentes à 

produção científica dos Programas de Pós-Graduação da UFRB. Os tipos de documentos 

aceitos para disponibilização no RI-UFRB são os descritos no quadro abaixo: 
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QUADRO 1 -  TIPO DE DOCUMENTO E DESCRIÇÃO 

Tipo de Documento 

 

Descrição 

Artigos de Periódicos Publicados em textos completos em revistas 

Capítulos de Livros Capítulos de livros e outros excertos 

Dissertações e Teses Defendidas e aprovadas na UFRB 

Livros Livros na íntegra  

Trabalhos apresentados em eventos 

(congressos, seminários, simpósio, 

colóquios) 

Publicados em Anais, Resumos e 

Proceedings; Pôsteres. 

Relatórios Técnicos Científicos  Publicados em textos completos em revistas 

Fonte: autora 

Os documentos de textos são submetidos em arquivos no formato Porttable Ducument 

File (PDF) e podem ser constituído por mais de um arquivo para permitir a inclusão e a 

preservação do conteúdo. No que diz respeito à política de metadados é uma exigência que 

todo conteúdo depositado tenha metadados que descrevam o conteúdo, proveniência, formato 

etc., a fim de apoiar a difusão e a preservação do conteúdo. Os metadados especificam quais 

campos devem ser preenchidos e como podem ser utilizados. É encontrado na literatura várias 

definições para o termo metadados, sendo que a mais encontrada é “dados sobre dados”. Esta 

definição de acordo com Campos (2007) é originária da Ciência da Informação. Takahashi 

(200) define metadados como qualquer dado usado para auxiliar sua identificação, descrição e 

localização da informação, para Grácio (2002) metadados é um conjunto de elementos que 

descrevem as informações contidas em um recurso com objetivo de possibilitar sua busca e 

recuperação. No caso da UFRB, optamos por definir um tipo de metadados para cada tipo de 

documento e na mediada que incluímos novos documentos novos metadados são criados e 

anexados ao Manual de Indexação de documentos no RI-UFRB. 

Quanto a política de submissão, a inserção dos documentos ainda não realizada pelo 

auto-arquivamento, os documento são enviados para as bibliotecas, que realizam a submissão 

no RI-UFRB, o Núcleo de Apoio à Gestão de Informação e Documentação Digital é 

responsável por administrar o RI-UFRB. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os Repositórios Institucionais constituem um mecanismo poderoso para gestão 

informacional. Este trabalho apresenta as iniciativas tomadas pela Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, no sentido de inserir a divulgação da produção científica, artística, 
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técnica. Através de uma ferramenta tecnológica que vem sendo cada vez mais utilizada por 

instituições públicas para garantir a disseminação, preservação e o acesso do patrimônio 

científico, técnico e artístico. O desenvolvimento do projeto passará por uma fase de 

divulgação e marketing, no sentido de sensibilizar a comunidades interna a fim de obter 

apoio, principalmente do corpo docente quanto ao sistema de auto-arquivamentos, a ser 

adotado futuramente. 
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