
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI     

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
 

 

 

 

CLEUZA MARIA MEDINA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO:  repositório institucional 

da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO GRANDE- RS 

2017 

 



 

 

CLEUZA MARIA MEDINA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO: repositório institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG, como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Biblioteconomia.  

Orientadora: Profª. Dra. Angélica C. D. Miranda. 

 

 

 

 

 

Rio Grande 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarice Pilla de Azevedo e Souza – CRB 10/923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S237s       Santos, Cleuza Maria Medina dos 
                       Sistematização dos processos de Gestão: repositório 
                  institucional da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
                  Rio Grande (FURG) / Cleuza Maria Medina dos Santos.          
                  Rio Grande, RS, 2017. 
 
                       76 f. : il. Color. 
 

                       Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) –  
                Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências  
                Humanas e da Informação. Curso de Biblioteconomia. 
                Orientação: Profª. Drª. Angélica C. D. Miranda 
 
                 1.  Repositório Institucional. 2. Gestão. 3. Tutorial. I. Miranda, 
                  Angélica Conceição Dias. II. Universidade Federal do Rio Grande.                                      
.                 III. Título. 

                                                                  



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

CLEUZA MARIA MEDINA DOS SANTOS 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO: repositório institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG como requisito parcial para obtenção 

do título de Bacharel em Biblioteconomia 

 

Data de Aprovação: _____/_____/_____ 

 

BANCA 

 
               _____________________________________ 
                                 Professora Doutora Angélica C.D. Miranda - Orientadora 

Coordenadora do Curso 
 

 
                                _______________________________________ 
                                  Prof. Mestre Rodrigo Aquino de Carvalho 
 
 
                                _______________________________________ 
                                     Bibliotecário Vitor Pereira de Carvalho 
 

 

                                _______________________________________ 
                                  Bibliotecário Mestrando Eliezer Mendes Lopes 

 

 

 

 

 



 

 

          SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

 

TERMO DE RECONHECIMENTO DE VERSÃO FINAL DO TCC 

 

 

Eu, professora Angélica Conceição Dias Miranda, reconheço a versão final para 
entrega e armazenamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Cleuza Maria 
Medina dos Santos, sob o título de “Sistematização dos processos de gestão: 
repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)”, com um 
total de 76 páginas. 

 

 

 

 

 

  

                        Rio Grande, 8 de dezembro de 2017. 

 

                                  Profª. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus a oportunidade de continuar. 

 A minha família pelo conforto emocional que me proporcionam para levar 

adiante meus projetos de vida. 

A todos os veteranos que nos colheram em nossa chegada a Universidade, 

foi demais...  

E, pelo encantamento de ver tantos professores com suas histórias de vida, 

egressos do Curso, como nossos professores.  Foi muito animador. 

Agradeço a caminhada com todos os colegas, que vencendo todos os 

obstáculos  conseguimos chegar ao final. 

Aos professores, queridos mestres, na orientação segura do nosso 

crescimento acadêmico, pelas oportunidades de aprendizagem criadas, pelos 

sorrisos, o rigor, a confiança... 

A todos os alunos, professores, funcionários, que tornam a Universidade 

Federal do Rio Grande um bom lugar para estudar. 

Em especial, agradeço a professora Angélica com quem me envolvi um bom 

tempo, pela confiança depositada em mim, por orientar este trabalho. 

Agradeço, por que foram quatro anos muito especiais na minha vida! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que vale na vida não é o ponto de partida 

 e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, 

 no fim terás o que colher”. 

 

Cora Coralina 



 

 

 

RESUMO 

 

SANTOS, Cleuza Maria Medina dos. Sistematização dos processos de gestão: 
repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). TCC, Curso 
Bacharel em Biblioteconomia, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 
2017.  

 

Este estudo apresenta como objetivo geral a sistematização de processos de 
gestão, tendo o repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande 
como universo de pesquisa. Com objetivo de conhecer o fenômeno repositório 
digital,  busca-se traçar um contexto teórico de criação dos repositórios institucionais  
em ambientes acadêmicos como alternativa para divulgação de conteúdos 
científicos por meio do Movimento de Acesso Aberto. Os procedimentos 
metodológicos foram divididos em duas etapas. A primeira trata do levantamento 
bibliográfico e documental, caracterizando a pesquisa como exploratória, 
fundamentando os aspectos de criação dos repositórios institucionais. De natureza 
aplicada, a segunda etapa apresenta o uso do DSPace como ferramenta tecnológica 
de gestão, preservação e disseminação da informação.  Apresenta como resultados 
o passo a passo do fluxo da informação por meio do Tutorial para depósito ou 
submissão de documentos digitais, o Tutorial de criação de comunidades, 
subcomunidades e coleções e por fim Tutorial de Revisão das atividades referentes 
à submissão de documentos digitais.  

. 

Palavras – chave: Repositório institucional. Gestão. Tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

SANTOS, Cleuza Maria Medina de los. Sistematización de los procesos de gestión: 
repositorio institucional de la Universidad Federal de Rio Grande (FURG). TCC, 
Curso Bachillerato en Biblioteconomía, Universidad Federal de Rio Grande. Río 
Grande, 2017. 

 

Este estudio presenta como objetivo general la sistematización de procesos de 

gestión, teniendo el repositorio institucional de la Universidad Federal de Rio Grande 

como universo de investigación. Con el objetivo de conocer el fenómeno repositorio 

digital, se busca trazar un contexto teórico de creación de los repositorios 

institucionales en ambientes académicos como alternativa para divulgación de 

contenidos científicos por medio del Movimiento de Acceso Abierto. Los 

procedimientos metodológicos se dividieron en dos etapas. La primera trata del 

levantamiento bibliográfico y documental, caracterizando la investigación como 

exploratoria, fundamentando los aspectos de creación de los repositorios 

institucionales. De naturaleza aplicada, la segunda etapa presenta el uso del 

DSPace como herramienta tecnológica de gestión, preservación y diseminación de 

la información. Se presenta como resultados el paso a paso del flujo de la 

información a través del Tutorial para depósito o sumisión de documentos digitales, 

el Tutorial de creación de comunidades, subcomunidades y colecciones y por fin 

Tutorial de Revisión de las actividades referentes a la presentación de documentos 

digitales. 

 

Palabras claves: Repositorio institucional. Gestión. Tutoriales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para além das mudanças que vinham ocorrendo nas áreas das 

Comunicações e Tecnologias, a entrada do século XXI protagonizou o surgimento  

de novas ferramentas. A  sociedade em geral, passa a ter maior acesso ao uso das 

mídias, otimizando o compartilhamento da informação através da internet.  

Estamos em rede. De acordo com Castells (2005, p.20) : 

A Sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada 
em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação 
fundamentadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores que 
geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento 

acumulado nos nós dessas redes. 

  A ampliação da rede internet passa a favorecer a criação e uso de novas 

estruturas virtuais. Dentre essas inovações podemos destacar o papel que os 

repositórios digitais passam a assumir nas instituições. O uso dos repositórios 

digitais, tema desse trabalho não constituem em essência uma novidade, o que 

potencializa o seu uso é o aumento da produção do conhecimento, notadamente nas 

universidades, promovendo significativo volume de informação. Dessa forma, os 

repositórios digitais, tornam-se ferramentas de gestão da produção científica nas 

Instituições de Ensino Superior (IES). 

 Assim, a Comunicação Científica, insere-se nesse contexto de mudanças, 

visto que historicamente ela ocorre através do tradicional periódico impresso. 

Entretanto, a crise decorrente dos altos preços que os periódicos científicos 

alcançaram, desencadeou o Movimento de Acesso Aberto, colocando em cheque o 

monopólio editorial. ( KURAMOTO, 2006), (COSTA; LEITE, 2017).   

Ao Movimento de Acesso aberto, alia-se o aprimoramento das Tecnologias 

Digitais (TDs) oferecendo ferramentas de mediação e disseminação da informação. 

 Neste contexto são instituídos protocolos de interoperabilidade, que rompem 

as barreiras geográficas através do compartilhamento da informação. 

Dessa forma, entende-se que os elementos, internet, acesso aberto e 

comunicação científica, estão intrinsecamente relacionados com o desenvolvimento 

dos repositórios digitais, enquanto ferramenta de gestão. Sobre isso Guimarães, 
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Silva e Noronha (2009) observam que os repositórios digitais surgem como resposta 

de gestão do conhecimento em contexto de acesso aberto, recursos eletrônicos, 

arquivos interoperáveis e preservação da informação, em especial a produzida pelas 

Instituições de Ensino Superior.  

 Este estudo busca traçar o contexto teórico que embasa o desenvolvimento 

dos repositórios institucionais. Tendo, o Repositório Institucional (RI) da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) como universo de pesquisa. Com o 

propósito de organizar e reunir informações que colaborem na gestão do fluxo do 

conhecimento. Para tanto, o estudo está dividido em duas etapas.  

 A primeira etapa tratará do levantamento de dados bibliográficos referentes 

ao estudo do fenômeno repositório digital, por meio de abordagem teórico 

conceitual, a fim de estabelecer o cenário que fomenta o surgimento dos repositórios 

institucionais nas universidades, além de identificar os atores sociais que interagem 

nas relações que estabelecem o fluxo da informação. 

A segunda etapa apresenta a criação de tutoriais, objetivando oferecer 

ferramenta que contribua na padronização e gestão do fluxo da informação, bem 

como contribuir para o fortalecimento das relações entre os grupos que interagem 

nas diferentes etapas da informação.   

1.1 Tema 

 

O tema  proposto versa sobre  repositórios institucionais, implantados a partir da 

década de 2000 como ferramenta tecnológica de gestão do conhecimento produzido 

em Instituição de Ensino Superior (IES) tendo como foco o RI/FURG. 

Observa-se que a existência oficial desse ambiente virtual, demanda de acordo 

com Costa & Leite (2009) pelo menos duas condições: ter o reconhecimento da 

instituição assegurado por meio de depósitos compulsórios ou outras formas que 

atestem sua existência e que seus recursos contemplem a maior parte possível do 

que é produzido na instituição como condição de aceite por parte da comunidade 

acadêmica. 
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1.2  Objetivo Geral 

    

Sistematizar os processos de gestão do Repositório institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

1.3  Objetivos Específicos 

 

1. Conhecer o fenômeno repositórios digitais; 

2. Identificar os diferentes atores no processo de gestão da informação; 

3. Criar e organizar  tutoriais para gestão da informação do RI/FURG. 

1.4 Justificativa 

 

Enquanto aluna do Curso de Biblioteconomia, o tema repositório institucional me 

instigou a buscar mais informações de forma a contribuir na divulgação da 

relevância que ocupa enquanto tecnologia de gestão  do conhecimento produzido na 

instituição. Nos últimos três anos através de atividades realizadas junto ao RI/FURG, 

enquanto bolsista voluntária foi possível observar, aliando a construção de 

conhecimento por meio da prática como depositante e revisora de conteúdos 

digitais.  

Apesar de não oferecer um grau de dificuldade na realização das tarefas 

pertinentes ao depósito, existe um conjunto de passos a serem observados, que 

resultam em rotinas de padronização e eficiência na localização, identificação e 

descrição do documento por meio do uso de metadados. 

Dessa forma, foi possível observar que por meio do treinamento dos recursos 

humanos, é possível otimizar o trabalho, uma vez que para a realização das etapas 

que envolvem o povoamento do RI, um conjunto de regras normativas precisam ser 

observadas. 

Neste contexto, o trabalho justifica-se pela proposição de sistematizar 

informações, que encontram – se dispersas, uma vez que bolsistas observaram 



17 

 

essa lacuna, em um único formato, criando uma ferramenta facilitadora no 

encaminhamento de rotinas de gestão do repositório.   

Observa-se ainda, que a organização e produção de material que vise orientar o 

uso, bem como oferecer recursos para a gestão dos conteúdos digitais, tornam-se 

base para o conhecimento relativo ao repositório institucional, além de oferecer 

maior qualidade nos serviços, contribui para otimizar o trabalho dos grupos 

envolvidos no repositório.  

1.5 Problema 

 

Levando em consideração o que já existe em termos de produção científica 

sobre o tema repositórios institucionais, entende-se que a sistematização é 

importante na gestão da informação do RI/FURG.  Reunir e organizar produções que 

encontram – se dispersas em formato que ofereça diretrizes que atue na redução de 

erros de procedimentos, de gaps de informações e possíveis retrabalhos. Além de 

referendar boas práticas com eficiência e qualidade, cria um ambiente para   

formação e treinamento de  bolsistas que venham atuar no repositório institucional. 

 Tendo em vista o que foi apresentado pergunta-se: que estratégia melhor 

responde à sistematização de gestão da informação no Repositório Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande?  

 

 

 

 

. 
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2 METODOLOGIA 

 

A Ciência, segundo Targino (2000) é de vital importância para a humanidade, 

pois através dela o processo evolutivo desencadeia mudanças de comportamento, 

gera legislação como suporte e estende de forma permanente as fronteiras do 

conhecimento. 

     Para Demo (2009, p. 20) a Ciência, “[...] propõe-se a captar e manipular a 

realidade assim como ela é.” Contudo, para o pesquisador estabelecer 

objetivamente os fatos que caracterizam determinado fenômeno  é necessário seguir 

um  caminho. Esse caminho é traçado por meio do uso da metodologia, que 

conforme o mesmo autor, desenvolve processos e ferramentas, permitindo ao 

pesquisador construir um sistema que  visa atingir a finalidade da ciência.  

Assim, a metodologia científica se constitui em ferramenta fundamental, que o 

pesquisador lança mão a fim de levar a cabo a construção do conhecimento 

científico. 

Então, com a finalidade de melhor explicitar o caminho percorrido no 

desenvolvimento deste estudo, optou-se por dividi-lo em duas etapas. 

 A primeira etapa se constitui no atendimento do primeiro e segundo objetivo 

específico, que dão a Conhecer o fenômeno repositórios digitais, bem como 

identificar os diferentes atores no processo de gestão da informação.   

A segunda etapa atende o terceiro objetivo específico que trata de reunir as 

rotinas do fluxo da informação no RI/FURG na forma de tutorial.  

2.1 Primeira Etapa 

 

 Nesta etapa, busca-se mostrar o caminho percorrido, a partir da escolha do 

tema, ou seja, repositórios institucionais, na perspectiva de dar a conhecer o  

cenário onde as relações que envolvem o fluxo da informação permitem abordagens 

que qualificam a pesquisa.   
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A escolha do tema, bem como o problema proposto, analisado a partir do 

universo RI/FURG, direciona para a escolha de métodos e técnicas que melhor 

traduzam a realidade proposta. 

Desta forma a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza 

aplicada, visto que de acordo com objetivo específico apresentado, elaborou-se e 

apresentou-se um produto final.  

A busca de fontes relevantes para elucidar o problema, na construção do 

referencial teórico direcionou a coleta de dados para documentos primários que 

tratam da implantação e definição de uma política de informação e gestão para o 

RI/FURG. Em prosseguimento ao levantamento de dados o uso de fontes 

secundárias que tratam do tema foram consultados, como: livros, periódicos, bases 

de dados. 

Marconi & Lakatos (2010, p. 169) em decorrência do uso destes procedimentos, 

caracteriza uma pesquisa de campo que tem “objetivo de conseguir informações/e 

ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou 

de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos 

ou a relação entre eles.”  

Segundo as autoras (2010 apud TRIPODI et al, 1975)  enfatizam  que a pesquisa 

de campo pode ser exploratória uma vez que aumenta a familiaridade do 

pesquisador com o objeto pesquisado.   

2.2 Segunda Etapa 

 

A segunda etapa apresenta a organização de tutoriais como estratégia na 

construção da solução ao problema proposto, ou seja, uma forma de sistematizar os 

processos referentes ao fluxo informacional do RI/FURG.  

A escolha do uso de tutoriais deve-se ao largo uso desta ferramenta de uso 

pedagógico interativo. Para Araújo & Veit (2004) por ser interativa permite a 

compreensão individual no momento em que realiza a tarefa. 

Assim, é possível aliar o uso do tutorial como proposta de autoarquivamento, 

enquanto estratégia para disseminação da informação. O RI/FURG já utiliza essa 
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ferramenta. O objetivo de reunir e elaborar prende-se ao fato de haver tutoriais 

criados por bolsistas do repositório, como material de aprendizagem. 

Ao propor a criação de tutoriais definidos como: Tutorial de depósito ou 

submissão, de revisão e de criação de comunidades, subcomunidades e coleções, 

prende-se o fato de uma abordagem sistemática como ferramenta utilizada nos 

processos de gestão do repositório. 

A elaboração prevê o passo a passo por meio da imagem torna-se facilmente a 

execução da tarefa. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com vistas a contemplar o primeiro objetivo específico, que trata de conhecer 

o fenômeno repositórios digitais, cumpre-se o estabelecimento de alguns conceitos 

que se conectam com o contexto de criação dos mesmos. 

Toma-se a comunicação científica como ponto de partida para explicitar o 

contexto de criação dos repositórios digitais, que se classificam conforme áreas de 

interesse da produção científica em repositórios temáticos e institucionais e ocupam  

importante espaço na disseminação e preservação dessa produção. 

3.1 Comunicação Científica 

 

 A informação científica  de acordo com  Targino (2007) é o pilar de 

sustentação da comunicação científica, porque o pesquisador é ao mesmo tempo 

produtor e consumidor. Este ciclo é evidenciado pela evolução da ciência que: 

[...] constitui um sistema global que incorpora todas as medidas, facilidades, 
ocasiões, publicações, recursos e diretrizes que determinam como as 
mensagens científicas são transmitidas, o que pressupõe dinamismo interno 

que se propaga por todo o seu universo. (TARGINO, 2007, p. 97). 

 

Para Bueno (2010, p. 2) comunicação científica é a [...] “transferência de 

informações científicas,  tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam 

aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento”.  

A questão presente na abordagem pelos autores citados é o impacto 

crescente do uso da tecnologia disponível para permitir maior celeridade no acesso 

à informação científica. 

Mueller (2003, p. 29) aponta que: 

[...] às mudanças causadas pela tecnologia têm sido tão abrangentes e 
inovadoras que até mesmo conceitos estabelecidos como canais informais 
e canais formais são questionados por alguns autores, que alegam já não 
ser possível distinguir com clareza as diferenças entre eles.  
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Neste cenário, Pavão (2010) observa que o uso da tecnologia, apesar de 

produzir mudanças na comunicação científica nem sempre foi o que provocou 

mudanças na forma de comportamento dos pesquisadores, e sim a necessidade das 

comunidades científicas que proporcionaram às mudanças, alterando o formato de 

seleção, apresentação e disseminação da informação.  

Na visão atual todo avanço resultante das inovações na comunicação e 

tecnologia, visto em diferentes recursos da comunicação, representa um esforço 

individual e coletivo que  Targino &Torres (2016, p.25 ) assim  expressam: 

 Esse panorama vem sendo construído ao longo dos séculos de tal forma 
que, sempre foi o elemento a unificar pesquisadores, que buscaram  
construir um canal de comunicação que permita a discussão e 
compartilhamento de ideias e resultados de pesquisa. 

 

O interesse e a necessidade de compartilhar informações entre pares têm 

contribuído ao longo da história do homem, para o incremento das tecnologias, 

criando canais de comunicação e facilitando a disseminação da informação. 

3.2 Acesso Aberto  

 

O contexto do movimento pelo acesso aberto integra as diversas ocorrências 

no campo das inovações tecnológicas. Assim, a democratização pelo livre acesso à 

informação, já traz  o significado de tornar o acesso universal . 

 Neste sentido, o avanço tecnológico aliado a premência de vencer as  

dificuldades de acesso a conteúdos científicos devido a crise dos periódicos, 

favoreceu o surgimento do Movimento de Acesso Aberto (MAA). Com manifestações 

a nível mundial e a participação do Brasil por meio do Instituto Brasileiro de Ciências 

e Tecnologia (IBICT) assim se posiciona: 

O movimento mundial pelo acesso livre à informação surgiu em razão das 
dificuldades de acesso encontradas pela comunidade científica no modelo 
tradicional de publicação, que tem como base as assinaturas de revistas 
científicas. Com o advento da Internet e de novas tecnologias, uma nova 
modalidade de publicação de artigos científicos tem crescido, utilizando-se 

repositórios de acesso livre e software de código aberto. (IBICT, 2005). 
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Atuando como estratégias no contexto de mudanças, os manifestos de 

acesso aberto  passam a apresentar algumas ações consideradas importantes para 

a  promoção do amplo acesso à informação científica. ( COSTA; LEITE, 2017).  

É indiscutível a importância dos manifestos, pois trouxeram a público as 

dificuldades vivenciadas pelas comunidades científicas, bem como mostrou-se 

produtivo a discussão a fim de fomentar mudanças. A (figura 1) apresenta quatro 

manifestos que devido sua abrangência expressam a importância para a instituição 

de políticas  de disseminação da comunicação científica.  

Figura 1 – Manifestos de Acesso Aberto 

 

Fonte: Elaboração própria - 2017 

O  Manifesto de Budapeste,  Budapest Open Access Initiative (BOAI), publicado  

na Europa em 2002, apresentam de acordo com Costa & Leite (2017), a 

comunicação científica tradicionalmente realizada pelos periódicos impressos,  

agora sob a influência do uso das tecnologias e a internet. Considerado de 

relevância nesse contexto a avaliação pelos pares.  

 Manifesto de Bethesda Statement on Open Acess Publishing, publicado em 

2003, na América do Norte, apresenta algumas condições necessárias para 

considerar acesso aberto. Dentre elas destaca-se o uso de licenças para copiar e 
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distribuir em meio digital, bem como o depósito do documento digital em repositório 

institucional. (COSTA; LEITE, 2017).  

Ainda, de acordo com os autores citados, o Manifesto de apoio ao acesso livre à 

informação no Brasil, alinha-se a Declaração de Berlim, publicado em 2003, que 

discute  características que aliam tecnologias da informação e comunicação. 

Este contexto, dá origem ao modelo Open Archives (AO), recomenda a 

instituição de políticas de acesso aberto, apoio a criação de repositórios, a liberação  

da publicação de trabalhos científicos, notadamente os financiados com recursos 

públicos. 

Assim, em consonância com os manifestos que discutiram e apresentaram 

propostas de ação, Costa & Leite (2017, p. 81) definem acesso aberto como: 

[...] um conjunto de esforços empreendidos por diferentes atores da 
comunidade científica, que visa promover a disponibilidade e o acesso à 
informação científica que alimenta e que resulta de atividades de pesquisa. 
Tais conteúdos devem ser acompanhados de licenças que permitam aos 
usuários a sua utilização. 

 

Ainda, sobre acesso aberto, Kuramoto (2006), corrobora que os princípios que 

dão suporte ao movimento de acesso aberto estão assentados no livre 

compartilhamento dos arquivos, assegurando o direito de reprodução, por meio de 

uso de licença própria, distribuição em qualquer meio digital, atendendo a devida 

autoria.  

Assim, dentre as primeiras experiências realizadas na década de 1990 para dar 

curso a uma solução eficiente para disseminar a informação destaca-se a  realizada 

no Laboratório de Los Álamos, EUA, que colocou em prática repositório digital ArXiv, 

na área de ciência da computação, de física e matemática. Desenvolvido para 

preprints, ou seja artigo não publicado em periódico.( BANDEIRA; FREIRE, 2017; 

KURAMOTO, 2006). 

Com vistas ao compartilhamento da informação o modelo apresenta um conjunto 

de metadados, que permitem a interoperabilidade entre os sistemas operacionais, 

que ocorre por meio do protocolo Open Archives Initiative Protocol for metadata 

Harvesting ( OAI-PMH). 
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No que se refere aos benefícios produzidos pelo acesso aberto, Pinheiro (2014), 

observa que estudos têm demonstrado um aumento da visibilidade das pesquisas, 

bem como reconhecimento pelos pares, prestígio pelas agências de fomento, além 

de ter ampliado o acesso à literatura científica disponível globalmente.  

 

3.3 Repositórios Digitais 

 

 A inserção das Tecnologias Digitais (TDs) concomitante aos avanços 

promovidos pelas discussões em torno do acesso livre à produção científica, 

contribuiu para as mudanças implementadas no sistema de comunicação científica. 

Assim, os repositórios digitais  surgem neste cenário, como uma iniciativa legítima 

no protagonismo do uso e disseminação das etapas que movem a  produção 

científica. (WEITZEL, 2006).  

 Neste sentido, o Brasil por meio do Instituto Brasileiro de Ciência e 

Tecnologia (IBICT), propõe e leva a efeito a criação desse novo modelo de 

comunicação científica com o uso de arquivos interoperáveis que permite otimizar o 

fluxo da informação, ou seja os  repositórios digitais 

Com participação ativa no movimento de acesso aberto, o IBICT assume o 

papel de desenvolvedor de políticas de acesso e ferramentas tecnológicas com o fim 

de registrar e disseminar a informação. 

 Em torno disso,  Kuramoto (2006, p. 93)  se manifesta: 

O Instituto detém um conjunto de ferramentas que permitirá promover o 
registro e a disseminação da produção científica brasileira e efetivamente 
implantar a referida política, por meio da promoção da construção de 
repositórios digitais institucionais e temáticos e de publicações periódicas 
eletrônicas. 

Desta forma, a comunidade científica passa a contar com a implementação de 

repositórios digitais, que segundo Kuramoto (2006); Costa & Leite (2010) cuja  

expressão é usada para nomear diferentes tipos de provedores de dados 

interoperáveis que atuam na comunicação científica..  
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Considerando o papel que os repositórios digitais desempenham na 

comunicação e comunidade científica, conforme suas  especificidades  podem ser 

segundo  Leite et al , (2012, p.7) de dois tipos: 

 Repositórios temáticos tratam da produção intelectual de determinada 

área do conhecimento; 

 

 Repositórios Institucionais tratam da produção intelectual de uma 

instituição, especialmente universidades. 

Com o acesso aberto os repositórios digitais crescem de importância, pois  

além de se tornarem ferramenta de disseminação da informação científica, atuam 

como gestores do conhecimento produzido por pesquisadores e instituições 

acadêmicas, respeitando os direitos de licença 

3.3.1 Repositórios Institucionais 

 

Conforme referência anteriormente citada, os repositórios institucionais 

trazem para o cenário da comunicação científica as instituições acadêmicas. Sobre 

este tema, Costa & Leite (2010, p. 172) assim se manifestam: 

[...] repositórios institucionais [...] constituem poderosa alternativa que, do 
ponto de vista da disponibilidade e acesso irrestrito à informação, 
potencializa a produção do conhecimento. Já do ponto de vista da 
disseminação da informação, proporciona a visibilidade e maximização do 
impacto de resultados de pesquisa, por meio da ampliação do seu acesso. 

 

O acesso aberto foi de fundamental importância para a iniciativa de 

implantação dos  RIs. De acordo com Leite (2009) houve a recomendação, em 2001, 

por parte da BOAI a implementação de duas estratégias, a fim de levar a efeito e 

ampliar a disponibilidade e o acesso à literatura científica.  

Sobre estas estratégias, denominadas “via dourada” e “via verde”, Leite 

(2009, p. 17) ; Shintaku; Meirelles (2010, p. 15), se manifestam a respeito como:   

A via Dourada, que significa o acesso aberto promovido nos próprios 
periódicos científicos, de modo que os artigos científicos possam ser 
disseminados sem restrições de acesso ou uso; 
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A via verde, que significa o sinal verde de editores científicos para o 
arquivamento da produção científica pelos próprios autores em repositórios 
digitais de acesso aberto, especialmente em repositórios institucionais. 

 

Sobre a “via verde”, Costa & Leite (2017) destacam que os primeiros 

documentos analisados consideravam o povoamento dos repositórios por meio do 

autoarquivamento. Entretanto, atualmente muitos autores tratam a via verde como a 

criação de repositórios institucionais, sem, contudo mencionar quem deva fazer o 

autoarquivamento.   

Os documentos reunidos e organizados em um mesmo local, além de 

preservá-los, oferecem melhores condições de recuperação, leitura e o uso de 

citações. Os repositórios oferecem ferramentas de gestão que controlam o número 

de downloads realizados, oferecendo visibilidade à instituição, pesquisador e 

produção intelectual. 

Para que um repositório digital atenda sua finalidade, algumas características 

precisam estar presentes. De acordo com estudos realizados em textos de Crow 

(2002) apresentados por Costa & Leite (2017, p.88) para a criação de um conceito 

de RI, pelo menos quatro características devem ser observadas. São elas: 

A produção deve estar circunscrita ao caráter institucional e acadêmico, bem 

como observar a tipologia de conteúdos a fim de evitar a restrição de conteúdo, não 

se pautando apenas em eprints, a preservação dos conteúdos à longo prazo e a 

interoperabilidade e acesso aberto. 

Em sintonia com as características acima citadas, ampliamos através da 

observação da interface do DSpace, alguns atributos na figura 2 que colaboram na 

identificação de um repositório digital.  
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Figura 2 – Atributos de um Repositório Digital 

Fonte: elaboração própria 

 

Como mencionado o acesso aberto subsidiou o debate que colocou o 

repositório digital como parte das mudanças promovidas na comunicação científica. 

Por ser uma ferramenta virtual, só acontece a partir do uso da rede internet, por 

meio do uso de hardwares e a escolha de software, como no caso do DSpace, que 

apresenta interface dita amigável, favorecendo a usabilidade. 

 Apresenta uma estrutura que observa como deve ocorrer o planejamento, 

organização e distribuição dos conteúdos, ou seja, os objetos digitais, com a 

utilização de um sistema de arquivos que utilizam uma linguagem interoperável.  

Em referência aos metadados, de acordo com Sayão (2010) que para além 

do uso da descrição, quando do tratamento de documentos digitais, os metadados 

assumem uma posição de maior complexidade e abrangência, como por exemplo, a 

preservação. Nesse sentido, o Identificador de Objetos Digitais (DOI), mostra-se um 

aliado que facilita a identificação e promove a descrição de objetos físicos ou 

digitais. (BRITO et al., 2016).  

Com a finalidade de trazer a contribuição conceitual de diferentes autores que 

pesquisam sobre RIs, Marcondes & Sayão (2009, p. 10) consideram  que 
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repositórios institucionais hoje são entendidos como: elementos de uma rede ou 

infraestrutura informacional de um país ou de um domínio institucional destinados a 

garantir a guarda, preservação a longo prazo e, fundamentalmente, o livre acesso à 

produção científica de uma dada instituição.” 

Na visão de Leite (2009, p. 21)  “ um repositório institucional de acesso aberto 

constitui um serviço de informação científica em ambiente interoperável dedicado ao 

gerenciamento da produção intelectual de uma instituição.” 

E, para Guimarães; Silva & Noronha (2009, p. 263) “[...] um RI é um complexo 

sociotécnico, onde estão envolvidos um conjunto de atores com visões, práticas e 

perspectivas diversas, cujas relações são tecidas à luz de micro e macropolíticas, 

locais e globais.” 

O quadro 1, permite observar fatores que integram  nas questões relativas a 

construção conceitual de repositórios institucionais.  

Quadro 1 –  Repositório Institucional 
Fatores Descrição Autores 

Infraestrutura Responde por questões técnicas e econômicas na 
implantação de RI (interoperabilidade, hardware, 
software, usabilidade, profissionais de TI) 

Marcondes & Sayão (2009) 

Gestão Constrói estratégias que permite gerenciar o fluxo 
da informação 

Leite. F. (2009) 

Atores Representantes de interesses locais e globais 
(diretores de departamentos, bibliotecários, 
pesquisadores, agências de fomentos), definem 
políticas de gestão. 

Guimarães;Silva;Noronha(2009)  

Fonte: elaboração própria (2017)  

.  

Marcondes & Sayão (2009, p. 18) apontam a infraestrutura como elemento 

dinamizador no acesso, guarda e preservação da comunicação científica. De acordo 

com os autores fazem parte desta “infraestrutura agregadores ou provedores de 

serviços, que permitem interoperabilidade e a busca unificada sobre um conjunto de 

repositórios, propostas, diretrizes, modelos e mecanismos tecnológicos para garantir 

a preservação digital”. 

Leite (2009) pontua a importância da gestão, facilitada pelo uso de tecnologia, 

notadamente o DSpace,  que conforme Costa & leite (2017) é o mais usado. Além, 



30 

 

de contribuir para melhoria nos níveis de padronização dos conteúdos, gera 

estratégias para o fluxo informacional.   

 E, por último, Guimarães; Silva & Noronha (2009) apontam a importância do 

papel desempenhado por aqueles que operam como representantes  dos interesses 

locais (micro) e políticas que abarcam investimentos de gestão e uso dos RIs, 

envolvendo domínios nacionais e internacionais (macro) com o desenvolvimento de  

esforços que resultam na implementação dos mesmos.  

As autoras analisam o papel dos atores a partir do uso da ferramenta 

sóciotécnica Social Construction of Technology ( SCOT), que pressupõe o uso da 

tecnologia a partir da interação de forças sociais, que constituem uma rede de atores 

na representação de seus interesses. 

Ainda, neste cenário conceitual, Costa & Leite (2017, p.87) citam estudo 

realizado por Rieh et al. (2007) nos Estados Unidos, cujos resultados entre outros, 

determinam que “a definição  do que os RIs serão para suas comunidades pode 

influenciar no modo como serão tomadas as decisões de recrutamento de conteúdo, 

escolha de software, formato de arquivos, metadados e políticas, ou seja, definem 

sua forma”. 

3.3.2  Os atores na Implementação dos Repositórios Institucionais  

 

Apesar, das contribuições trazidas pelas TICs, que introduziram mudanças  

no comportamento  da comunicação científica, bem como a discussão da 

disseminação da informação tratada por meio do  movimento de acesso aberto é 

inegável o  protagonismo de diferentes atores neste cenário.  

Identificar estes atores é a proposta apresentada no segundo objetivo 

específico, visto que representam forças estratégicas no processo de 

implementação dos repositórios institucionais. 

Guimarães, Silva & Noronha (2009) observam que os RIs, estão presentes 

em um ambiente institucional, cujas relações entre seus pares, devido a questões 

culturais, políticas, econômicas, nem sempre são de fácil resolução.  
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Em vista disto, as autoras trazem como representantes relevantes para a 

discussão dos RIs, 

 [...] os pesquisadores, as instituições de pesquisa, os editores científicos ( 
comerciais e universitários), as bibliotecas e os profissionais de informação, 
as agências de fomento, os usuários, o Legislativo e outras organizações, 

governamentais ou não. (GUIMARÃES; SILVA & NORONHA, 2009, p. 266). 

Leite (2009, p.48) em citação de Jones, Andrew e Maccoll (2006) e Swan 

(2008) os atores neste contexto são representados pelos autores, instituições, 

agências de fomento, usuários e biblioteca.  

Significa dizer que de acordo com esta abordagem, conhecer as demandas 

desses atores contribui na otimização dos processos de gestão da informação, como   

relatórios de uso da informação. 

Marcondes & Sayão (2009, p. 9 apud RIEGER, 2008), se reportam ao 

repositório institucional como um ator político, dado o ineditismo no ciclo da 

comunicação científica. Pode-se dizer, que muito mais que um recurso tecnológico, 

os repositórios institucionais se constituem em ferramenta de promoção e guarda da 

memória institucional, gerando novos fluxos de informação. 

Neste sentido, Leite (2009) apresenta uma série de vantagens para o 

pesquisador que tem seus trabalhos inseridos nos RIs, como por exemplo ter 

aumentada a visibilidade de sua produção científica, uma vez que a localização e a 

recuperação da informação estão facilitadas. Cabe ainda destacar que o 

pesquisador pode conhecer os indicadores produzidos pelo impacto de sua pesquisa 

nas áreas do conhecimento a que pertencem, entre outros benefícios. 
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3.3.3  Repositório Universidade Federal do Rio Grande 

 

             Conforme, diferentes exemplos trazidos por meio da literatura com relatos 

sobre a implementação deste ambiente virtual, é possível observar a iniciativa e  

concurso da rede de atores ( docentes, pesquisadores, profissionais da informação, 

discentes),de forma a centralizar em um domínio a produção científica institucional, 

bem como promover a gestão da mesma.  

 Nesta perspectiva, Guimarães, Silva & Noronha (2009) destacam o papel 

do uso da internet, a descentralização do processo de disseminação e produção do 

conhecimento como forças modeladoras da atual reconfiguração da prática da 

ciência e de seus processos de comunicação e publicação. 

Assim, de acordo com Carvalho (2015) a Universidade Federal do Rio 

Grande/ FURG insere-se neste cenário por meio da participação, juntamente com 

outras universidades do edital FINEP/PCAL/XBDB 002/2009, conforme resultado 

apresentado na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



33 

 

               Figura 3  - Resultado edital FINEP/PCAL/XBDB 002/2009 

 

Fonte: IBICT (2017) 

 

Considerando a qualificação por meio de edital, o RI/FURG passou a contar 

com um kit contendo: um servidor, com sistema operacional (OS) UNIX/LINUX, 

Software  Apache, MySQL e PHP e Software DSpace e SEER. 

Para a efetiva implantação do RI/FURG, em abril de 2010, o Conselho 

Universitário, aprova  em seu Art. 1º Política Institucional de Informação PII – FURG, 
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por meio da resolução 005/2010. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, 

2017). 

Para entender as atividades desenvolvidas pelo RI, Shintaku & Meirelles 

(2010) observam que é preciso saber que existe um grupo de pessoas envolvidas. 

Neste cenário, a figura 4 busca mostrar o fluxo dos processos no RI. 

 

Figura 4 -  Fluxo dos processos RI/ FURG 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado de Shintaku & Meirelles (2010) 

 Comitê gestor- representa o grupo de pessoas responsáveis pela definição de 

políticas que visem melhorias para o RI; 

 Administrador – pessoa(s) responsável pela gestão do RI; 

  Usuários leitores- são aqueles que buscam informações e podem interagir 

com o gestor por meio de mensagem; 

 Submetedores - grupo responsável pela submissão dos documentos pode ser 

o autor no caso de autoarquivamento; 

 Revisores – são responsáveis pela revisão dos metadados e liberação do 

acesso ao documento. 

Com missão centrada em reunir, registrar, sistematizar e preservar a 

produção intelectual institucional, o RI/FURG, abrange toda e qualquer produção 
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intelectual oriunda do meio acadêmico avaliado por pares. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE, 2017). 

O impacto produzido a partir da implementação do RI/FURG, não se dá 

apenas no que se refere ao tratamento e disseminação da produção acadêmica 

institucional, visto que se criou um ambiente de extensão e pesquisa para alunos 

notadamente do Curso de Biblioteconomia.  

A realização de atividades relacionadas ao RI/FURG, pode ser visto como  

campo de aprendizagem relacionado a área das TDs, constituindo-se em importante 

laboratório do conhecimento.  

Assim, é possível vivenciar a teoria na prática, tendo como premissa, que de 

acordo com Strauhs (2003, p. 209) laboratórios do conhecimento, “são organizações 

de aprendizagem com pensamento sistêmico.” Este cenário cria o interesse, que 

significa oportunizar ao grupo ou equipe envolvida a busca por solução para  

discrepâncias relativas ao fluxo da informação. 

Para tanto, acontece, por exemplo, reuniões para planejamento de ações e 

qualificação sobre temas relacionados a repositórios institucionais, entre outros. 

Também, é possível observar a gestão dos recursos humanos por meio da   

distribuição de tarefas de acordo com o papel que cada aluno desempenha para 

inserção da informação na base de dados do repositório. 

Cabe ressaltar, que a disciplina de Repositório oferecida como optativa no 

currículo do Curso de Biblioteconomia, passou a integrar o Quadro de Sequência 

Lógica (QSL) como disciplina obrigatória, oferecendo aos alunos do curso a 

experiência de atuar em diversos papeis representados pelos tutoriais, e que 

desperta o interesse de desenvolver estudos sobre o tema repositórios”. 

Por meio do (quadro 2) são mostrados dados relativos as pesquisas 

apresentadas nos primeiros trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) logo após 

implantação do RI/FURG  em 2010.  

 Os TCCs representam uma mostra da produção dos alunos com o tema em 

questão. Entretanto, existe a participação de trabalhos em Eventos da área da 



36 

 

Informação, Tecnologia, Acesso Livre, além da publicação de artigos em periódicos 

na área da Informação. 

 

 Quadro 2 – TCCs com tema repositório institucional 

NOME TÍTULO ANO 

Bárbara Duarte Milbrath Levantamento da produção científica sobre repositórios no 
Brasil de 2001-2010 

2011 

Elisângela mota Pires Repositórios institucionais: características através da visibilidade 2011 

Franciele Scaglioni 
Cruz 

1
 

O processo de criação e manutenção dos RIs das universidades 
federais brasileiras 

2011 

Bruna marques Vieira Análise sobre o tema repositórios: visão de gestores de 
bibliotecas das instituições federais que contam com 
repositórios 

2014 

Cátia Rosane Leal 
Gonçalves 

Análise dos repositórios institucionais das universidades 
federais brasileiras: avaliação dos critérios de qualidade dos RIs 
do Brasil 

2014 

Gabriela Silva da Rosa Repositórios da América latina: uma análise quanto ao material 
disponibilizado 

2014 

Natália Bermudez 
Godinho 

2
 

Avaliação da recuperação da informação no repositório 
institucional da universidade federal do Rio Grande-Furg: 
discussão sobre linguagem natural e controlada com ênfase na 
área biblioteconomia 

2014 

Paula Porto Gautério A produção do conhecimento sobre repositórios institucionais na 
biblioteca digital de teses e dissertações-bdtd/ibict 

2014 

Vitor Pereira de 
Carvalho 

Preservação digital: um estudo acerca das políticas dos 
repositórios institucionais das instituições de ensino superior 
contempladas no edital FINEP/PCAL/XBDB 002/2009 

2015 

Fonte: Repositório institucional/FURG (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Indicado ao Prêmio  da ABECIN em 2011. 

2
 Recebeu Prêmio TCC ABECIN em 2014. 
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4 RESULTADOS  

 

 Este estudo no seu objetivo terceiro propõe criar e organizar tutoriais para 

gestão da informação no ambiente do repositório institucional da FURG. 

  Os tutoriais enquanto ferramenta tecnológica alia o aspecto estratégico da 

organização dos processos de gestão da informação, onde os processos podem ser 

entendidos segundo Blattmann (2001, p. 37) como “a organização de pessoas, 

equipamentos, procedimentos, informações e esforços enfocando objetivos da 

organização”, bem como o aspecto pedagógico interativo na função de 

instrumentalizar as pessoas nas atividades referentes ao tratamento da informação. 

 Valentim (2004) descreve a gestão da informação em ambiente 

organizacional como a coleta, monitoramento e disseminação de informações de 

diferentes naturezas, refletindo no desenvolvimento das atividades cotidianas e na 

tomada de decisões. 

 Neste sentido o RI/FURG enquanto ferramenta de gestão, por meio da 

infraestrutura que disponibiliza para o tratamento, preservação e disseminação da 

informação por meio do uso do DSPace reflete este  ambiente organizacional, bem 

como a instituição de diversas políticas para o funcionamento eficiente do Sistema. 

 Considerando que IES são organizações do conhecimento, que segundo  

Choo (2003, p.30) descreve “[...] como aquela que é capaz de integrar 

eficientemente os processos de criação de significados, construção do 

conhecimento e tomada de decisões”. Os repositórios institucionais constituem-se 

em ambientes de tomadas de decisão. 

 Em torno do objetivo citado, três tutoriais foram desenvolvidos são eles: 

 

 Tutorial de Depósito ou Submissão; 

 Tutorial de Criação de Comunidades, Subcomunidades e Coleções; 

 Tutorial de Revisão. 
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 No que se refere depósito ou submissão, algumas questões devem ser 

levadas a efeito. Em se tratando do RI/FURG, a submissão é realizada por meio de 

bolsistas e alunos da disciplina de Repositórios. 

Para  realização da submissão de conteúdo científico, a política institucional prevê: 

 Que o documento esteja em PDF, na sua versão definitiva;  

 Que tenha sido avaliado pelos pares; 

 Que tenha identificação de autoria e coautoria quando for o caso; 

 Que o(s) autores estejam cientes do uso da Licença Creative Commons (CC) 

de uso mundial, permite o compartilhamento e reutilização do conhecimento 

por meio de suas licenças padronizadas.( CREATIVECOMMONS.ORG, 

2017). 

 

 

Por meio da interface do DSpace  é possível realizar buscas de conteúdo, 

com uso de filtros, além de permitir a navegação nas comunidades conforme 

figura 1. 

 

Figura 1 – Ferramenta de Busca 

 

 Fonte: RI/FURG ( 2017) 
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4.1 Tutorial de Depósito ou Submissão  

 

 Após a realização da coleta dos documentos que serão submetidos no 

RI/FURG o submetedor passa para o passo seguinte. 

 

1º Passo: 

 O primeiro passo do submetedor será realizar o acesso ao repositório por 

meio do endereço eletrônico.    http://repositorio.furg.br/ 

 

2º Passo:  

Este passo permite acessar o menu “Minha conta” de acordo com a figura 2. 

 

Figura 2 – Acessar menu Minha conta 

            Fonte: RI/FURG ( 2017) 

 

Para o caso de não ser cadastrado, utilize a opção para “cadastro de novo 

usuário”, como mostra a figura 3. 

 

 

 

 

http://repositorio.furg.br/
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Figura 3 – Cadastro de novo usuário 

           Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 A inclusão como usuário “Submetedor” ou “autor” deverá ser autorizada pelo 

administrador.  A plataforma DSPACE tem a possibilidade de organizar os papéis de 

usuários. O submetedor , autor ou depositante é aquele que pode depositar um 

documento. 

O Administrador do Repositório pode atribuir papéis aos que se inscrevem na 

plataforma. A organização pode ser por pessoa, e-people, quando o papel é 

atribuído a cada usuário ou organizar por grupos. Os grupos são criados 

(depositante, revisor) e os usuários são incluídos em cada um, conforme a 

responsabilidade. 

A partir deste passo a pessoa que irá realizar a submissão poderá 

efetivamente começar o processo. De posse do documento digital é importante que 

se realize uma busca de verificação para evitar duplicação de documentos na base 

de dados do repositório. 

Esta busca pode ser feita por meio do navegador como demonstra a figura 4. 
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Figura 4 – Busca por autor 

 

Fonte RI/FURG ( 2017) 

 

 

 

A busca pode ocorrer no Portal da Universidade de acordo com figura 5. 

  

Figura 3 – Busca no Portal da Universidade 

      Fonte: Portal FURG (2017) 

   

 Outra fonte de verificação da autoria e correção do nome trata-se da 

Plataforma Lattes. 

 

3º Passo: 

Feitas as verificações, buscar no menu  “Minha conta” a opção para 

submissões de acordo com a figura 6. 
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Figura 6 -  Entrar para Submeter um item

   
Fonte: RI/FURG ( 2017) 

 

4º Passo: 

Este passo oferece a opção de Submissões e Tarefas do fluxo de 

submissões, conforme figura 7. 

 

Figura 7 –  submissões e Tarefas do fluxo de submissões 

           Fonte: RI/FURG (2017) 

 

5º Passo: 

Neste passo importa escolher uma coleção onde o item será submetido 

conforme figura 8. 
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Figura 8 – Escolha da coleção 

           Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

6º Passo: 

A figura 9 apresenta questões iniciais para a submissão do documento. 

Marcar se o item apresenta mais de um título, ou se já foi anteriormente publicado, 

como nos casos de artigos e/ou capítulos de livros. 

 

Figura 9 -  Questões iniciais da representação do item 

 

Fonte: RI/FURG (2017) 

 



44 

 

7º Passo: 

Na sequência da descrição do item a figura 10 apresenta os metadados de 

autor, orientador, título, título alternativo e data de publicação. 

O nome do(s) autor (s) deve seguir orientação do exemplo citado no 

metadado de autoria. Para  adição  de mais de um autor ou coautor utilizar o botão 

Add conforme seta.  

O título começa com letra maiúscula e não apresenta ponto final, observar 

para não deixar espaços adicionais entre as palavras do título. 

 Em relação ao metadado da data de publicação, basta inserir o ano que 

consta no documento.  
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Figura 10 – Vista parcial da descrição do item 

Fonte RI/FURG (2017) 

 

A continuidade deste passo está representada na figura 11, onde os 

metadados a serem preenchidos referem-se à citação conforme NBR 6023 ABNT, 

identificado conforme documento. Caso o documento apresente o Identificador de 

Objeto Digital (DOI) deve-se inserir. O metadado tipo representa a tipologia do 

documento.  A língua e segue para o próximo passo. 
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Figura 11 – Vista final da primeira etapa da descrição do item 

           Fonte: RI/FURG (2017) 

 

8º Passo: 

  A figura 12 mostra os metadados referentes à segunda etapa da 

descrição do item, ou seja, as palavras – chave. Estas devem ser inseridas com a 

primeira letra maiúscula, observando para não repeti-las, bem como a inserção das 
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palavras – chave em língua estrangeira de acordo com o documento.  A inserção 

das palavras – chave ocorre uma por vez, utilizando o botão Add para adicionar as 

demais.  

Em relação ao metadado resumo, deve-se proceder de forma idêntica a inserção 

das palavras – chave, ou seja, inicialmente o resumo na língua vernácula a seguir 

por meio do  botão Add  insere - se os resumos em língua estrangeira. 

    Após inserção do primeiro resumo, observar os espaços no texto. A seguir usar o 

botão de adicionar para inserir o resumo na outra língua indicada. 

 

Figura 12 – Etapa 2 da descrição do item 

Fonte RI/FURG (2017) 
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9º Passo: 

 Este passo trata do carregamento do arquivo conforme demonstra a figura 13. 

 

Figura 13 - Carregar Arquivo 

 

Fonte RI/FURG (2017) 

 

 

10º Passo: 

As figuras 14 e 15 mostram que após a descrição do item o DSPace oferece a 

possibilidade de efetuar a revisão de todos os metadados, é a oportunidade de 

correção caso haja necessidade. 
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Figura 14 – Vista parcial da revisão  

                Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Figura 15 – Vista final da revisão 

Fonte RI/FURG (2017) 

 

 

11º Passo: 

 A figura 16 mostra que deve ser assinalado a concessão de licença. 
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Figura 16 – Licença de distibuição 

 

Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

12º Passo: 

 Este passo completa o fluxo da submissão. Quando o submetdor pode 

iniciar nova submissão. 

 

 



52 

 

Figura 17 – Submissão completa

Fonte: RI/FURG (2017) 
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4.2 Tutorial para criar Comunidades, Subcomunidades e Coleções 

 

As comunidades comportam uma subdivisão denominada subcomunidades 

que podem ser classificadas conforme tipo de documentos. De acordo com Shintaku 

& Meirelles (2010, p. 22) “comunidades são estruturas informacionais que 

representam a organização do repositório”. Desta forma pode-se encontrar o nome 

de departamentos ou institutos representando comunidades. 

Entretanto, é nas coleções que os documentos ou itens são agrupados. 

Através da figura 1 é possível visualizar as comunidades do RI/FURG, que 

atualmente conta com  21 comunidades. 

 

Figura 1 – Comunidades do RI/FURG 

             Fonte: RI/FURG ( 2017) 
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1º passo: 

 Para criar uma Comunidade no repositório a pessoa precisa estar 

autorizada, ou seja, integrar o grupo de administradores. Uma vez logado na sua 

conta, o menu oferece a opção contexto, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Criar Comunidades 

Fonte: RI Fake (2017) 

 

 

2º passo: 

Este passo está representado pela edição dos metadados. A figura 2 mostra a 

abertura de caixas de diálogo onde devem ser inseridas as informações. 

Inicialmente pode apenas inserir o metadado que trata do nome da comunidade. 
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Figura 2 – Cria o nome da comunidade 

 
Fonte: RI/ Fake (2017) 

 

 

3º Passo: 

Por meio da figura 3 é possível visualizar o nome da comunidade. No caso 

apresentado foi adicionado o logotipo da Comunidade. 

A seguir, é possível observar que a opção de menu na caixa de contexto, 

abre opção para criar uma subcomunidade. 
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Figura 3 – Vista da Comunidade criada 

Fonte:  RI/ Fake (2017) 

 

 

 

4º Passo: 

A figura 4 mostra as caixas de diálogo, onde devem ser inseridos os 

metadados que vão representar a subcomunidade. Aqui também pode ser informado 

apenas o nome da subcomunidade, clicando no botão de criar. 
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Figura 4 – Cria a Subcomunidade 

Fonte: 

RI/ Fake ( 2017) 

 

5º Passo: 

Este passo mostra, por meio da figura 5 que a subcomunidade está criada e 

permite visualizar no menu contexto a opção que cria uma coleção. 
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Figura 5 – Vista da Subcomunidade criada 

 

Fonte: RI/Fake (2017) 

 

6º Passo: 

Este passo está representado pela figura 6 que mostra caixas de diálogo, 

onde devem ser informados os metadados que nomeiam a coleção a ser criada. 
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Figura 6 – Cria Coleção

 

Fonte: RI/Fake (2017) 

 

7º Passo: 

Uma vez criada à coleção, o próximo passo d acordo com as figuras 7 e 8 

mostram a busca e associação de grupos ou pessoas encarregadas das tarefas 

relativas à coleção criada.   

Shintaku & Meirelles (2010, p. 26) apontam que “[...] ao optar por um fluxo de 

submissão na criação de uma coleção, grupos são criados para reunir usuários que 

possam executar determinados passos”. 
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Figura 7 – Grupos associados a coleção 

 

 Fonte: RI/Fake (2017) 

 

 

Figura 8 – Busca grupo associado à coleção 

 

Fonte: RI/Fake (2017) 
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8º Passo: 

Representado pela figura 9, este passo edita nomes e funções das pessoas 

que atuarão na coleção. 

 

Figura 9 – Grupo Editor 

 

Fonte: RI/Fake (2017) 

 

9º Passo: 

Confirma conforme figura 10 que a adição obteve sucesso, finalizando o 

processo. 
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Figura 10 – Vista da adição dos grupos associados à coleção

 

Fonte: RI/Fake (2017) 
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 4.3 Tutorial de Revisão 

 

Uma vez realizada a submissão, o sistema emite a informação por meio de e-

mail que a tarefa foi executada. Então, começa a função do revisor. Segue os 

passos já apresentados para entrar. 

1º Passo: 

Tendo acessado a tela irá abrir no menu “ minha Conta” > Submissões. 

 

Figura 1 -  Acessar Minha conta 

 

Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

2º Passo: 

A figura 2 mostra as tarefas constantes para revisão. 
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.Figura 2 – Tarefas para revisar

Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

 

3º Passo; 

Ao aceitar a tarefa para revisão abre tela onde é possível ver os metadados, 

conforme a figura 3. 
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Figura 3 – Vista parcial de metadados para revisão 

Fonte: RI/FURG (2017) 

 

 

 

4º Passo: 

Este passo permite a visualização do registro completo, conforme mostra 

figura 4 que permite a correção dos metadados informados. 
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Figura 4 – Registro completo dos  metadados para revisão 

Fonte: RI/FURG (2017) 

 

5º Passo: 

A figura 5 mostra a segunda etapa de visualização dos metadados que tendo 

considerado as informações corretas pode proceder à aprovação do item ou 

documento.  
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Figura 5 - Aprovação do item 

Fonte:RI/FURG (2017) 
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Ao revisor cabe a função de aprovar, rejeitar, editar ou devolver a tarefa para 

o conjunto.  

No encerramento da tarefa de revisão, caso seja adequado o sistema oferece 

opções como editar item que permite alguma correção na informação dos 

metadados.  

Também se o revisor entende que existem correções que somente o 

submetedor pode realizar existe a opção de rejeitar item. Neste caso o revisor envia 

e-mail apontando as informações a serem corrigidas.  

Se tudo foi revisado e considerado correto o revisor aprova o item e o 

submetedor recebe um e-mail do sistema informando que o item submetido foi 

aprovado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo geral este estudo apresentou a sistematização dos processos 

de gestão do Repositório institucional da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG.  

Inicialmente o estudo desenvolve algumas contribuições voltadas para o 

cenário das mudanças produzidas pela sociedade em rede, oferecendo meios para 

disseminação da informação através da internet, o desenvolvimento e inclusão das 

TICs nos processos de gestão da informação. 

O primeiro objetivo específico trata de conhecer o fenômeno dos repositórios 

digitais, e na medida em que as contribuições teóricas conceituais foram 

estabelecendo os elos, foi possível construir um cenário por meio de procedimentos 

metodológicos empregados em torno do levantamento de dados sobre o histórico de 

implantação em  ambientes acadêmicos.  

Ainda em torno das mudanças vivenciadas pela comunidade científica, inclui-

se a denominada crise dos periódicos e o movimento de acesso aberto. Assim, foi 

possível visualizar o fomento de repositórios institucionais como estratégia deste 

movimento.  

 Os repositórios institucionais implementados nos ambientes acadêmicos 

como uma alternativa nos processos da comunicação científica, bem como a 

preservação da memória intelectual da instituição. Considerado entre outros 

aspectos como ferramenta de gestão do fluxo da informação, os repositórios podem 

ser conforme alguns estudos já mostram elemento de visibilidade para o 

pesquisador e instituição. 

Por meio das atividades realizadas como bolsista no repositório e os estudos 

realizados sobre o tema, reconhece-se que os repositórios institucionais ainda não 

se constituem em uma unanimidade. 

 Entretanto, vislumbra-se como importante ferramenta de gestão, sobretudo 

para os profissionais da informação, pois representa uma área de trabalho onde o 

bibliotecário pode atuar.  
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O objetivo que trata de identificar os diferentes atores no processo de gestão 

da informação ainda está muito ligado ao comprometimento que os mesmos devem 

assumir enquanto alternativa de disseminação da informação. 

 A busca de solução para diversas questões ligadas a gestão do fluxo da 

informação, estão colocadas na esteira do desenvolvimento da Ciência da 

Informação, sobretudo no que se refere a repositórios institucionais. 

Questões de como preservar os conteúdos digitais, o uso dos metadados, o 

custo econômico que implica essa guarda e outras questões relevantes em torno do 

processamento e marketing da informação neste ambiente virtual. 

Estas e outras questões envolve o surgimento de novos produtos e 

especialização de recursos humanos em um contexto de avanço na constante busca 

da universalização do acesso ao conhecimento. 

Este ponto nos remete para o último objetivo específico que trata de criar e 

organizar tutoriais para gestão da informação do RI/FURG. 

A fim de colaborar na gestão do fluxo da informação, foram criados três 

tutoriais: Tutorial para depósito ou submissão, Tutorial para criação de comunidades, 

subcomunidades e coleções e por último o tutorial de revisão.  Este conjunto de 

tutoriais tem atividade fim de auxiliar a bolsistas e alunos dos repositórios. 
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ANEXO A – Política do Repositório 

 

 



75 

 

 



76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.             


