
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) DO RI-UFCSPA 

 

1. O que são repositórios? 

 

Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de 

maneira organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. 

Os RDs armazenam arquivos de diversos formatos. Ainda, resultam em uma 

série de benefícios tanto para os pesquisadores quanto às instituições ou 

sociedades científicas, proporcionam maior visibilidade aos resultados de 

pesquisas e possibilitam a preservação da memória científica de sua 

instituição. 

Os RDs podem ser institucionais ou temáticos. Os repositórios 

institucionais lidam com a produção científica de uma determinada instituição. 

Os repositórios temáticos com a produção científica de uma determinada área, 

sem limites institucionais. 

 

Fonte: https://ibict.br/informacao-para-a-pesquisa/repositorios-

digitais#apresentacao 

 

Saiba mais: https://www.youtube.com/watch?v=b8tPKJEtZ2A 

 

2. Qual o objetivo do RI-UFCSPA? 

 

Os principais objetivos do RI-UFCSPA são:   

- assegurar o acesso livre às informações produzidas no âmbito da 

Universidade; 

- preservar a produção científica da UFCSPA; 

https://ibict.br/informacao-para-a-pesquisa/repositorios-digitais#apresentacao
https://ibict.br/informacao-para-a-pesquisa/repositorios-digitais#apresentacao
https://www.youtube.com/watch?v=b8tPKJEtZ2A


- maximizar a visibilidade e o uso dessa produção; 

- facilitar a gestão da informação disponível em meio digital da produção 

intelectual desenvolvida na Universidade. 

 

3. Quais são os públicos-alvo do RI-UFCSPA? 

 

Docentes, discentes, pesquisadores e demais pessoas interessadas na 

área de Ciências da Saúde e suas áreas correlatas. 

 

4. Como o RI-UFCSPA está subdividido? 

 

O RI-UFCSPA está subdividido em Comunidades, Subcomunidades, 

Coleções e Itens. 

Existem três grandes Comunidades, sendo elas: 

Recursos Educacionais: comunidade na qual estão os produtos 

educacionais gerados nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. Dentre as 

possibilidades de documentos nessa Comunidade estão Áudios, E-Books, 

Imagens, Multimídia (SCORM), Sites, Textos e Vídeos. Permite o processo de 

Autoarquivamento – processo no qual o depósito de itens é realizado pelos 

docentes e demais pessoas habilitadas, tendo a curadoria de Bibliotecários; 

Teses e Dissertações: comunidade na qual está a produção técnico-

científica das Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação. O 

depósito é exclusivo de Bibliotecários; 

Trabalhos Acadêmicos: comunidade na qual estão os Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Graduação. O depósito é exclusivo 

de Bibliotecários. 

 

5. O que é DSpace? 

 

O DSpace é o software mais indicado e utilizado do mundo quando o 

assunto são os repositórios institucionais e foi o adotado para gerenciar o RI-

UFCSPA. 

 

 



6. Qual a posição do RI-UFCSPA sobre direitos autorais? Quais são as 

licenças utilizadas? 

 

O RI-UFCSPA está preocupado em oferecer a totalidade de direitos 

autorais aos seus respectivos produtores. Para tanto, está amparado na lei 

brasileira Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida 

a legislação sobre direitos autorais. Além disso, possui a Creative Commons 

como licença padrão do Repositório, com as atribuições relacionadas 

diretamente às Coleções onde estão depositados os documentos. 

 

7. Quais setores estão envolvidos no desenvolvimento e gerenciamento do 

RI-UFCSPA? 

 

O RI-UFCSPA é desenvolvido e gerenciado em uma parceria entre a 

Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo e o NTI – Núcleo de Tecnologia da 

Informação. 

 

8. A quem devo entregar meu TCC/Tese/Dissertação? 

 

Após aprovação da banca, os procedimentos são os seguintes: 

 

a) preencher e assinar o Termo de Autorização para disponibilização de 

trabalhos de Graduação e Pós-Graduação no Repositório Institucional da 

UFCSPA. É imprescindível constar a assinatura do aluno e do professor 

orientador nesta etapa; 

b) caso deseje disponibilizar a versão integral do trabalho, você não precisa 

realizar nenhuma alteração no arquivo original. Caso opte por uma versão 

parcial – utilizada frequentemente quando o aluno deseja publicar os 

resultados da pesquisa em um periódico científico – você deverá suprimir 

as partes que julgar necessárias, de acordo com o que foi optado no Termo 

de Autorização; 

c) entregar/encaminhar o arquivo no formato pdf do trabalho à secretaria a 

qual seu curso de Graduação ou Pós-Graduação está vinculado; 



d) a secretaria irá tramitar todo processo, fazendo com que o arquivo e o 

Termo de Autorização para disponibilização de trabalhos de Graduação e 

Pós-Graduação no Repositório Institucional da UFCSPA sejam 

encaminhados à Biblioteca, que providenciará a catalogação e o depósito 

do trabalho no RI-UFCSPA. 

 

9. Encontrei um erro no RI-UFCSPA. O que devo fazer? 

 

Entre em contato com a Equipe do RI-UFCSPA através do e-mail 

biblioteca@ufcspa.edu.br. Envie os print screens (capturas de tela), se 

possível. 

mailto:biblioteca@ufcspa.edu.br

