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Repositórios Institucionais no 
contexto da Bibliotecas Universitárias 

• Repositório Institucional (RI), sumariamente entendido como um locus online para coleta, preservação e 

disseminação da produção intelectual de uma instituição (de pesquisa), emerge, assim, como uma peça 

fundamental no quebra-cabeça da iniquidade no acesso à informação científica. O que começou no campo 

disciplinar, no seio da comunidade científica, como uma estratégia para intercâmbio de preprints, nos anos 

noventa do século passado, chega ao século XXI com ares de inevitabilidade: “[...] É improvável que qualquer 

instituição séria de pesquisa não vá ter seu próprio repositório digital até ao final desta década.”2 (SWAN; 

CARR, 2008, p. 31). 



PROCESSOS 

LEITE, F.C.L. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação cientifica brasileira: Repositorios Institucionais de acesso 
aberto. IBICT, Brasília, 2009. 



A fase de planejamento do repositório institucional é essencial e deve 
ser trabalhada em função das seguintes questões: 

 

• custos (iniciais, de implementação e de longo prazo); 

• competências necessárias e constituição da equipe; 

• levantamento e caracterização dos principais atores que atuam 
diretamente no contexto do repositório institucional, seus interesses e 
papéis; 

• elaboração da defi nição e planejamento de serviços, dos objetivos do 
repositório institucional; 

• avaliação das necessidades da comunidade 
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• Custos 

 

• Custos iniciais: 

– hardware; 

– software; 

– instalação e customização; 

– políticas e procedimentos; 

– recursos humanos (especialmente pessoal de TI); 

– treinamento e capacitação de recursos humanos; 

– outros. 
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• Custos de implementação: 

 

– convencimento das comunidades interessadas (gestores acadêmicos, 
pesquisadores, coordenadores de pós-graduação); 

– recursos humanos (especialmente pessoal de informática); 

– suporte técnico ao projeto e suporte aos usuários; 

– depósito mediado de conteúdos; 

– migrações de conteúdos de outros sistemas; 

– outros. 
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• Custos futuros: 

 

– manutenção (incluindo pessoal de informática); 

– aumento do volume de conteúdos; 

– segurança da informação; 

– preservação digital; 

– desenvolvimento de novas funcionalidades e serviços; 

– outros. 
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Constituição da equipe e competências 
necessárias 

uma equipe multidisciplinar constituída por bibliotecários, analista de sistemas, 
profissional de comunicação/marketing atende às necessidades de planejamento 
e execução do projeto. 

 

principais atores: 

• gestor do repositório: quem gere o ‘lado humano’ do repositório, incluindo as 
políticas de conteúdos, divulgação e convencimento, treinamento de usuários, 
relacionamento com os departamentos da instituição, contatos externos e outros;  

• administrador do sistema: quem gere a implementação, customização e 
administração técnica do software de repositório adotado, inclusive a gestão dos 
campos de metadados e sua qualidade, criação de relatórios de uso e questões 
técnicas de preservação digital. 
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• Gestão 
 

• gerenciar o orçamento do repositório e responder às necessidades dos seus usuários em alinhamento com os recursos disponíveis; 

• desenvolver estratégia e seus custos para o desenvolvimento futuro do repositório; 

• recorrer a fontes de financiamento para o projeto do repositório quando for apropriado; 

• gerir o repositório por meio da identificação de objetivos e estratégias futuras para a melhoria do serviço; 

• elaborar fluxos para gerenciar a captura, descrição, preservação etc. dos conteúdos do repositório; 

• gerenciar o funcionamento cotidiano do repositório, incluindo serviço de depósito mediado (caso seja necessário ou possível) ou o 
autoarquivamento pelos autores; 

• coordenar e gerenciar atividades da equipe envolvida com o repositório e coordenar as atividades com os outros setores colaboradores; 

• realizar testes nas coleções e levantamentos de satisfação dos usuários para avaliar os serviços; 

• monitorar os depósitos, downloads e outros indicadores de usos para 

• identifi ar o impacto, o sucesso do repositório e as deficiências que precisam ser melhoradas. Gerar relatórios de uso; 

• • gerenciar as expectativas dos usuários para assegurar que o esperado seja alcançável; 

• • lidar com comentários e reclamações, caso os serviços do repositório não estejam inicialmente de acordo com as demandas dos 
usuários. 

• Gerir outras difi culdades que possam surgir nesse sentido 
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• Software 
 

• Familiaridade com:  

•  sistemas web que utilizam linguagens de programação e software, tais como Unix, Linux, SQL Server, MySQL, 
SGML, XML, PHP, JAVA, PERL; 

• plataformas de repositórios mais conhecidas, como Eprints, Dspace, Fedora, OPUS e outros mais; 

• sistemas web e banco de dados; 

• protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). 

 

• Habilidades para: 

• customizar, desenvolver e administrar o sistema do repositório e seus softwares associados; 

• planejar e realizar testes no sistema e avaliar os resultados; 

• desenhar e customizar a interface do sistema e ferramentas associadas; 

• identificar e desenvolver serviços de valor agregado, tais como páginas de comunidades e coleções no repositório. 
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• Metadados 

 

• Familiaridade com: 

• padrões relevantes de metadados, tais como Dublin Core, MARC, METS 
(Metadata Encoding and Transmission Standard), MODS (Metadata Object 
Description Schema), e sua relação com o protocolo OAI-PMH; 

 

• Habilidades para: 

• identificar ou desenvolver metadados apropriados ou outros padrões; 

• manter contato e testar novas implementações com a equipe de 
catalogação, quando for necessário; 

Dublin Core 
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• Armazenamento e preservação 

 

• melhores práticas e procedimentos, recomendações e recursos externos 
(backup;) 

 

• Conteúdos 

• questões relevantes relacionadas com os direitos de propriedade 
intelectual: 

– necessárias quando da aceitação de materiais para o repositório; 

– necessárias para a elaboração das diretrizes que assegurarão as boas 
práticas; 

•  orientação e aconselhamento da comunidade nas questões relacionadas 
com direitos de propriedade intelectual. 
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• Contatos internos 

 

• relacionamentos e contatos com ampla variedade de departamentos e grupos de interesse (estudantes, por 
exemplo) 

 

• Contatos externos 

 

• promover o repositório fora da instituição. O repositório deve ser registrado, pelo menos, no OpenDOAR 
(www.opendoar.org), OAI (www.openarchives.org), e coletado por provedores de serviços relevantes, como, 
por exemplo, OAISTER (www.oaister.org) e BASE 

• (http://base.ub.uni-bielefeld.de/index_english.html); 

• contatos com atores externos importantes para o acesso aberto e desenvolvimento de repositórios 
institucionais, tais como agências de fomento, editores científi cos, grupos ou redes de repositórios, 
provedores de serviços, sociedades 
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• Advogar em prol do repositório, treinamento e suporte 

 

• elaborar um programa de promoção e convencimento direcionado a 
todo espectro de atores para criar/estimular ampla cultura de 
comprometimento dentro da instituição; 

 

• Tendências atuais e desenvolvimento profissional 

• Observar tendências atuais na comunidade que estuda e desenvolve 
repositórios institucionais, particularmente com respeito a eventos e 
conferências importantes, leitura de listas de discussão e literatura 
científica e profissional; 
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Tipos de conteúdos serão aceitos 

– literatura publicada e revisada pelos pares; 

– pré-prints; 

– conjunto de dados de pesquisa; 

– materiais de pesquisa; 

– materiais de aprendizagem; 

– teses e dissertações; 

– anais de conferências; 

– coleções de periódicos científi cos eletrônicos; 

– outros. 

• Quem são os usuários principais... 

• – pesquisadores; 

• – professores; 

• – estudantes; 

• – administradores acadêmicos; 

• – pesquisadores externos; 

• – outros. 
LEITE, F.C.L. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação cientifica 
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O QUE É UM PROJETO? 

 “ESFORÇO TEMPORÁRIO, PROGRESSIVAMENTE 

ELABORADO COM O OBJETIVO DE CRIAR UM 

PRODUTO OU SERVIÇO ÚNICO”  

(PMI, 2004). 

•Um projeto de Repositório Institucional  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 QUE CARACTERIZA UM PROJETO? 

- É PERMANENTE: COM INÍCIO E FINAL DEFINIDOS NO SEU DESENVOVIMENTO, 
MAS COM RESULTADOS DURADOUROS QUE ENVOLVEM UM PLANO DE 

GESTÃO COM POLITICAS EFICIENTES 

 - POSSUI RESULTADOS EXCLUSIVOS:  

GERA PRODUTOS E SERVIÇOS ÚNICOS 

- TEM UMA ELABORAÇÃO PROGRESSIVA:  

É DESENVOLVIDO EM ETAPAS 

- DIFERENCIA-SE DAS OPERAÇÕES:  

NÃO PODE SER CONTÍNUO E EXIGE UM CERTO GRAU DE 

INOVAÇÃO E MUDANÇA 

- É UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO:  

POSSUI UMA RELAÇÃO COM AS  

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA ENTIDADE 



FASES DE UM PROJETO 

IDENTIFICAÇÃO 

ELABORAÇÃO 

APROVAÇÃO APLICAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

REPLANEJAMENTO 

Armani, 2004 



COMPREENDER O PROBLEMA, A 
OPORTUNIDADE, A NECESSIDADE E A 

DEMANDA !!! 

• A PARTIR DESTE PONTO É QUE SERÁ DEFINIDO O 
ESBOÇO INICIAL DO PROJETO, QUE POR SUA VEZ 

NORTEARÁ TODOS OS PASSOS SEGUINTES.  

PLANEJAR UM PROJETO 



DIAGNÓSTICO:  

O CONTEXTO DO PROJETO 

• CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO  

DO PÚBLICO-ALVO E BENEFICIÁRIOS DO PROJETO. 

 

•ASPECTOS SOCIAIS, POLÍTICOS, ECONÔMICOS, 

DEMOGRÁFICOS E CULTURAIS QUE PERMEIAM A 

SITUAÇÃO OBJETO DO PROJETO. 

 

•IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DAS PARTES 

INTERESSADAS NA AÇÃO. 

 

•IDENTIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES:  

INICIATIVAS SIMILARES E REFERENCIAL TEÓRICO 

 



“AS PARTES INTERESSADAS” 

ENTIDADE 

USUÁRIOS 

FINANCIADOR 

MÍDIA 

PARCEIROS PODER PÚBLICO 

Biblioteca 

Universitária 

COMUNIDADE 

Andion, 2010 



DEFINIR O ESBOÇO DO PROJETO 

OBJETIVOS 

 

  GERAL:  

INDICA O IMPACTO GERAL ESPERADO DO PROJETO, 
OU SEJA, A TRANSFORMAÇÃO ESPERADA APÓS 
SUA CONSECUÇÃO.  

 ESPECÍFICOS:  

SÃO DESDOBRAMENTOS DO GERAL, OBJETIVOS 

MENORES QUE DEVEM SER ALCANÇADOS PARA QUE 

SE CHEGUE AO MAIOR 



CRONOGRAMA DO PROJETO 

ID Atividade Predecessor Duração Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 

1 Análise de 

requerimentos 
30 dias 

2 Modelagem 

dados 
1 15 dias 

3 Protótipo de 

telas 
1 5 dias 

4 Detalhamento 

de funções 
1 20 dias 

5 Programação 2;3;4 40 dias 

6 Testes 5 5 dias 



FORMATANDO O PROJETO 

• IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

• TÍTULO 

• INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

• INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

• RESUMO 

• CARACTERIZAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE INTERVENÇÃO 

• IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

• DESCRIÇÃO DO PROJETO 

• OBJETIVO GERAL 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• PRODUTOS/ENTREGAS (METAS) 

• ATIVIDADES 



FORMATANDO O PROJETO 

• JUSTIFICATIVA  
 

• HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 
 

• QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 
 

• PLANO DE AVALIAÇÃO 

• INDICADORES E METAS 

• MEIOS DE VERIFICAÇÃO 



FORMATANDO O PROJETO 

• CRONOGRAMA 
 

• ORÇAMENTO 

• CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

• USOS E FONTES 
 

• PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

• PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS 

 



Relato de elaboração e 
execução de projeto 

Repositório de Objetos de Aprendizagem da UFMG 



O DSpace é um software livre que, ao ser adotado 

pelas organizações, transfere a estas a responsabilidade 

e os custos com as atividades de arquivamento e 

publicação da sua produção institucional (IBICT, 2009). 

 













Título Biologia Celular - Atlas Digital 

Idioma Português 

Descrição Atlas digital de Biologia Celular com texto, imagens e exercícios para identificação nas imagens. 

Palavras-chave Biologia celular; atlas. 

Estrutura Mista 

Nível de agregação Alto 

Autores Silva, José da 

Versão 1 

Status Revisado 

Software necessário para a 
execução do OA 

Navegador Web (qualquer um) 

Versão mínima 

Versão máxima 

Comentários adicionais 
sobre a instalação 

Formato do conteúdo: Imagem JPEG, Texto HTML 

Outros requisitos da 
plataforma 

Duração do objeto Não se aplica 

Tipo de interação Misto 

Tipo de recurso Exercício 

Simulação 

Texto narrativo 

Nível de interação Médio 

Densidade semântica Alto 

Audiência Aluno 
Professor 

Contexto de aprendizagem Graduação – Licenciatura 
Graduação - Bacharelado 

Dificuldade do objeto Baixa 



Gestão 
Repositórios 

Demonstrações práticas no Dspace 



 



 

Obrigada! 
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