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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta a evolução dos Repositórios Digitais e Institucional da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia 

(IBICT), e a situação atual. Além disso, os repositórios digitais que surgira da iniciativa do 

movimento de Acesso Livre, a qual implementou mediadas de disseminação e propagação de 

documentos importantes. A organização da informação e a interoperabilidade entre os sistemas 

de informação é ponto relevante da pesquisa. A metodologia utilizada foi um levantamento 

bibliográfico, pesquisa exploratória nas plataformas digitais do RIDI- IBICT e RIUFPA, com 

uma abordagem qualitativa, a qual utilizou como categorias de análise o arquivamento, 

metadados e a interoperabilidade. Os resultados obtidos, mostram as particularidades e 

divergências do desenvolvimento de Repositórios Institucionais no Brasil e como é um desafio 

para implantação de uma rede nacional de cooperação entre os repositórios nacionais, a partir 

da experiência do RIDI-IBICT modelo base para o RIUFPA. 
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ABSTRACT 

 

This article presents the evolution of the Digital and Institutional Repositories of the Federal 

University of Pará (UFPA) and the Brazilian Institute of Information and Technology (IBICT), 

and the current situation. In addition, the digital repositories that had emerged from the 

initiative of the Free Access movement, which implemented mediated dissemination and 

propagation of important documents. The organization of information and interoperability 
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among information systems is a relevant point of the research. The methodology used was a 

bibliographical survey, exploratory research in the digital platforms of RIDI-IBICT and 

RIUFPA, with a qualitative approach, which used archiving, metadata and interoperability as 

analysis categories. The results show the particularities and divergences of the development of 

Institutional Repositories in Brazil and how it is a challenge to implement a national network 

of cooperation between national repositories, based on the experience of the RIDI IBICT base 

model for RIUFPA. 

. 

 

Keywords:  Digital Repository. Open access. Interoperability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Surgimento de novas tecnologias capazes de redefinir as noções de preservação, 

armazenamento na área de biblioteconomia e ciência da informação, no que concerne a 

disseminação da informação obtido pela pesquisa e como interligação de vários segmentos 

responsáveis pelas inovações científicas. A criação de novas tecnologias de informação na 

comunicação científica permitiu uma expansão dos resultados das pesquisas dos pesquisadores 

e cientistas atingindo o âmbito internacional. 

Dessa forma, o trabalho desenvolvido por pesquisadores nas Universidades Públicas   

se torna um bem a ser preservado, organizado e disseminado para que a memória da instituição 

seja preservada e se torna imprescindível para estimular novas pesquisas favorecendo o 

desenvolvimento científico da organização e no auxílio a disseminação dos trabalhos 

científicos e sua circulação de forma livre de barreiras institucionais. 

É um dos fundamentos do movimento de acesso aberto, adotado mundialmente, para 

isso ter um aparato tecnológico capaz de armazenar e a organização por metadados que 

permitam a recuperação da informação e compartilhamento é essencial, operar e se comunicar 

com os diferentes sistemas informacionais e necessários, o concito de interoperabilidade está 

em voga nesse contexto. As ações desenvolvidas pelos governos por meio de suas instituições, 

no sentido de tenta consolidar a via verde é estar em pleno desenvolvimento, tanto pelas 

legislações informacionais que surgem como o número de repositórios digitais que cresce no 

Brasil e no mundo. 

O presente trabalho circunscreve esses repositórios discorrendo sobre o do IBICT, 

principal órgão nacional a materializar as medidas do movimento de acesso aberto no país, 

RIDI e o recente repositório da Universidade Federal do Pará, RIUFPA, a qual esta em 

consonância como o movimento de Open Acess. Além, de apresentar os metadados que tem 
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uma importância fundamental ao representar descritivamente a informação e permiti a 

organização, recuperação e disseminação da mesma, adotando um padrão de metadados, os 

quais padronizam os descritores estipulando uma lógica e universalização, como DUBLIN 

CORE. 

Por fim, constata-se que as tecnologias de informação modificaram as relações como 

se produz, organiza e dissemina a informação no mundo, a mesma está cada vez mais 

compactada em “pacotes” de dados que mostraram a necessidade de um profissional que os 

gerencia visando seu uso e produção pelos usuários. Tal cenário criou no mercado uma 

denominação de bibliotecário o de dados, mesmo com as possíveis implicações aventadas é 

uma modalidade promissora para organizar “a desordem de dados” crescente na produção 

científica 

. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contexto 

O contexto de surgimento de tecnologias é um processo histórico que se desdobra das 

experiências anteriores e perspectivas de inovações. Dessa forma os repositórios digitais são a 

resposta encontrada para se promover a integração informacional da comunicação cientifica 

(GRUSZYKIN; GOLIN; CASTEDO, 2008). 

A busca por uma formalização na organização da informação em repositórios digitais 

é uma preocupação antiga, tal como Meadows (1999) ao determinar o periódico, como meio 

de divulgação científica, porém, é necessário que além de disseminar tem que se busca a 

preservação, integridade dos dados, ou seja, tempo de vida da informação como determinado 

por Castro et al (2009), ao estipular o tempo de vida da informação em 5 anos. Ademais os 

manifestos internacionais orientam o autoarquivamento por parte dos autores das intuições, 

como forma de racionalização e otimização do tempo, sendo os esforços dos provedores de 

informações– pessoas, instituições, agências governamentais etc, essenciais nesse sentido.  

O Movimento de Acesso Aberto4 é uma tendência internacional para o arquivamento 

de documentos oriundos da chamada “literatura cinzenta”, teses, monografias, relatórios e 

demais fontes primárias em plataformas digitais com esquemas de indexação sólidos, aparato 

                                                
4 As iniciativas de Budapest Open Acess Iniciative de 2002, que implantou a “Via Verde”, os Repositórios 

Digitais. Instituindo a política de auto arquivamento. 
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tecnológico eficaz e esquemas de metadados flexíveis. A nível nacional, o Instituto Brasileiro 

de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT), lançou um manifesto para a instalação de 

repositórios institucionais nas instituições de ensino superior (IBICT, 2005). 

A internet tem estabelecido um ambiente propício para o surgimento de Repositórios, 

os quais são dotados de uma complexa Arquitetura de Informação a fim de lidar com “a 

complexidade de itens envolvidos ... tais ambientes, bem como no processo de representação e 

de recuperação de itens documentários” Camargo e Vidotti (2009 p.55). 

 

2.2 Organização da Informação, Indexação e Metadados 

 

Sem dúvida a organização e disseminação do conhecimento são elementos 

fundamentais para a implementação dos repositórios, os quais devem possuir um vocabulário 

controlado. Cabe aos profissionais da informação saberem usar as tecnologias, adequá-las ao 

seu uso e na veiculação de informação científica e tecnológica. 

Para Lima e Álvares (2012, p. 35) “O principal objetivo da organização é recuperar 

objetos informacionais, que são as informações registradas nos mais variados suportes- textos, 

imagens, registros sonoros, representações cartográficas e páginas web”. 

Isso mostra como a organização da informação faz presente e sua importância na 

recuperação da informação através da indexação, no qual recupera os textos por meio da sua 

temática, resumos, palavras chaves dentro do conteúdo de um documento inserido nos 

repositórios digitais. 

Ao falar, ou melhor, abordar a recuperação da informação, Sayão e Marcondes (2009, 

p. 37-38) dizem o seguinte: 

A recuperação é uma decorrência imediata da capacidade de indexação do 
sistema e da qualidade dos metadados assinalados por quem entra com os 
dados ou dos indexadores extraídos automaticamente pelo programa. 
Devem ser avaliadas as possibilidades de busca oferecidas por default pelo 
programa e as ferramentas disponíveis para customização.  
• Modalidade de buscas disponíveis – avalia as modalidades de busca 
oferecidas pelo programa: busca simples, avançada, profissional etc.; 
possibilidade de consulta aos índices para formulação de busca etc.  
• Browsing – Avalia se o programa oferece possibilidade de navegação pelos 
índices. 
• Disseminação de informação – Avalia se o programa tem disponível, por 
default, outras funcionalidades voltadas para a disseminação de 
informações, por exemplo: DSI, RSS, alertas etc.  
• Apresentação dos resultados – identifica as opções de exibição dos 
resultados da busca: ordenação, tipos de formatos (curtos, longos, 
customizados etc.) e outros.  
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• Acesso aos conteúdos – avalia as opções de acesso aos conteúdos: 
downloading, streaming, OpenURL etc.  
• Interface de consulta – avalia a interface de consulta segundo os 
parâmetros de: customização, usabilidade, acessibilidade, níveis de 
experiência do usuário, etc. 
(SAYÃO; MARCONDES, p. 37, 38, 2009) 

 

 

 

 Isso mostra a utilidade da organização e recuperação da informação, além da 

indexação, existes outras ferramentas que servirão de auxílio que são os metadados. 

Para Arellano (2004) os metadados tem a sua importância pois é através dos mesmos 

que serão alimentados os sistemas do hardware e software no sistema e servem como controle 

de dados daquilo que se quer depositar, seja um trabalho de graduação, especialização, 

mestrado e tese de doutorado e informam a localização de assunto o local de origem, o que 

possibilita facilidade de acesso e consulta, suportando os objetos digitais armazenados. 

Quanto a parte de desenvolvimento do esquema de meta dados, Arelllano (2004) diz 

que precisa dos seguintes itens necessários para a efetivação dos metadados, dentre os quais 

destacam-se: 

 a implementação do padrão de metadados; • criação de repositórios de 
metadados de preservação integrados a outros repositórios de metadados 
usados pela instituição; 
definição do script para extrair os metadados de preservação, que produza 
um relatório em XML* do que os metadados identificaram como importante 
para a preservação, para depois serem transferidos para o repositório de 
metadados. (ARELLANO, p. 19, 2004). 

 
 

Isso mostra que os metadados vão precisar de políticas de preservação, efeitos de 

estratégias de buscas adotadas por gerenciamento de coleções que podem ter diferentes 

formatos PDF, JPG, MP3 e entre outros, elencados com a concessão dos direitos autorais e sua 

autenticidade e integridade do recurso digital. 

Ademais, o contexto deve propiciar o compartilhamento dos metadados, os quais 

serão reusados, haja vista que a interação faz parte fundamental do repositório enquanto sistema 

de informação dinâmica. 

Através dos metadados, junto com a organização e recuperação da informação 

registrados pelos mesmos, com as tecnologias de informação as quais utilizam software, as 

interfaces ergonômicas e a interoperabilidade inerentes aos repositórios digitais. A seguir, serão 

apresentadas considerações sobre o padrão de metadados Dublin Core. 
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2.2.1 Dublin Core 

Em contrapartida, o padrão Dublin Core surgiu pela necessidade de equilibrar a 

quantidade de informações constantes nos registros bibliográficos para permitir uma descrição 

mais rápida e barata. O esquema foi concebido almejando algumas características básicas: 

simplicidade, interoperabilidade semântica, consenso internacional, flexibilidade e 

modularidade na Web. Não foi projetado para substituir modelos como a catalogação 

AACR2/MARC, mas apenas para prover um conjunto básico de elementos que pudessem ser 

usados por profissionais ou leigos para a descrição de recursos simples (WEIBEL, 1997). 

O Dublin Core é um padrão de metadados, composto por 15 elementos, planejado para 

facilitar a descrição de recursos eletrônicos. Seu uso tem crescido muito a nível nacional, sendo 

a opção incentivada para o intercâmbio de informação. A seguir o Quadro 1 apresenta as 

estruturas com os descritores utilizados pelos repositórios em estudo. 

2.3 Quadro 

Quadro1: Estrutura dos metadados 

dc.creator 
 

Autor 
 

dc.contributor.advisor1Lattes 
 

Currículo Lattes Orientador 1 

dc.data.available 
 

Data de embargo 
 

dc.identifier.citation 
 

Referência do documento 
 

 dc.publisher  
 

Nome da Instituição por extenso 
 

dc.type 
 

Tipo de documento: tese ou dissertação 
 

dc.title  
 

Título e subtítulo 

dc.language  
 

Idioma 

dc.rights  
 

Direitos de acesso 

dc.subject  
 

Palavras-chave 

Fonte: Repositório Instituição da UFPA 

 

 Na próxima seção será abordado a tecnologia da informação e as características 

pertinentes ao desenvolvimento dos repositórios. 

 

2.4 Tecnologia da Informação 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

 

No âmbito da tecnologia, é interessante analisarmos o grau de relevância que os 

repositórios institucionais possuem para o livre acesso à produção cientifica, que é descrito 

como “uma biblioteca digital destinada a guardar, preservar e garantir o livre acesso, via 

internet, à produção científica no âmbito de uma dada instituição” (MARCONDES; SAYÃO, 

2009, p.9). E conforme Camargo e Vidotti (apud CROW, 2002, p.60) descrevem que os 

repositórios institucionais “podem ser coleções digitais que armazenam, preservam, divulgam 

e dão acesso à produção intelectual de comunidades universitárias”. 

Sendo assim, Sayão e Marcondes (2009) analisam os repositórios institucionais como 

uma base de dados na web na qual uma determinada instituição deposita/ alimenta sua produção 

acadêmica, e a disponibiliza a comunidade interessada. Essa base de dados inclui serviços 

voltados a gestão e disseminação de informação, como organização, tratamento, preservação e 

garantia de entrega das informações em formato digital. Entretanto, para que aconteça o 

desenvolvimento dos repositórios institucionais ajustados a políticas, modelos específicos e 

diversas necessidades de comunidades, é importante usar plataformas de software flexíveis.  

Dentre os quais, podemos ressaltar o Dspace como software, que é o resultado das 

bibliotecas de Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pelos laboratórios da corporação 

Hewlett-Packard (HP), que podem ser transformados, melhorados e divulgados livremente 

(CAMARGO; VIDOTTI, 2009). Por possuir algumas facilidades, como sua distribuição tendo 

como algumas características especificas apontadas por  Marcondes e Sayão (2009, p.44) 

“fonte aberta mediante a uma licença BSD open sourse, ambiente operacional – Linux, motor 

de pesquisa como o Google e seu padrão de interoperabilidade -  Protocolo OAI-PMH. 

Outro ponto a ressaltar é a interoperabilidade que age diretamente no sistema de troca 

de informações e a gama de busca em alguns repositórios, tanto por instituições quanto por 

níveis de federações distintas. Sendo assim, fica evidente que parte da tecnologia utilizada 

nesse mecanismo, busca a mais possível objetividade ao se trabalhar com links que remetam a 

uma única interface. Utilizando assim, características fundamentais como protocolos e padrões 

que visam uma melhor interconexão entre os sistemas (SAYÃO; MARCONDES, 2009). É 

notável o traço do hiperdocumento, produto esperado pela tecnologia que permite a troca de 

dados entre sistemas, cujas interfaces busquem suprir as necessidades de forma mais simples 

possível. 
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Nas próximas seções, serão abordadas as experiências nos repositórios do 

RIDI(IBICT)  e RIUFPA(UFPA), respectivamente. 

 

2.5 Repositório IBICT-RIDI 

 

No contexto de integração do Brasil com todo o movimento de acesso aberto foi 

instituído o repositório do IBICT, cujas atribuições ditas como seu “art 1. Registro e 

disseminação da produção do conhecimento realizada no âmbito do instituto [...]” e reforçado 

pelo art. 4 que instrui o autoarquivamento para a alimentação de itens no RIDI (IBICT; 2014). 

Dessa forma, o porquê de existir do repositório como armazenador da produção intelectual do 

IBICT. 

O RIDI foi criado na portaria n°043 de 10 de setembro de 2014 (BRASIL, 2014), o 

qual com a participação fundamental do órgão formentador. E para isso, tem manuais de 

inserção das produções a ele submetidas pelos pesquisadores para compor a sua coleção. 

Além disso, como aparato tecnológico, o Dspace funciona como plataforma de 

recepção e guarda, o padrão de metadados o Dublin Core, interoperabilidade pelo Protocolo 

OAI-PMH, possui uma consolidada política de indexação por três etapas: seleção de palavras-chaves 

pelo autor; vocábulo controlado – Tesauro de Ciência da Informação; e por fim, a validação pela equipe 

do RIDI. E a interface simples, e customizada. 

 

2.6 RIUFPA-UFPA  

 

A UFPA está em sintonia como o movimento de acesso aberto, tanto que em 2016 

lançou seu repositório institucional que coleta a produção da pós-graduação (UFPA, 2016), 

mas a cobertura se restringi a alguns cursos, tendo planos de se expandi para todos os cursos 

de graduação e pós-graduação. Um ponto, que diverge do seu órgão fomentador IBICT, é com 

relação ao arquivamento, diferente desse que o próprio pesquisador o insere, no RIUFPA fica 

a encargo dos bibliotecários, os quais, por meio de um termo de uso e concessão dos direitos 

autorais solicitando ao pesquisador que o assinem autorizando o uso para fins de divulgação, 

de forma livre, na maioria das universidades isso é um cenário recorrente, ainda persiste fortes 

tendência a uma espécie de “protecionismo da pesquisa”, por parte de pesquisadores brasileiros 

que dificulta aderência ao movimento de acesso livre (KURAMOTO 2014). 
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É notável, que esse cenário seja contraditório com os princípios de acesso livre dos 

resultados das publicações institucionais, mas como lembra Kuramoto (2014) é importante 

ressaltar que as pesquisas científicas, em sua maioria são financiadas pelo estado, portanto com 

recursos públicos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica exaustiva e exploratória pelos 

repositórios RIDI-IBICT e RIUFPA, afim de coletar de os dados sobre as plataformas, 

possuindo uma natureza qualitativa para os objetivos propostos pelo estudo analises das 

categorias: Arquivamento, Metadado, Interoperabilidade, permitem concluir a consistência e o 

desenvolvimento dos Repositórios Digitas, enquanto ferramentas de organização da 

informação, a qual orientação para os depositantes ser clara e completa, permitindo que as 

submissões feitas estejam em formatos adequados a estrutura tecnológica dos repositórios. 

 

4 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa bibliográfica e exploratória foram destacados pela 

importância dos repositórios institucionais, enquanto canais de comunicação científica, os 

quais armazenam as publicações detentoras da memória da instituição e divulgam livremente. 

A constatação da divergência sobre o autoarquivamento das unidades de ensino estudadas. 

Como formas de evidenciar os estágios de desenvolvimento que ambos os repositórios se 

encontram.  

O IBICT apresenta uma política consolidada sobre o autoarquivamento, orientações 

de uso e concessões dos direitos autorais das publicações afim de serem divulgadas de forma 

aberta. Já a UFPA, ainda está em desenvolvimento de consolidação de uma política de 

autoarquivamento em sua esfera organizacional, apesar de ter feito grandes avanços na adoção 

dessa tecnologia, no que concerne pelo esforço continuo de estabelecer uma integração 

institucional de suas unidades de informação. A biblioteca central da UFPA tem tentado estar 

à frente neste cenário.   

A importância das interfaces e os sistemas informacionais integrados também foi 

evidenciado. No entanto, constata-se que para o êxito dos objetivos e finalidades tal ferramenta 

precisa ter um esquema de organização da informação, sob tal perspectiva os metadados são 
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uma estratégia que são considerados, somando os padrões de metadados que mantém uma 

integridade e consistência para organização dos materiais armazenados nos repositórios. 

A interoperabilidade é uma realidade almejada, pois a capacidade e o ideal de 

compartilhamento estabelece um novo paradigma na integralização das informações que 

auxiliar na preservação dos dados que remontam a cultura científica das organizações do saber.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o presente estudo tinha como principal objetivo apresenta de forma breve, 

sucinta e articulada o processo de organização dos repositórios digitais com suas características 

e tecnológicas intrínsecas, e relacionar a pratica e a teoria na utilização de tal instrumento 

A fim de situar o público que começa a se familiariza com as ações desenvolvidas 

pelo movimento de Acesso Aberto, e na proporção da implantação e sua consistência 

tecnológica com os objetivos estipuladas na Via Verde. A comparação de duas unidades de 

informação em situações distintas no desenvolvimento de seus repositórios, evidenciam os 

percalços a serem suplantados pelas instituições de ensino superior afim de estabelecer a tão 

almejada rede de repositórios institucionais. 

. 
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