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Sobre: 

http://www.repositorio.ufsc.br 

Função: 

Reunir em um único local virtual e de forma permanente a 

produção científica e institucional, disponibilizando o acesso 

livre aos conteúdos digitais. 
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Características do RI 

Disponibilização de um ambiente DSpace nos servidores da 

universidade. 

Conteúdo digital, principalmente revistas, artigos, apresentações, 

programas, imagens, livros, vídeos... 

Integrado a outros acervos existentes no mundo. 

Aberto à comunidade em geral. 

A operação do sistema é todo pelo navegador, sem a necessidade 

de utilizar um programa. 
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Benefício RI – acesso aberto 

Facilita a aquisição de conteúdo acadêmico e o acesso dos 

usuários à informação; 

e aumenta a visibilidade e o impacto da universidade.  
 

 

 

 

Preserva a memória intelectual da Universidade.  

Facilita e amplia o acesso à produção científica de uma forma 

geral. 
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Utilização do RI 

Estrutura de diretório, sendo cada campus uma primeira 

subdivisão e nessas, cada centro de ensino é uma segunda 

subdivisão em comunidades, as quais podem ter várias 

subdivisões até as coleções. 

Criação de novas comunidades e coleções: pode ser requisitada 

apenas por servidores (técnicos administrativos e docentes). 

Esses servidores podem autorizar outros usuários (incluindo 

alunos) a publicar e alterar conteúdo nessas comunidades e 

coleções - IdUFSC.  
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Artigos 

TCC/Teses/Dissertações 

Livros 

Vídeos 

Fotos 

Dados de laboratórios 

Editais 

Resoluções 

Comunicados 

Atas 

Informações históricas 

Fotos/vídeos pessoais 

 

Backups 

 

Item com proteção de 

direitos autorais 

 

Informação que não tenha 

contexto com a UFSC e sem 

utilidade pública 

Conteúdo de RI NÃO 
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Histórico do RI 

Projeto a partir do estágio obrigatório da graduanda Claudiane Weber. 

Foi implementado em 2009 como “Repositório Virtual Interativo do Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Federal de Santa Catarina (RVI-BU/UFSC)”.  

SETIC passa a ser corresponsável em 2011. 

Não há, no momento, uma política para o Repositório: comissão de 

servidores da BU está trabalhando no diagnóstico e encaminhamento de 

ações que para melhorias. 

 

A BU encaminhou uma minuta de portaria para que o depósito de TCC torne-

se obrigatório.  

Autoarquivamento de artigos: não está consolidado. 
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Orientação no uso 

Criação de comunidades e coleções 

Autorizações para administradores 

Migração das teses e dissertações 

juntamente com a SETIC 

Orientação no preenchimento dos 

metadados no padrão dublin core 

Mudanças nos nomes e na estrutura da 

UFSC impactam na estrutura do RI 

 

Suporte de TI para correção de defeitos 

e implementação de melhorias 

 

Ausência de política para o depósito de 

documentos, criação de hierarquias, 

padrões e nomenclaturas 

Serviços prestados pela BU Desafios 
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Uso básico do RI 

Acessar o RI  

Pesquisar no RI - textual 

Criar comunidades e coleções 

Submeter item ao RI 

 

http://www.repositorio.ufsc.br/tutoriais-em-texto/ 

http://www.repositorio.ufsc.br/video-tutoriais/ 
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OBRIGADA! 

 
Luciana Bergamo Marques 

Serviço de Competência em Informação e Suporte à Pesquisa 

Biblioteca Central/UFSC 

(48) 3721-6470 

luciana.b@ufsc.br 
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