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Acesso aberto

“[...] disponibilidade e
acesso gratuito por
qualquer pessoa aos
resultados de pesquisas
científicas.” (AGÊNCIA
USP DE GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
ACADÊMICA, [2021?]a)



Acesso aberto
supera a 
publicação
por assinatura
globalmente
pela primeira
vez

Fonte: Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (2021b).



Quatro vias do 
acesso aberto

VERDE: artigo publicado em qualquer revista.

DOURADA: artigo publicado em uma revista de

acesso aberto, geralmente gratuita e com taxa

de publicação paga pelo autor.

DIAMANTE: artigo publicado em uma revista de

acesso aberto que não cobra taxa de publicação.

HÍBRIDA: periódicos parcialmente financiados por

assinaturas e autores.



Acesso aberto na USP

2009: Edital

Finep/PCAL/

XBDB nº

001/2009

2012: Política de Acesso

Aberto da USP

(Resolução n. 6444, de 22

de outubro de 2012) e

lançamento da BDPI-USP

2013: Lançamento do

Repositório da Produção

Científica do CRUESP

2018: Repositório da

Produção USP (ReP)



Mais de 1 

milhão de 

registros!

https://repositorio.usp.br



Política de acesso aberto 

da FAPESP

“[...] os textos completos de artigos ou outros tipos de

comunicação científica, originados de pesquisas e projetos

por ela financiados, parcial ou totalmente, e publicados em

periódicos internacionais sejam depositados em repositório

institucional de trabalhos científicos, seguindo-se a política

para disponibilização em acesso aberto de cada revista, [...]”

(AGÊNCIA USP DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO ACADÊMICA,

[2021?]c)



Direitos autorais



O que são os
direitos autorais?

[…] ramo do Direito Privado 
que regula as relações
jurídicas advindas da criação
e da utilização econômica de 
obras intelectuais estéticas e 
compreendidas na literatura, 
nas artes e nas ciências.” 
(BITTAR, 2008, p. 8 apud
PAESANI, p. 10, 2012)



DIREITOS AUTORAIS

DIREITOS

MORAIS
DIREITOS

PATRIMONIAIS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



Creative Commons

É o nome da
organização e do
conjunto de licenças
que permitem cópia e
compartilhamento
com menos restrições
do que os direitos
autorais.



O que é plágio?
• Apropriação indevida de conteúdo de terceiros.

• Ex.: Citação de uma obra sem indicação da fonte.



Turnitin
• Plataforma de identificação de
similaridade de textos.

• OriginalityCheck: analisa o índice de
similaridade textual a partir da base de
dados do Turnitin.

• QUEM PODE UTILIZAR?

• Alunos de pós-graduação

• Alunos de graduação (iniciação
científica)

• Docentes

• Servidores técnico-administrativos



Turnitin

• FeedBack Studio: mesmas funções
do OriginalityCheck + ferramentas de
marcas de revisão e acompanhamento
dos trabalhos dos alunos.

• QUEM PODE UTILIZAR?

• Alunos de pós-graduação

• Alunos de graduação (iniciação
científica)

• Docentes

• Servidores técnico-administrativos



Turnitin

• Similarity Check (iThenticate): 
analisa o índice de similaridade
de documentos na internet que 
possuem DOI.

• QUEM PODE UTILIZAR?

• Editores do Portal de 
Revistas da USP



Acesse, conheça, use!



Repositório da 

Produção USP



ReP

• É o repositório institucional
oficial da USP.

• “Também é um sistema de
gestão e disseminação das
publicações científicas e da
produção intelectual
(científica, acadêmica,
técnica e artística) gerada
pelas pesquisas e atividades
desenvolvidas na Universidade
de São Paulo (USP).”
(AGÊNCIA USP DE GESTÃO DA
INFORMAÇÃO ACADÊMICA,
[2021?]d)



ReP

• Aumenta a visibilidade, 
acessibilidade e difusão da 
produção científica da USP.

• Facilita a gestão e o acesso à 
informação.

• Contribui para a preservação, 
uso e impacto do conhecimento.



Pesquisa no ReP



Pesquisa no ReP



Acesso ao texto

Disponível em 08/08/2022

Versão publicada



Como depositar sua
publicação no ReP?



Como depositar sua 

publicação no ReP?

A Biblioteca do ICMC envia e-

mails mensalmente aos alunos

informando como proceder.

Caso os alunos queiram enviar

as publicações para depósito,

deverão enviá-las para o e-mail

bdpi@icmc.usp.br.



Outras
iniciativas
de acesso
aberto na
USP



Portal de Livros Abertos da USP

+ de 3000 

downloads em 10 

meses de 

publicação

806 downloads 

(jan./abr. 2021)

2435 downloads 

(jan./abr. 2021)

485 downloads 

(jan./mar. 2021)

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/



Escritório de 
Comunicação
Acadêmica da 

USP

http://www.acessoaberto.usp.br/
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