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• Portaria UNESP 88, de 28 
fevereiro de 2013 

repositorio.unesp.br  

Introdução 

http://repositorio.unesp.br/


Ambiente 
Infraestrutura: máquina virtual com 500GB expansível 
 
 
Software: Dspace versão 5.3 
 
 
Metadados: Dublin Core 
 
 
 
Protocolo para coleta de 
 metadados: OAI-PMH 
 
 
Política de copyright e autoarquivo de  
editores: SHERPA/RoMEO 
 
 
 
 
 
 
Autoarquivamento: plano de gestão, dados de pesquisa e publicações (pré-print/pós-
print/versão final) 



Integração com o Repositório CRUESP 



Fonte: Bastos e Vidotti (2015). 

Formas de povoamento 
 



Atualmente o Repositório Unesp conta com mais de 

149.583 registros 

 

 

 

 

Total de itens 



Autoarquivamento 

 
Teses e dissertações (em breve para TCCs) 
 
Artigos, capítulo de livros etc 
 
Dados de pesquisa 
 
Plano de gestão de dados 



Sistema de acompanhamento das submissões 



Atendimento via QuestionPoint 
Atendimento via QuestionPoint 



Atendimento via QuestionPoint 
Interface Responsiva 



ORCID 

O cadastro no ORCID teve início em 16 de 
fevereiro de 2016, atualmente conta com 
aproximadamente 3741 cadastrados e/ou 
indivíduos que aceitaram a autorização para 
que a Unesp possa realizar a integração com os 
Ids. 
 
                    www.unesp.br/orcid 
 
 
 

ORCID 



O Repositório coleta 
os dados de 
diversas bases 

O docente acessa as 
Informações sobre o ORCID 
no site da CGB 

www.unesp.br/orcid 

Ele faz o cadastro e/ou 
autoriza a Unesp 
alimentar seu ORCID 

O ORCID integra com 
outros identificadores e 
bases de dados Fluxo da integração ORCID 

Repositório envia os 
dados para o ORCID ID 



A partir da coleta 
automática de 
registros, o Repositório 
Institucional UNESP 
observou grande 
dificuldade em 
identificar os 
pesquisadores em 
diversas bases de 
dados.  
 
Com isso, a Unesp 
optou em afiliar-se ao 
ORCID em julho de 2015 
para auxiliar na 
construção de uma base 
de autores da UNESP. 
 

Afiliação Unesp 



Transferência de metodologia 

As metodologias de coleta de registros utilizadas no Repositório Institucional 
UNESP já foram compartilhadas com as seguintes instituições: 

▪ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

▪ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

▪ Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

▪ Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

▪ Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) 

▪ Universidade Federal do Rio da Janeiro (UFRJ) 

▪ Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

▪ Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

▪ Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 



Orientação FAPESP - plano de gestão de 
dados e dados de pesquisa 

• Relatório final de Projetos temáticos deve conter documento 
descrevendo o Plano de Gestão de Dados; 
 

• O documento “Plano de Gestão de Dados” é um texto de até 
duas páginas, que deve responder a duas perguntas básicas: 

 - Quais dados serão gerados pelo projeto;  
 - Como serão preservados e disponibilizados, considerando 
questões éticas, legais, de confidencialidade e outras.  
 
• Documento FAPESP sobre gestão de dados: 

http://fapesp.br/176#docs14 

http://fapesp.br/176#docs14
http://fapesp.br/176#docs14
http://fapesp.br/176#docs14
http://fapesp.br/176#docs14
http://fapesp.br/176#docs14
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Grupo de Trabalho e Estudo Fapesp 

• Grupo FAPESP: 7 Instituições:  

• Unicamp, USP, UNESP, ITA, UFSCar, UFABC, UNIFESP, EMBRAPA 

 

• Evento - Lançamento da Rede de Repositórios de Dados 

Científicos do Estado de São Paulo – 16/12/2019 



Repositório de Dados de Pesquisa UNESP 

Portaria UNESP 03/08/2018 – Grupo de Trabalho – Repositório de dados de pesquisa Unesp. 
 
Objetivo - Viabilizar uma infraestrutura computacional que possibilite o armazenamento dos 
planos de gestão de dados, bem como, os dados científicos gerados pelos pesquisadores da 
Unesp.  
 
Composta por membros da: 
 
Pró-reitoria de Pesquisa;  
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e  
Coordenadoria Geral de Bibliotecas  



Comitê Gestor de Acesso Aberto UNESP 

Portaria Unesp de 22 de outubro de 2019 – criação do Comitê Gestor de Acesso 

Aberto na Unesp 

 

 
Objetivo – Estabelecer a política de Acesso Aberto da Universidade. 
 
Composta por membros da: 
  
 Pró-reitoria de Graduação;  
 Pró-reitoria de Pós-graduação; 
 Pró-reitoria de Pesquisa; 
 Pró-reitoria de Extensão e Cultura; 
 Coordenadoria de Tecnologia da Informação e  
 Coordenadoria Geral de Bibliotecas  
 

 



Integração ao DMPTool 



Etapas do processo de elaboração e submissão do 
Plano de Gestão de Dados e Dados de Pesquisa 



Planos de gestão de dados e dados de 
pesquisa 



Atualmente o Repositório Unesp conta com 4 registros 
de dados de pesquisa e 2 planos de gestão de dados 

 

 

 

 

Total de itens 



Política de Acesso Aberto FAPESP  

Portaria CTA nº 01/2019 – institui a "Política para Acesso Aberto às Publicações Resultantes 

de Auxílios e Bolsas FAPESP“ 

 

• Estabelece que os textos completos de artigos ou outros tipos de comunicação científica, 

originados de pesquisa 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, logo que os 

manuscritos sejam aprovados para publicação ou em prazo compatível com as restrições de cada 

revista; 

 

• Os autores poderão fazer uso das diferentes opções de acesso aberto de modo a assegurar que 

uma cópia seja submetida ao repositório institucional sem que haja interferência alguma nas suas 

opções e no processo de publicação. 

 

 



Apoio das bibliotecas  



Portal de Docentes 



Portal de Docentes 



Portal de Docentes 



Desafios 
-Ampliar as discussões relacionadas ao Acesso Aberto junto a 
comunidade; 
 

- Elaborar a Política de Acesso Aberto da Unesp; 
 

- Ampliar as discussões sobre Direito Autoral da produção científica; 
 

- Ampliar espaço de armazenamento; 
 

- Desenvolver um canal de comunicação específico para o atendimento 
dos pesquisadores com projeto temático e jovens pesquisadores;  



Desafios 
- Acessibilidade e adequações no layout do site;  
 
-Disseminar material de apoio elaborado pelas bibliotecas; 
 

- Preservação digital;  

 

- Capacitação para as equipes das bibliotecas e 

 

- Gerar indicadores da produção científica da Unesp a partir do Repositório 

 



Current Research Information System  (CRIS) 

Repositório 

Pesquisador 

Projetos 

Prêmios 
Outras 

atividades 
acadêmicas 

Publicações 

Artigos, 
Teses, etc. Current Research Information 

System  (CRIS) 

Indicadores de 
produção 



Obrigada! 

 coordenacaocgb@unesp.br 


