
C riado há um ano, 
o Repositório 

Institucional Unesp 
reúne aproximadamente 
71 mil documentos, 
entre artigos, trabalhos 
apresentados em 
eventos, dissertações, 
teses, e-books e 
patentes. “A iniciativa 
amplia a visibilidade 
e a acessibilidade 
dos resultados das 
pesquisas realizadas na 
Universidade”, comenta 
Marilza Vieira Cunha 
Rudge, vice-reitora no 
exercício da reitoria.  
“Potencializa ainda o 
intercâmbio com outras 
instituições nacionais 
e internacionais”, 
acrescenta Maria José 
Soares Mendes Giannini, 
pró-reitora de Pesquisa.

Os repositórios 
institucionais, 
diferentemente das 
bibliotecas digitais, 
lidam com documentos 
resultantes da produção 
da instituição e de 
seus membros, por 
exemplo, os artigos e os 

Repositório Institucional 
Unesp completa um ano
São maiS de 70 mil documentoS em formato digital

trabalhos apresentados 
em eventos por docentes 
e pesquisadores e as 
teses e dissertações 
defendidas em seus 
cursos de pós-graduação. 
Já as bibliotecas 
digitais lidam com 
documentos que não 
foram necessariamente 
criados na instituição 
ou por seus membros, 
por exemplo, periódicos 
científicos, e-books 
assinados e conteúdo 
multimídia para aulas na 
graduação.

InclUsões

A atual cobertura 
do Repositório decorre 
de um conjunto de 
metas que vêm sendo 
alcançadas desde 
seu lançamento e 
implantação, como 
inclusão dos artigos, 
trabalhos e resumos 
apresentados em 
eventos indexados nas 
bases de dados Web of 
Science e Scopus e de 
autoria ou coautoria de 

pesquisadores da Unesp; 
dos artigos publicados 
por pesquisadores da 
Unesp em periódicos da 
SciELO e em periódicos 
apoiados pela Pró- 
-Reitoria de Pesquisa 
(Prope); das dissertações 
e das teses defendidas 
na Universidade e 
disponíveis em formato 
digital; dos e-books 
da coleção Propg 
Digital e da Fundação 
Editora Unesp; e das 
patentes produzidas por 
pesquisadores da Unesp.

Armazenar, 
preservar, disseminar 
e possibilitar o acesso 
aberto à produção da 
Universidade tem sido 
o objetivo norteador 
do Repositório. “A 
identidade visual 
transmite a ideia de 
armazenamento, de 
disseminação e de 
divulgação. O logotipo 
foi concebido a partir 
da parceria entre a 
equipe do Repositório e 
a empresa júnior Design 
Júnior, do Câmpus de 

ReposItóRIo InstItUcIonal Unesp em númeRos

Tipo de documento Quantidades

artigos 43.262

trabalhos e resumos 
apresentados em eventos

5.279

dissertações 13.998

teses 7.006

livros e capítulos de livros 234

Patentes 143

outros (resenhas, editoriais, 
cartas e notas)

1.364

total 71.286

Bauru.  Representa um 
universo em expansão, 
no caso a própria 
Unesp, e, ao mesmo 
tempo, a convergência 
do conhecimento em 
um só lugar, que é o 
Repositório”, conta 

Flávia Maria Bastos, 
responsável pela 
Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas (CGB) e atual 
coordenadora executiva 
do Repositório.
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Endereço do Repositório Institucional Unesp: 
<http://repositorio.unesp.br>.



http://repositorio.unesp.br
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o que é um 
repositório 
institucional

Diferenças entre repositórios 
institucionais e bibliotecas digitais 

U m repositório 
institucional 

é “um serviço de 
informação científica 
– em ambiente digital 
e interoperável 
– dedicado ao 
gerenciamento da 
produção intelectual 
de uma instituição. 
Contempla, por 

O s repositórios 
institucionais 

lidam com documentos 
resultantes da 
produção da instituição 
e de seus membros, 

conseguinte, a reunião, 
armazenamento, 
organização, 
preservação, 
recuperação e, 
sobretudo, a ampla 
disseminação da 
informação científica 
produzida na 
instituição.” (LEITE, 
2009, p. 21)

As principais características dos repositórios 
institucionais são:

1. institucionalmente definidos: voltados ao 
conteúdo de uma instituição;

2. científicos ou academicamente orientados: 
organizados por áreas do conhecimento ou 
seguindo a estrutura acadêmica: universidade, 
faculdade, departamento, etc.;

3. cumulativos e perpétuos: visam a possibilitar 
o acesso permanente aos documentos 
armazenados neles;

4. abertos e interoperáveis: possibilitam o acesso 
aberto (sem custo) a qualquer pessoa e possuem a 
capacidade de trocar dados com outros sistemas;

5. não são efêmeros: os conteúdos em texto 
completo e em formato digital estão prontos para 
serem disseminados;

6. têm seu foco na comunidade em que foram 
implantados. (LEITE, 2009, p. 20).

por exemplo, os 
artigos e os trabalhos 
apresentados em 
eventos por docentes 
e pesquisadores de 
uma universidade e 

as teses e dissertações 
defendidas em 
seus cursos de 
pós-graduação.

Já as bibliotecas 
digitais lidam com 

documentos que não 
necessariamente 
foram criados na 
instituição ou por 
seus membros, por 
exemplo, periódicos 

científicos e e-books 
assinados, conteúdos 
multimídia para 
aulas na graduação 
e documentos 
digitalizados.
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movimento de 
acesso aberto 
à produção 
científica

V isando à 
disseminação e 

ao acesso à produção 
científica, os repositórios 
institucionais estão 
inseridos no movimento 
mundial do acesso aberto. 
Para a Iniciativa de 
Budapeste pelo Acesso 
Aberto <http://www.
budapestopenacces
sinitiative.org/read>, o 
acesso aberto à literatura 
científica é a 

“[...] disponibilização 
livre e pública na 
internet, permitindo a 
quaisquer usuários ler, 
baixar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar ou 

vincular aos textos 
completos desses artigos, 
indexá-los, processá-los 
como dados em software, 
ou utilizá-los em qualquer 
propósito dentro da lei, 
sem barreiras financeiras, 
legais ou técnicas que 
não sejam as do simples 
acesso à internet. A 
única limitação sobre 
a reprodução e a 
distribuição e o único 
papel do copyright neste 
domínio devem ser para 
dar aos autores o controle 
sobre a integridade de 
sua obra e o direito de 
serem propriamente 
reconhecidos e citados”.

RefeRêncIas 
 

LEITE, Fernando César Lima. Como gerenciar e ampliar a 
visibilidade da informação científica brasileira: repositórios 
institucionais de acesso aberto. Brasília: Ibict, 2009. 
Disponível em: <http://livroaberto.ibict.br/handle/1/775>. 
Acesso em: 5 set. 2014.

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Portaria n.º 88, de 
28 de fevereiro de 2013. Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Executivo, São Paulo, 1 mar. 2013. Caderno 1, p. 47.

---------------------------------------

Responsáveis pelo Repositório 
Institucional Unesp

O responsável 
pelo repositório 

é o Grupo Gestor do 
Repositório Institucional 
Unesp (GRI-Unesp) que, 
instituído a partir da 

Portaria Unesp nº 88 de 28 
de fevereiro de 2013, tem 
em sua presidência a vice-
-reitora Prof.ª Dr.ª Marilza 
Vieira Cunha Rudge, em 
sua coordenação geral a 

Prof.ª Dr.ª Tania Regina de 
Luca, em sua coordenação 
acadêmica a Prof.ª Dr.ª 
Silvana Aparecida Borsetti 
Gregorio Vidotti e em sua 
coordenação executiva a Dr.ª 

Flávia Maria Bastos.
As atividades de 

implantação, de manutenção 
e de aprimoramento do 
Repositório Institucional 
Unesp são desenvolvidas 

pela Coordenadoria Geral 
de Bibliotecas (CGB) por 
meio de suas parcerias 
com o Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD), com 
as Pró-Reitorias de Pós-
-Graduação (Propg), de 
Graduação (Prograd), 
de Pesquisa (Prope), de 
Extensão (Proex) e de 
Administração (Prad) e 
com a Fundação Editora 
Unesp e a Agência Unesp de 
Inovação.



D esde a implantação 
do Repositório, a 

equipe tem trabalhado 
na inclusão de 
funcionalidades que 
agreguem valor ao 
Repositório e à produção 
da Unesp, tais como 
o fator de impacto dos 
periódicos em que os 
artigos foram publicados 
e o número de citações 
que os artigos receberam 
nas bases de dados Web of 
Science e Scopus.

A inclusão de outras 
funcionalidades e de 

procedimentos para 
o desenvolvimento e 
a melhoria contínua 
do Repositório está 
nos planos do Grupo 
Gestor, sendo que os 
esforços atuais estão 
centrados na viabilização 
do autoarquivamento 
de dissertações e de 
teses. “Isso garantirá 
maior visibilidade às 
pesquisas desenvolvidas 
nos programas de 
pós-graduação da 
Universidade”, informa a 
coordenadora acadêmica 

A lém de visar à 
produção da própria 

Universidade, o Repositório 
Institucional Unesp integra 
parceria com os repositórios 
da USP e da Unicamp para 
criação do Repositório da 
Produção Científica Cruesp 
<http://www.repositorio.

Silvana Aparecida 
Borsetti Gregorio Vidotti.

 O autoarquivamento 
também fomentará junto 
à comunidade da Unesp 
o uso do Repositório e a 
percepção dos benefícios 
trazidos por ele, abrindo 
caminho para outras 
ações que permitiram 
maior interação entre 
a comunidade e esse 
importante ambiente de 
acesso à informação.

 O armazenamento 
de outros tipos de 
documentos também 
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figura entre as ações 
futuras. Recentemente, 
por exemplo, foram 
incluídas as patentes 
desenvolvidas na 
Universidade. “O objetivo, 
a médio e longo prazos, 
é que o Repositório 
Institucional seja reflexo 
da dimensão da Unesp 
nos termos da produção 
resultante de suas 
atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão”, 
informa a coordenadora 
geral do projeto, Tania 
Regina de Luca.

http://www.repositorio.cruesp.sp.gov.br

próximas ações

parceria institucional

cruesp.sp.gov.br>. As 
atividades de planejamento 
e de desenvolvimento do 
Repositório Institucional 
Unesp iniciaram-se em 
fevereiro de 2013, a partir 
da Portaria Unesp nº 88, que 
estabeleceu o Grupo Gestor 
da Política do Repositório 

Institucional Unesp, 
constituído por membros da 
Reitoria, das Pró-Reitorias, 
da Coordenadoria Geral 
de Bibliotecas (CGB) e 
do Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD) com 
o objetivo de implantar, 
desenvolver e manter o 

repositório institucional 
da Universidade. Ele foi 
implantado e apresentado 
à comunidade durante 
a 4ª Conferência Luso- 
-Brasileira sobre Acesso 
Aberto (Confoa), realizada 
em outubro de 2013, em São 
Paulo (SP).
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