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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Definição. O repositório Institucional da Faculdade Luciano Feijão é o serviço 

de informação, em ambiente digital, a qual visa reunir, armazenar, organizar, preservar, 

recuperar e, sobretudo, promover a disseminação da produção intelectual ou científica 

criada pela comunidade acadêmica da FLF, em conformidade com a Lei nº 12.527/2011 

(Lei de Acesso à Informação). 

Objetivos. O repositório institucional possui os seguintes objetivos: 

1. Acessibilidade. Contribuir para o acesso livre as informações 

produzidas no âmbito da Faculdade e voltadas, prioritariamente, às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

2. Gerenciamento. Facilitar a gestão da informação disponível em meio 

digital, reunindo       em                            um único local à produção intelectual da 

Faculdade Luciano Feijão. 

3. Preservação. Preservar a memória institucional, por meio do 

armazenamento de longo prazo de documentos digitais completos. 

4. Visibilidade.  Ampliar a visibilidade e uso da produção intelectual 

desenvolvida na Faculdade Luciano Feijão. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO REPOSITÓRIO DA FACULDADE 

LUCIANO FEIJÃO 

Atribuições. O bibliotecário-gestor do repositório institucional da Faculdade 

Luciano Feijão são responsáveis pelo cumprimento das seguintes atribuições: 

1. Gestão. Gerenciar a inclusão, alteração e exclusão de comunidades ou 

coleções, assim como vetar a publicação de documentos que não estejam de acordo com 

os objetivos e critérios do repositório. 

2. Tarefas. Cumprir as etapas de avaliação, revisão e publicação dos 

documentos submetidos no repositório. 

FLUXO DE PUBLICAÇÃO 

Etapas. Eis, as 4 etapas do fluxo de publicação dos documentos no repositório: 

1°. Submissão. O discente, docente ou técnico administrativo da realiza 



 

a submissão de documento descrição e upload no repositório. 

2°. Avaliação. Bibliotecário gestor do Repositório Institucional da 

Faculdade Luciano avalia se o documento depositado atende aos critérios. Caso 

seja reprovado, será informado ao usuário, por e-mail, a justificativa da rejeição do 

documento submetido. 

3°. Revisão. Por outro lado, caso seja aprovado, bibliotecário gestor do 

Repositório Instituiconal da Faculdade Luciano feijão revisa o conjunto de dados 

descritos metadados do documento depositado. 

4°. Publicação. E por fim, o bibliotecário gestor publicam o documento no 

repositório. 

 

ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO 

Hierarquia. O repositório é organizado obedecendo a determinada 

estrutura hierárquica composta de comunidades, subcomunidades e coleções. 

Organização. As comunidades representam o maior nível hierárquico de 

organização da informação, sendo que as coleções representam o local onde os itens 

são de fato armazenados no repositório. 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS (COLEÇÕES) 

Coleções. Em relação aos tipos de documentos, podem ser depositados no 

repositório: 

1. Artigos científicos publicados em periódicos. 

2. Trabalhos apresentados em eventos. 

3. Trabalhos de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DE COLEÇÃO 

 
1. Avaliação. Coleção deverá ser avaliada em relação a aspectos: 

avaliação do conteúdo para assegurar a qualidade e sua adequação aos objetivos do 

repositório; a avaliação do formato para garantir o acesso ao conteúdo dos arquivos. 

2. Objetivos. Coleção para ser incluída devem estar em consonância com 

os objetivos do repositório. 

3. Parecer. A inclusão de nova coleção está sujeita ao parecer favorável 



 

da equipe de bibliotecário gestores. 

 

Critérios de Submissão de Documentos 

1. Perfil. Ser membro da comunidade da FLF (discente, docente ou 

técnico-administrativo) e autor do documento a ser submetido. 

2. Cadastro. Realizar o cadastro pessoal no repositório e obter a permissão 

para a submissão de documentos. 

3. Pesquisa. O documento deve ser resultado de atividade de pesquisa, 

desenvolvimento, extensão ou ensino na Faculdade Luciano Feijão. 

4. Digital. O documento necessita estar em formato digital. Os 

documentos textuais devem estar no formato PDF. 

5. Versão. Será aceito somente a versão final do documento. Em relação 

ao trabalho de conclusão de curso, no momento do depósito é preciso anexar junto 

com o TCC documento atestando a defesa da monografia com a assinatura dos 

membros da banca (folha de aprovação). 

6. Direitos. É necessário que o autor conceda os direitos para 

disponibilização do documento no repositório institucional. Somente poderão ser 

depositados os artigos publicados em revistas científicas que estabelecem em seus 

contratos cláusulas que autorizam o depósito em repositórios de acesso livre. 

 

Depositantes 

Os depositantes são os usuários autorizados a fazer a submissão de documentos 

no repositório institucional da Faculdade Luciano Feijão. Os depositantes devem possuir 

vínculo com a universidade, por exemplo, os discentes, docentes e técnicos 

administrativos. 

 

Direitos Autorais 

No processo de submissão do documento no repositório, haverá formulário 

referente a Licença de Distribuição, onde o autor poderá conceder a autorização.  

 

 

 

Termo de Autorização para Publicação/Divulgação de Documento Eletrônico  



 

  

1. Identificação do Material Bibliográfico: (   ) TCC (   ) Monografia 

2. Identificação do trabalho /autor  

Curso de Graduação: 

_____________________________________________________________________________ 

Título:_______________________________________________________________________  

Autor: _______________________________________________________________________ 

CPF:_____________________________ 

Telefones: _______________________________________ 

e- mail: _______________________________________________ 

Orientador: _____________________________________________ CPF:______________ e-

mail: _______________________________________________ 

Co-orientador: ___________________________________________CPF:______________ e-

mail: ____________________ 

Total de páginas: ______________ Data de defesa: ____/____/____.   

3.Informações sobre a publicação do trabalho :  

    Mídia: CD/Digital (email)          Formato: PDF     

Esse trabalho é confidencial?  (    ) Sim (    ) Não.  

Esse trabalho ocasionará registro de patente?  (    ) Sim  (    ) Não.  

Qual é a amplitude da liberação da publicação?  (    )  Total  (    ) Parcial.       

3.1. Em caso de publicação parcial, assinalar as permissões: OBS: Encaminhar, além do 

TCC/Monografia, documento em PDF com o conteúdo a ser publicado parcialmente.  

(  ) Sumário;   (  ) Capítulos; especificar:_____________;   (  ) Bibliografia;   (  ) Outros itens; 

especificar:________________    

3.2. Em caso de publicação parcial, indicar restrições: 

_____________________________________________________  

4. Declaração do autor:  

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, de acordo com a 

Lei nº 9610/98, autorizo a Faculdade Luciano Feijão a disponibilizar gratuitamente, sem 

ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões assinadas acima, o trabalho em 

meio eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, no formato especializado , para fins 

de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica gerada 

pela FLF, a partir desta data.    

 

 

 

 

 



 

 

 

___________________________________________

_ 

Assinatura do autor 

 

___________________________________________

_ 

Local 

_______/__________/___________ 

Data 

  

 

____________________________________________

_ 

Assinatura do orientador 

 

____________________________________________

_ 

Local 

_______/__________/___________ 

Data 

 AUTOR                                                           ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


