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Oferecer acesso aberto e público à produção científica e 

intelectual da Unicamp, de modo a aumentar a visibilidade da 

Universidade em âmbito nacional e internacional, além de 

preservar sua memória científica e acadêmica. 

OBJETIVO



O Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp é o instrumento oficial para 
coleta, organização, disseminação e preservação de todo o conhecimento produzido na 
Universidade.
Resolução GR 013/2015 - institui as bibliotecas como depositárias do conhecimento 
produzido na Universidade, por meio do RI.

Total de documentos: 134.000
Artigos
Teses e dissertações
Patentes
Entre outros

Visualizado em mais de 170 países
Mais de 1.200.000 acessos

[http://repositorio.unicamp.br/]
Dados extraídos em 2017



2002 2010 2012 2013 2014 2015

• Criação da Biblioteca 
Digital da Unicamp

• Todas as teses e 
dissertações da Unicamp são 
disponibilizadas na BD

• FAPESP demanda criação de 
repositórios institucionais nas 
universidades paulistas  

• Unicamp, UNESP e USP 
desenvolvem  Metodologia para 
implantação de repositórios 

• Lançamento do   
Repositório CRUESP no 4º 
CONFOA 10/2013 

• RI Unicamp incubado na 
USP

• Criado Grupo de Trabalho (SBU) para 
elaboração de Resoluções do 
Repositório  - 06/2014

• RI Unicamp migrado para o Storages 
CCUEC -10/2014

• Resolução GR-013/2015, de 06/07/2015 

• Resolução GR-014/2015, de 06/07/2015 

• Criação GT Repositório 08/2015 

2017

• Gestão de Dados de 
Pesquisa

• Integração com Sophia 
(teses e dissertações)



Aspectos tecnológicos e padrões adotados

• Software DSpace (Software livre mundialmente utilizado no
desenvolvimento e gestão de repositórios)

• Sistema de Descoberta Primo para integração com Repositório CRUESP

• Padrão de metadados: Dublin Core

• Protocolo para a coleta de metadados: OAI-PMH
Utilizado internacionalmente como mecanismo para coleta de registros de
metadados (metadata harvesting) em repositórios.

• Política de copyright e autoarquivo de editores – SHERPA/RoMEO
Banco de dados de políticas das editoras em relação a autoarquivamento de
artigos de revistas na web e em repositórios de acesso aberto.

Estrutura de servidor: 2TB, sendo 539GB utilizados



1. Aberto

2. Embargado

3. Fechado

Tipos de acesso



1. Comunidade 

Científica

Técnica

Institutos e Faculdades 

Tipo de Documento

Documentos Individualizados 

Tipo de Documento

Documentos Individualizados 

Estrutura hierárquica do Repositório



Interação com fontes de informação - UNICAMP

Registros de 
periódicos 
Unicamp

Conversão para 
registros XML

Folha de 
estilo

Importação 
no DSpace

Registros 
Web of 
Science

SHERPA/Ro
MEO

Registros 
SciELO

Registros 
Scopus

Registros 
PubMed

Registros 
de patentes

Demais 
registros de 

autores 
Unicamp

Registros em 
Dublin Core

Repositório 
da Unicamp

SophiA



Dados 
estatísticos: 
50 países com 
mais acessos

Período de referência: 01/08/2016 a 01/08/2017



Equipe Repositório

• 2 analistas de sistemas 

• 2  bibliotecários

• 3 bolsistas SAE



Projeto do Planejamento Estratégico da Unicamp  - PRP
Recomendação de órgãos de fomento;
Transparência no uso dos recursos e nas atividades de pesquisa;
Publicidade da Produção Científica;
Integridade dos dados de pesquisa;
Coleta, armazenamento, tratamento, acesso e preservação;
Processos de custódia dos dados de pesquisa.

Gestão de Dados de Pesquisa
Projeto em Desenvolvimento

Desenvolvimento da 
Proposta a ser 

submetida à análise 
da PRP

Concluída

Comparação entre sistemas de 
gestão de dados 

(CKAN, Dspace e Dataverse) 
Concluído

Definição do perfil de 
aplicação de metadados 

para tratamento dos dados
Concluído

Submissão da 
Proposta à PRP

Concluído



Muito obrigado! 

Oscar Eliel – oeliel@unicamp.br
Diretor de Tratamento da Informação do Sistema de Bibliotecas da Unicamp


