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Breve Histórico
• A Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz e o 

Repositório Institucional ARCA contam com a seguinte 
estrutura de governança: Comitê da Regulação da Política de 
Acesso Aberto ao Conhecimento; Comitê Gestor do 
Repositório Institucional ARCA; e Núcleos de Acesso Aberto ao 
Conhecimento (NAACs).

• Portaria Número 329/2014-PR retificada por 382/2014-PR;

• Propósito: Instituir a Política de Acesso Aberto ao 
Conhecimento, visando garantir à sociedade o acesso 
gratuito, público e aberto ao conteúdo integral de toda obra 
intelectual produzida pela Fiocruz.



Breve Histórico
• Contato da Vice-Presidência de Educação, Informação e 

Comunicação (VPEIC) e Composição do NAAC;

• Bolsa da Vice-Presidência de Educação, Informação e 
Comunicação (VPEIC);

• Busca de artigos em PDF dos Laboratórios do IOC (Sistema 
Integrado de Coleta de Dados – COLETA);

• Início da inserção dos artigos IOC - Abril 2015;

• Teses e dissertações são inseridas pelo setor de Ensino do 
IOC.



Metodologia
• Busca de artigos em PDF dos Laboratório do IOC (Sistema 

Integrado de Coleta de Dados – COLETA);

• Busca dos artigos em PDF nas bases de dados e periódicos;

• Pesquisa no Sherpa Romeo e também no DOI(sites que 
informam se o acesso é restrito ou aberto);

• Contato com os Pesquisadores – artigos de acesso fechado;

• Inserção dos artigos no ARCA.



Inserção de Artigos
• Verificar se o artigo já consta no repositório e se há 

duplicatas, até mesmo com outras Unidades Fiocruz;

• No caso do artigo já ter sido inserido por outra Unidade é feito 
o contato com o ICICT para atualização dos dados no 
repositório;

• Inserir artigos no repositório conforme Manual de Tratamento 
de Dados do ARCA disponível em: https://
www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257


Dificuldades Encontradas

Contato com o Pesquisador

• Várias entradas de citação
• Saída do pesquisador do IOC
• Mudança do nome dos Laboratórios / Labs que não existem mais

Acesso Fechado

• Solicitação dos PDF ao autor/es para artigos de acesso fechado – pouco retorno
• Solicitação dos artigos pelos usuários – enviado aos autores IOC – Solucionada
• Não se tem informação sobre o atendimento a demanda do usuário

Outros

• Grande quantidade de artigos de anos anteriores a serem inseridos
• Artigos não informados ao Coleta pelos autores
• Identificação de publicações informadas no Coleta como sendo artigos científicos e não são (resumos em eventos, 

etc)



De abril de 2015 a setembro de 
2017

Resultados



Artigos IOC

Dados em 29/08/2017



Outros Resultados do IOC
Biodiversidade e 
Saúde

Biologia Celular e 
Molecular

Biologia 
Computacional e 
Sistemas

Biologia Parasitária
Ensino em 
Biociências e Saúde

Medicina Tropical

Mestrad
o 

Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado

26 5 159 128 29 20 107 84 54 32 102 31
31 287 49 191 86 133
777

Dados em 29/08/2017



Desafios
- Continuidade da Bolsa;

- Inserção de artigos de valor histórico e outras 
publicações periódicas em papel;

- Conscientização dos pesquisadores; 

- Disponibilizar no site do ARCA informações 
como: quantos artigos de acesso aberto e 
fechado;

- Ser informado quanto ao retorno das 
solicitações dos usuários / acesso fechado.



Conclusão

- Atualmente existem 3143 artigos do IOC;

- Mais de 2000 artigos inseridos desde 
2015;

- Já estão sendo inseridos artigos de 2010;

- Divulgação no Informe IOC em 2017;

- Participação no 8º CONFOA / Visibilidade.
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