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Introdução 

O IBICT1 coordena a Rede Brasileira de Repositórios Institucionais de Publicações 

Científicas de Acesso Aberto, apoiando as cinco regiões do Brasil na implementação das 

suas redes regionais de repositórios (ASSIS, 2019). Em 3 de outubro de 2017, foi formulada 

a “Carta do Rio”2, em que subscreveram instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo 

de reunir esforços em prol da criação da Rede Sudeste de Repositórios Institucionais 

(Sudeste/RIAA). Em 2017, a Rede era composta por 15 instituições e em 2020 por 68 

(dados de agosto 2020). A rede promove o compartilhamento de informações e 

experiências através da realização de reuniões e eventos e tem como objetivo principal 

garantir o acesso de forma aberta, gratuita e pública, ao conhecimento produzido pelas 

Instituições (QUEIROZ, 2019). 

Os principais objetivos da Rede são: a) criar, com o apoio dos profissionais de informação, 

repositórios digitais, institucionais e temáticos, observando os pressupostos do acesso 

aberto à informação científica e incentivar o depósito da produção científica nos seus 

repositórios institucionais, através do estabelecimento de uma política de ciência aberta e 

de funcionamento dos seus repositórios. A Rede atualmente está desenvolvendo 6 (seis) 

projetos: 1) cursos de capacitação; 2) processo de certificação e auditoria dos Repositórios 

da região; 3) implantação do portal da Rede; 4) consultoria na implantação de 

Repositórios; 5) Política de indexação; e 6) Preservação digital para os RIs. 

Conclusão 

A Rede é composta por diversas instituições que atuam de forma assertiva para a qualidade 

dos repositórios, inclusive dos seus conteúdos. Por outro lado, constata-se um certo 

desequilíbrio em relação ao estágio de muitos repositórios. Uns não possuem questões 

básicas relacionadas à implantação, outros apresentam performance adequada às 

necessidades dos usuários. Diante desse diagnóstico, este trabalho destaca a importância 

da Rede em auxiliar e contribuir para o equilíbrio entre os repositórios. 

 

                                                           
1 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Disponível em: http://www.ibict.br/. 
2 Carta da criação da Rede Sudeste de Repositórios Institucionais. Disponível em 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/23513. 
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Fig. 1 – Sudeste/RIAA – número de 
instituições 

 

 

Fig. 2 – Reuniões realizadas pela 
Sudeste/RIAA, 2017-2020 

(atualizada até agosto 2020) 
 

 

Fig. 3 – 68 instituições por sigla, que participam da Rede Sudeste (atualizada até agosto 
2020) 
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