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Contexto dos repositórios
de publicações

1 2 3 4 5

Movimento do
Acesso Aberto

Viabilizar o acesso
gratuito e irrestrito
à informação
científica na web

Adoção de
padrões de
descrição

Padrões de
metadados

Cooperação
entre sistemas

Estabelece um
modelo de
interoperabilidade

Via Verde

Autoarquivamento
de artigos 

Budapest
Open Access
Initiative (OAI)

Via verde e Via
dourada
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Metadados
[...] atributos que representam uma entidade (objeto do mundo
real) em um sistema de informação. Em outras palavras, são
elementos descritivos ou atributos referenciais codificados que
representam características próprias ou atribuídas às
entidades; são ainda dados que descrevem outros dados em
um sistema de informação, com o intuito de identificar de forma
única uma entidade (recurso informacional) para posterior
recuperação. (ALVES, 2010, p. 47). 
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Metadados
Representação da informação

Recuperação da informação



Papéis iniciais
Identificar

Descrever/ Representar a informação

Buscar e recuperar a informação 

Novos papéis 
Gerar indicadores

Gerir controle de direitos autorais 

Gerir o controle de acesso

Intercâmbio de Informações

Interoperabilidade entre sistemas
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Metadados
A gestão/curadoria dos metadados é um

processo contínuo
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Interface
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Consequências na
agregação 



Padrões e
Diretrizes
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"É um documento estabelecido por consenso e
aprovado por um grupo reconhecido, que define para
uso geral e repetido um conjunto de regras,
protocolos ou características de processos com o
objetivo de ordenar e organizar atividades em
contextos específicos para o benefício de todos"
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Teses e
Dissertações

Conjunto mínimo para descrição de teses e

dissertações em formato eletrônico

Networked Digital Library of Theses and

Dissertations (NDLTD)

A NDLTD disponibiliza em seu site um

conjunto de metadados utilizados para

descrever as teses e dissertações e desta

forma realizar um cruzamento fiel entre as

bibliotecas locais de teses e dissertações

e a NDLTD

Repositórios de
publicações

OpenAIRE – Infraestrutura de Acesso

Aberto para Pesquisa na Europa (Open

Access Infrastructure for Research in

Europe;

Fornece orientações para os gestores

de repositórios a estabelecer um

esquema de descrição baseado em

Dublin Core;
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Os Benefícios da
padronização
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VISIBILIDADE DA PRODUÇÃO INSTITUCIONAL

O aumento da visibilidade e disseminação da informação, pois ao
adotar padrões e diretrizes internacionais de compartilhamento a
informação não ficará restrita a um grupo ou país.

PARTICIPAÇÃO EM REDES INTEROPERÁVEIS

Permite que o repositório da instituição seja inserido as redes
interoperáveis

INDICADOR DE QUALIDADE

Ao adotar padrões e diretrizes internacionais a qualidade da
descrição, a recuperação e a representação da informação
tendem a aumentar

Benefícios
ao adotar padrões
e diretrizes
internacionais 
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O papel do Ibict

11/08/2022



O papel do Ibict
O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
desempenha um papel fundamental na difusão das publicações científicas
nacionais por meio da agregação de dados provenientes dos repositórios
de publicações, revistas cientificas, repositórios de dados de pesquisa e as
bibliotecas locais de teses e dissertações no Portal Oasisbr.

AGREGAÇÃO 

Unifica diversos provedores de

dados em um único local

VALIDAÇÃO POR CRITÉRIOS

Para que a apresentação dos dados

de diferentes fontes seja realizado

de maneira univoca  e consistente, é

utilizao um sistema de regras

obrigatórias de preenchimento de

metadados. E essas regras são

baseadas nos padrões e diretrizes

internacionais.

INTEGRAÇÃO COM BASES
INTERNACIONAIS

Por meio da agregação com o

Oasisbr as fontes de informação

cientifica brasileiras conseguem

aumentar a difusão da produção

científica local
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BDTD
A BDTD exporta os metadados das teses e

dissertações disponíveis no portal para a

NDLTD

Compatibilidade entre os metadados 

Conjunto de regras obrigatórios para ser

coletado pela BDTD: dc.title; dc.creator;

dc.date; dc.type; dc.identifier e dc.rights

NDLTD
Agrega teses e dissertações em formato

eletrônico

Disponibiliza o conjunto mínimo de

metadados de cárater obrigatório para a

agregação 

Os metadados obrigatórios são: dc.title;

dc.creator; dc.date; dc.type; dc.identifier

.

Critérios de interoperabilidade entre portais agregadores
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Oasisbr
Portal Brasileiro de Publicações e Dados

Científicos em Acesso Aberto

Agrega mais de 1000 fontes de coletas

Conjunto de regras obrigatórios para ser

coletado pelo Oasisbr: dc.title; dc.creator;

dc.date; dc.type; dc.identifier e dc.rights

LA Referencia
Red repositorios de acceso abierto a la

ciencia

Disponibiliza o conjunto mínimo de

metadados de cárater obrigatório para a

agregação 

Os metadados obrigatórios são: dc.title;

dc.creator; dc.date; dc.type; dc.identifier

e dc.rights 

Critérios de interoperabilidade entre portais agregadores
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OpenAIRE
Agrega diversos tipos de documentos

Disponibiliza o conjunto mínimo de

metadados de cárater obrigatório para a

agregação 

Os metadados obrigatórios são: dc.title;

dc.creator; dc.date; dc.type; dc.identifier

e dc.rights

Critérios de interoperabilidade entre portais agregadores
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Observações
gerais acerca
dos padrões e
diretrizes

NDLTD

Apresenta um conjunto mínimo, no entanto, esclarece que as instituições
que lidam com as teses e dissertações eletrônicas têm liberdade para
escolher os metadados

OPENAIRE

Por meio de um guia, fornece orientações e boas práticas para os
gestores de repositórios definirem e implementar um conjunto de
metadados baseado em Dublin Core e outros. Não é uma obrigatoriedade

BDTD; OASISBR E LAREFERENCIA

São portais agregadores que incorporam em suas regras mandatórias as
orientações de interoperabilidade indicadas pela NDLTD e pela OpenAIRE
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Você tem
alguma pergunta?
Envie para a gente! 

rd@ibict.br
julianasousa@ibict.br
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