
 Repositório Arca:
 CERTIFICAÇÃO

ARTIGOS DE PERIÓDICOS

Contato equipe Arca:

E-mail: repositorio.arca@fiocruz.br
Telefone: +55 (21) 3865-32711

 

2

1.3  Após efetuar o login, o sistema irá redirecionar o usuário para a página
inicial do repositório. Clique em "Área Pessoal" no menu superior ou nas
opções abaixo da barra de pesquisa.

1.1 Efetue seu login clicando no botão "Entrar".
1.2 Preencha seu endereço de e-mail do cadastro e a senha cadastrados e
clique em Entrar.

Acesse o Repositório Arca:
https://www.arca.fiocruz.br 

Área Pessoal/ Tarefas do conjunto 

Antes de realizar qualquer tarefa, verifique se o artigo possui autores
com vínculo institucional com a Fiocruz. 

Verifique também se o item já foi depositado no Google para ver se
aparece algum documento no Repositório Arca.

Em seguida, pesquise no Arca na tela principal da seguinte forma:
coloque o título completo do documento entre "aspas" e clique em
Pesquisar.

Caso ache o documento no Arca, vá para sua “Área pessoal” e clique
em Fazer a Tarefa, depois clique em Rejeitar e insira o motivo da
rejeição: Já existe no Arca / Não tem vínculo institucional / Sem objeto
digital etc.



2.1 Ao entrar na "Área Pessoal" na seção "Tarefas do conjunto", clique no título
do artigo que acabou de depositar. Neste caso, como exemplo, escolhemos o
primeiro título.

Caso não ache o documento, vá para sua “Área pessoal”. Clique em
"Fazer a tarefa" e depois em "Editar Metadados". 

No caso de artigos de periódicos ou preprints, é importante pesquisar
pelo título da revista para saber se o documento esta em "acesso aberto"
ou "fechado".  

Nestes casos, consulte as seguintes ferramentas: 

DOAJ: https://doaj.org/ 

SHERPA ROMEO: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

DIADORIM: https://diadorim.ibict.br/diadorim.jsp

2.2 A visualização simples do documento depositado aparecerá. Role a página
até a parte inferior e clique em "Fazer a tarefa" e depois em "Editar
Metadados".

https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://diadorim.ibict.br/diadorim.jsp


3.1 Ao clicar em "Editar metadados" aparecerá a tela contendo os metadados
mínimos obrigatórios preenchidos e o restante de metadados que faltando para
completar a certificação do registro. Conforme for preenchendo os campos
faltantes vá clicando em  "Próximo" no final de cada página do fluxo de
certificação.

Nesta fase de certificação tenha como referência o “Manual de
tratamento de dados: preenchimento de metadados para entrada
no Arca - Repositório Institucional da Fiocruz. 3. ed.” que está
disponível  no link: http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257
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3.2 Na última etapa do fluxo "Revisão", é possível verificar se as informações
digitadas estão corretas e caso não estejam é só clicar na caixa “Corrigir um
destes” que o sistema voltará para a tela que precisará de correção. Se tudo
estiver certo, clicar em “Submissão completa”.

3.3 O sistema irá retornar para a tela "Item submetido". Clique em “Aprovar item”
para finalizar a certificação.

3.4 
Pronto! O sistema vai gerar um handle para o documento e o mesmo já
estará disponível para consulta e acesso ao objeto digital no
Repositório Arca.

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

