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Eixo III :

DESENVOL
-

FIOCRUZ

DEVELOPING A TUTORIAL TO POPULATE THE JOURNAL ARTICLE
COLLECTION IN ARCA - FIOCRUZ INSTITUTIONAL REPOSITORY

Resumo:
organizado e mantido pelo

indexados na base de dados PubMed, com o objetivo de incrementar o povoamento da

comunidade piloto -

Espera-

Palavras-chave: Arca
Dados PubMed.

Abstract: The Oswaldo Cruz Foundation created, in 2007, the Arca Institutional Repository,
that is organized and maintained by the Institute of Communication and Scientific and
Technological Information in Health (ICICT). It aims to bring together in one place all the
intellectual production of the Institution, as well as to provide free access to information in
health. The article presents the experience of criating a tutorial for retrieving the production of
indexed articles in the PubMed database, with the objective of increasing the number of
articles deposited in Journal Article Collection in the various Communities of IR, that
represents the technical units of the Institution. For the creation of the tutorial, a pilot
community was used - ICICT, responsible for the management of the repository, with its
name variations, including acronyms and nomenclatures and translations, and the use of the
'Affiliation' field. It is expected that the technical units incorporate search dynamics into their
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work routines for systematic population of their collections, in order to guarantee mainly the
measurement of the intellectual production by Unit and of the Institution.

Keywords: Arca - Institutional Repository of Fiocruz. Search Strategy. PubMed. Information
Retrieval. Settlement.

No ano de 1900, foi criado o Instituto , em Manguinhos na Zona

Norte do Rio de Janeiro pelo renomado cientista brasileiro Oswaldo Cruz. Inicialmente, o

espa

icina e
262, que o Instituto passaria a utilizar o nome do

cientista como uma forma de homenagear e prestigiar todo o trabalho desenvolvido.

17 anos
263

brilhante do seu Fundador Dr. Oswaldo Cruz, que entre tantos desafios, conseguiu

afetavam o povo, como por exemplo a febre amarela.

manuscritos, etc.,

mais renomados cientistas, conceituados pesquisadores e estudantes ao redor do mundo. Essa

262

de 1907. Ao ser aprovado pelo Governo o respectivo regimento,

263

link https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/linha-do-tempo-1
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finalidade de:

Produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o

OSWALDO CRUZ, 2017b).

264, que tem como objetivo reunir em

mantido pelo

Fiocruz265

de toda obra intelectual produzida pela

profiss

Initiative); ser um software livre; e contar com o apoio do Instituto Brasileiro de

(

que s

-99).

264

265 -
_politica_de_acesso_aberto_ao_conhecimento_na_fiocruz.pdf
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Em 2011, o

Operativo266

documentos foram essenciais para garantir o funcionam e em

suas Unidades.

publicados p

Em janeiro de 2018, o Arca apresenta 26 comunidades e cerca de 18.000 documentos

dando visibilidade aos trabalhos produzidos por seus autores, contribuindo para ampliar,

consolidar e preservar a pesqu

incipiente, e por profissionais das diversas bibliotecas e unidades da Fiocruz. O fluxo

operacional foi uniformizado e definido no Plano Operativo visando o trabalho colaborativo

apresentado na Figura 1, verificou-

todas as Unidades estavam inserindo essa val

266 Desenvolvido pelo ICICT com o obje
-

vel em:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/23055
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Figura 1 -

Fonte: www.arca.fiocruz.br

-

verificou-

Unidades instaladas em 10 Estados do

nacional e internacional267

suas respectivas siglas.

Oswal

busca do quantitativo produzido de artigos pelas Unidades. Nesse caso, ficou evidenciado que

267

s nos Estados
-

sobre as Unidades e Esc -br/content/unidades-e-
escrit%C3%B3rios

www.arca.fiocruz.br/handle/icict/23055
www.arca.fiocruz.br
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por Comunidades.

gos produzidos, como: O

autor tem ideia do quantitativo da

definindo: Base de Dados para a pesquisa; montagem da es

b o e resultados

Desta forma, foi criado

Unidades da Fiocruz, utilizando a base de dados PubMed268

269 ao qual cada Unidade

PubMed foi escolhida por s

contendo literatura impressa/publicada e documentos como Preprint, Manuscript, Ahead of

print, In press.

Unida

268 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
269

<https://dicionariocriativo.com.br/significado/afilia%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01/01/2018.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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-se

evidenciado o crescimento pel

vez que seguem uma estrutura

-

se um grande desafio para

info

ut

estabelecimento dos objetivos; ; montagem da pesquisa segundo

; e resultados esperados.

Segundo Moreira (2004, p. 24)

A

Buscamos na literatura autores q
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desenvolvida pel

Lopes (2002, p. 61-

Lopes (2002, p. 70)

Web

METODOLOGIA

O RI Arca 270:

Casa

-

Deane, Fiocruz Bahia -

-

- Instituto Carlos Chagas, Fiocruz Pernambuco -

e alimentadas por profissionais com diferentes

270 -list



2297

271, incluindo

; e definido que a busca seria pelo

e

conferir tudo o que foi depositado.

-mail institucional para cada gestor, a partir de

com qualidade e confiabilidade.

A seguir, parte do tutorial, que abrange a pesquisa realizada pelo ICICT -

piloto para a montagem do texto final.

271 https://www.icict.fiocruz.br/linha-
do-tempo-icict

www.icict.fiocruz.br/linha-
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RESULTADOS

artigos da Comunidade do

ICICT, em janeiro de 2018.

- tutorial -

ivo de

finalizada, salvamento do arqu

resultado para o Arca.

Espera-

inco

ento no povoamento do Arca,

tros

Filtro
s
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especificamente na tipologia

busca possibilita as unidades acompanhar

adas, bem

dos seus arquivos digitais, a

ito no RI.

unidades da Fiocruz e/ou equipes

titucional; a
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