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Definição

Conjunto de serviços que a Instituição oferece aos 

membros de sua comunidade para a gestão, 

disseminação e maximização da visibilidade da sua 

produção científica.
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OBJETIVO

melhorar a comunicação científica interna e externa à instituição;

maximizar a acessibilidade, o uso, a visibilidade e o impacto da
produção científica da instituição;

retroalimentar a atividade de pesquisa científica e apoiar os 
processos de ensino e aprendizagem;

apoiar as publicações científicas eletrônicas da instituição;
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OBJETIVO
contribuir para a preservação dos conteúdos digitais 

científicos ou acadêmicos produzidos pela instituição ou seus 
membros;

contribuir para o aumento do prestígio da instituição e do 
pesquisador;

oferecer insumo para a avaliação e monitoramento
da produção científica;

reunir, armazenar, organizar, recuperar e disseminar a 
produção científica da instituição.
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aumenta a visibilidade de suas descobertas científicas, uma vez 
que a organização, recuperação e disseminação da produção 
científica é facilitada;

facilita o gerenciamento da produção científica muitas vezes 
disponível em páginas pessoais na Internet ou portal institucional;

oferece ambiente seguro em que os trabalhos são 
permanentemente armazenados, sejam eles um arquivo pdf de um 
periódico científico eletrônico, o arquivo em Word de um relatório 
técnico, um arquivo em PowerPoint de um pôster apresentado em 
uma conferência, uma fotografia em JPEG, um arquivo de áudio ou 
um vídeo de uma palestra;

dissemina toda a literatura cinzenta;

Benefícios para o pesquisador
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identifica os trabalhos científicos armazenados no repositório com 
um endereço eletrônico simples e persistente, permitindo que os 
trabalhos sejam citados ou referenciados;

facilita o acesso aos conteúdos de materiais anteriormente 
disponíveis em meio impresso, tais como teses e dissertações;

diminui as possibilidades de plágios, pois, ao disseminar, favorece o 
registro da autoria;
incentiva outros pesquisadores a disponibilizar seus trabalhos para todas 
as áreas e permite aceleração da disseminação das descobertas 
científicas, favorecendo o estabelecimento de prioridades nas descobertas 
e o fluxo do conhecimento;

Benefícios para o pesquisador
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Benefícios para o pesquisador

oferece um único ponto de referência para os seus trabalhos, 
acessíveis 24 horas por meio de qualquer dispositivo web do 
trabalho, de casa ou enquanto estiver em uma conferência fora do
país;

reduz a carga de trabalho relacionada com a gestão de seu portfólio
de trabalhos acadêmicos;

melhora o entendimento sobre direitos autorais por meio da 
conscientização de pesquisadores e, consequentemente, o melhor 
retorno dos seus esforços;

supre as demandas das agências de fomento em relação à 
disseminação de sua produção científica.
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Benefícios para administradores acadêmicos

provê novas oportunidades para o arquivamento e 
preservação dos trabalhos em formato digital;

facilita a pesquisa interdisciplinar à medida que organiza os 
documentos de acordo com o seu assunto e não somente por 
afiliação dos autores;

reduz a duplicação de registros e inconsistências em 
múltiplas instâncias do mesmo trabalho;
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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL
Benefícios para a instituição

favorece o uso e reuso de informações produzidas;

provê um ponto de referência para os trabalhos acadêmicos 

que podem ser interoperáveis com outros sistemas e 

maximiza a eficiência entre eles e compartilhamento de 

informações;

aumenta a visibilidade, reputação e prestígio da instituição;
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Benefícios para a instituição

melhora a precisão e completude dos registros dos documentos 

acadêmicos da instituição;

facilita o gerenciamento dos direitos de propriedade intelectual da 

instituição;

reduz custos de gestão da informação científica;

provê um recurso de informação que serve como ferramenta de 

marketing – isto pode atrair pesquisadores, estudantes e 

financiamentos de pesquisa;
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Benefícios para a instituição

contribui para o processo de avaliação das atividades de pesquisa;

oferece flexibilidade e possibilidade de integração com outros 

sistemas de gestão e disseminação da produção científica 

institucional;

contribui para a missão e valorização da instituição no que diz 

respeito à transparência, à liberdade de discurso e à igualdade.
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contribui para a colaboração na pesquisa, por meio da facilitação de 
troca livre de informação científica;

contribui para o entendimento público das atividades e esforços de 
pesquisa;

favorece a colaboração em escala global na medida em que 
explicita resultados de pesquisa e põe autores em evidência.

Benefícios para a comunidade científica
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Segundo Eloy Rodrigues, 
chefe do Serviço de Documentação da Universidade 
do Minho, a classificação da Universidade do Minho

no ranking das universidades portuguesas, antes da implantação do 
RepositoriUM (RI da Universidade do Minho), considerando a sua 

produção científica, estava abaixo do quarto lugar. Em 2009, após a
implantação do seu RI, ela ocupou o 

segundo lugar
entre as universidades portuguesas. 
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Artigos disponíveis livremente recebem entre 2,5 e 5,8 mais citações que 
artigos off line.    (Brody et al. 2004)

Do mesmo modo, Lawrence (2001) analisou 119.924 trabalhos 
apresentados em conferências na área de informática e demonstrou que 

a média de citações feitas a artigos off line era de 2,74.

Em contrapartida, a média de citações a artigos disponíveis publicamente

na rede era de 7,03, correspondente a um aumento de 336%.

VISIBILIDADE
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Coleçoes
Centro de

Pesquisa Gonçalo
Muniz
152

Editora 
Fiocruz

6

Escola
Nacional de Saúde

Pública
326

Instituto de 
Com. e 

Informação C&T
Em Saúde

842

Instituto
Nacional SMCA 

Fernandes
Figueira

649

Centro de
Pesquisa Rene

Rachou
5

Instituto
Leonidas e Maria

Deane
83

RECIIS
25

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL
DA FIOCRUZ

ARCA
2088
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Capítulos 
de Livros

11 Artigos de
Periódicos

319

Teses de
Doutorado

77

Dissertaçoes
De Mestrado

242

2011

40
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http://www.arca.fiocruz.br/
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Romeu Romeu 
Gomes Gomes 

3737

João Aprígio João Aprígio 
AlmeidaAlmeida

1919

Suely Suely 
DeslandesDeslandes

2929

Maria Cecília Maria Cecília 
MinayoMinayo

1414

Juan Clinton Juan Clinton 
LlerenaLlerena Jr.Jr.

2222

Aparecida Aparecida 
GarciaGarcia

3838

Autores do Autores do 

Instituto Fernandes Instituto Fernandes 
FigueiraFigueira

263263
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Autoarquivamento

BIBLIOTECA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA FIOCRUZ

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROFISSIONAIS DO IFF

CADASTRO DE AUTORES PARA ACESSO E AUTOARQUIVAMENTO

Nome:

Departamento/Unidade: 

Endereço: 
Matrícula SIAPE:                                          E-mail: 

Telefone: 

Após certificação das informações e cadastro no sistema, será enviado um e-mail com sua senha de acesso ao Repositório 
Institucional ARCA - http://www.arca.fiocruz.br/

http://www.arca.fiocruz.br/
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Obrigada !!!

Dúvidas e sugestões:

vsantos@icict.fiocruz.br
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