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APRESENTAÇÃO
Este tutorial tem o objetivo de orientar os usuários do Repositório Institucional da
Fundação João Pinheiro (RI-FJP) para a utilização deste serviço de informação oferecido
pela Biblioteca Professora Maria Helena de Andrade. Sua concepção baseou-se nos
conteúdos instrucionais disponibilizados pelos repositórios da Universidade de Brasília
(RIUnB), da Fundação Oswaldo Cruz (ARCA), do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) e do guia de ajuda do software DSpace (DSpace Help).
O RI-FJP foi desenvolvido na versão 3.0 do DSpace utilizando o padrão de interface
JSPUI. Entre os seus objetivos, o RI-FJP busca reunir, preservar e facilitar o acesso à
informação científica produzida pelos pesquisadores da instituição. Encontram-se no RIFJP diversas tipologias de documentos, como artigos de periódicos científicos, relatórios
técnicos, comunicações de eventos científicos, capítulos de livros, teses e dissertações,
entre outros materiais em formato digital que adotam políticas e licenças de acesso aberto
(open access).
O conteúdo do RI-FJP está organizado em torno de comunidades que correspondem a
unidades setoriais da Fundação João Pinheiro diretamente relacionadas à pesquisa e/ou
ao ensino. Em cada comunidade pode haver um número ilimitado tanto de subcomunidades quanto de coleções. Cada coleção pode conter um número ilimitado de
documentos.
O RI-FJP foi projetado para funcionar como uma plataforma virtual de serviço que
permite o gerenciamento de conteúdos de maneira descentralizada permitindo aos usuários
interagirem e contribuírem com ele. Dessa forma, é possível identificar pelo menos dois
perfis (ou grupos) de usuários do repositório. O primeiro contempla os pesquisadores,
professores, técnicos, colaboradores e demais profissionais das áreas de pesquisa e ensino
que mantêm um vínculo formal com a instituição. O segundo perfil é composto pelo
restante da comunidade institucional (como os outros servidores e discentes dos cursos
oferecidos pela FJP), pelas comunidades científicas nacional e internacional e pela
sociedade em geral, uma vez que o RI-FJP está disponível na Internet para acesso e uso de
todos. É importante salientar que apenas o primeiro grupo de usuários está autorizado a
submeter documentos ao RI-FJP.
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Considerando os perfis de usuários e as funcionalidades do RI-FJP, reunimos neste tutorial
os principais procedimentos para sua utilização. Assim, procuramos estruturá-lo de forma
clara e objetiva para facilitar os usos e povoamento do repositório.
Esperamos que a consulta a este tutorial seja útil para todos!
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PÁGINA INICIAL
Quando acessamos o RI-FJP vemos a página inicial, organizada da seguinte maneira:
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Boas vindas! : mensagem de apresentação do RI-FJP em português, espanhol e
inglês.

2

Menus: relaciona as principais funcionalidades para navegação e submissão de
documentos ao RI-FJP. É também onde se obtém acesso a informações sobre o
repositório, dados estatísticos e uma seção de ajuda que inclui o nosso principal
canal de comunicação com os usuários: o fale conosco.
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Comunidades: são apresentadas as comunidades que integram o RI-FJP. A partir
do acesso a elas é possível navegar pelas coleções de materiais.
Buscadores: estão alinhadas as duas opções de pesquisa direta, são elas: busca
básica e busca avançada.
Atalhos: encontram-se links para outros serviços de informação da instituição e
dos nossos parceiros.
Interação: quer ficar informado sobre a inclusão de novos itens no RI-FJP? Basta
assinar os nossos serviços de alertas e acessar as redes sociais.
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COMO SE CADASTRAR NO RI-FJP
O cadastramento pode ser realizado na opção Meu espaço do menu Entrar na página inicial.
Na tela apresentada deve-se clicar em Usuário novo? Clique aqui para se registrar,
localizada na parte superior da área de acesso. O cadastro no RI-FJP é necessário para o
recebimento de alertas quando novos itens forem incluídos nas coleções e para a submissão
de documentos.
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Na página seguinte, digite seu e-mail e clique em cadastrar.

Uma URL será enviada para o e-mail cadastrado. Ao acessar este link preencha o
formulário com os dados solicitados.

Como se cadastrar em uma coleção específica
Navegue até a coleção da qual deseja receber as notificações e clique em "Assinar". Repita
para todas as coleções desejadas.
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COMO NAVEGAR PELO RI-FJP
O conteúdo do RI-FJP é organizado em torno de comunidades e subcomunidades, que
correspondem aos núcleos de pesquisa e unidade de ensino da Fundação João Pinheiro. As
comunidades são estruturadas por coleções de tipologias documentais, em cada uma delas
um número ilimitado de itens pode ser mantido.

Comunidade
Coleções
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Navegando no RI-FJP

O menu de navegação, localizado na parte
superior esquerda da página inicial, permite
consultar uma lista numa determinada
ordem ou arranjo.

 Navegar por Comunidade permite consultar as várias comunidades disponíveis e
visualizar as respectivas coleções.
 Navegar por Data da publicação permite consultar uma lista de todos os
documentos por ordem cronológica crescente ou decrescente.
 Navegar por Autor permite consultar uma lista ordenada alfabeticamente dos
autores de todos os itens disponíveis nas comunidades.
 Navegar por Título permite consultar uma lista ordenada alfabeticamente dos
títulos de todos os itens disponíveis nas comunidades.
 Navegar por Assunto permite consultar uma lista ordenada alfabeticamente dos
descritores de assunto atribuídos a todos os itens disponíveis nas comunidades.
 Navegar por Tipo de documento permite consultar uma lista ordenada pelas
tipologias documentais em que os itens são categorizados.

COMO PESQUISAR NO RI-FJP
Para pesquisar por todo o conteúdo do RI-FJP, utilize a caixa de pesquisa localizada no
centro da página inicial, através da busca simples e busca avançada.
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Algumas indicações de pesquisa:
- Sugerimos
quebuscar
inicie sua
pesquisa inserindo
palavras no campo da Busca
Como
informação
no RI-FJP:
Básica.

 Pesquisar

- Insira termos representativos
A pesquisa
é realizada nos metadados dos itens submetidos ao RI-FJP, tais como autor,

título, resumo e palavras-chave, entre outros. Os termos de busca utilizados para a pesquisa
são, então, comparados com a descrição existente nesses campos em cada item. O software
DSpace utiliza a tecnologia para pesquisas textuais Jakarta Lucene.

 Stop words (palavras que são ignoradas na pesquisa)
O motor de pesquisa ignora determinadas palavras que ocorrem com frequência, mas não
acrescentam valor para à pesquisa. Alguns exemplos: "a", "as, "o", "os", "de", "para",
"mas", "por", "para", "se, "em", "até", "e", "no", "na", "num, "numa", "ou", "cada", "um",
"uma".
 Trucagem
Utilize um asterisco (*) depois de uma parte da palavra pesquisada para indicar que quer
pesquisar por itens que comecem por esse fragmento de palavra.
A expressão de busca urban* irá recuperar urbanismo, urbanista, urbanização.
 Pesquisa por frase
Para pesquisar usando várias palavras, organizadas como frase, acrescente aspas (") antes e
depois da frase.

“transferência de tecnologia”
 Pesquisa por termo exato
Utilize um sinal de mais (+) antes de uma palavra para que ela apareça no resultado da
pesquisa. No exemplo seguinte a palavra "popular" é opcional, mas a palavra "medicina"
deve estar no resultado.

+medicina popular
 Refinar a pesquisa
Utilize um sinal de menos (-) antes de um termo se não quer que ele apareça nos resultados
de pesquisa.

medicina -popular
 Pesquisa booleana
Para combinar termos, podem ser utilizados os seguintes operadores booleanos:
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Note que eles devem ser utilizados em MAIÚSCULAS!
o AND: para limitar a pesquisa a documentos que contenham todas as
palavras ou frases combinadas com este operador. No exemplo a seguir,
serão recuperados todos os documentos que contêm simultaneamente as
palavras “administração” e “pública”.

administração AND pública
o OR: para ampliar pesquisas a documentos que contenham qualquer uma
das palavras ou expressões em torno deste operador. No exemplo a seguir,
serão recuperados todos os documentos que contêm a palavra “falência” ou
a palavra “concordata”.

falência OR concordata
o NOT - exclui documentos que contenham a palavra após este operador.
No exemplo a seguir, serão recuperados todos os documentos que contêm
a palavra “êxodo” exceto os que contêm também a palavra “rural”.

êxodo NOT rural
Podem ser utilizados parênteses para construir uma equação de pesquisa (agrupar termos e
operadores de pesquisa). Exemplo:

(planejamento) AND (metropolitano OR municipal)

Pesquisa avançada
A página de pesquisa avançada permite especificar os campos que se deseja pesquisar e
combiná-los com os operadores booleanos "E", "OU" ou "NÃO".
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É possível limitar a pesquisa a uma comunidade específica a partir do formulário
encontrado no topo do resultado da pesquisa. Pode-se também ordenar o resultado da
pesquisa por relevância, data de depósito, título e data de publicação, além de apresentá-lo
em ordem crescente ou decrescente.
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Para limitar a pesquisa a uma determinada coleção, entre na comunidade À qual ela
pertence e utilize a barra de pesquisa nessa página.

COMO SUBMETER DOCUMENTOS AO RI-FJP
A submissão é o processo pelo qual são adicionados novos itens às coleções. Este processo
consiste em preencher o formulário com os metadados (os campos de descrição) e carregar
o documento. Entretanto há um fluxo de trabalho para a validação dos documentos que
inclui revisão e aprovação pelos gestores do RI-FJP.
Para submeter um documento é necessário efetuar login no sistema na opção Meu espaço do
menu Entrar na página inicial.
Após entrar no RI-FJP, a próxima tela contém as seguintes opções: “Iniciar um novo
depósito” e “Ver depósito(s) aceito(s)”. Basta clicar em “Iniciar um novo depósito”.
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Pausa durante o processo de submissão
Em qualquer ponto do processo de submissão pode-se interromper a tarefa e retomá-la
depois. Basta clicar no botão "Cancelar/Salvar".

As informações preenchidas serão salvas e poderão ser recuperadas na opção Meu espaço.
Nesse ponto, é possível continuar ou cancelar a submissão.
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1. Selecionando uma coleção
Selecione a coleção para a qual deseja submeter o item. Caso não tenha permissão para
submeter a essa coleção, entre em contato com os gestores do repositório para obter
maiores informações.

2. Descrevendo o item
Será apresentada a seguinte tela:
15

Caso seja(m) selecionado(s) alguma(s) opção(ões) desse formulário, será apresentado um
conjunto de metadados específicos a serem preenchidos para identificação do documento.
Marcar qualquer um dos campos não altera a submissão, apenas adequa os metadados às
necessidades de cada tipo de documento.
“Mais de um título”: para alguns documentos é necessário incluir mais de um título uma
vez que podem possuir abreviaturas, acrônimos ou títulos em outras línguas. Neste caso,
basta marcar esta opção.
“Publicado anteriormente”: quando se tratar de teses e dissertações, esta opção não
poderá ser marcada. Para demais documentos, é obrigatório marcar este item, pois ele
incluirá informações referentes à publicação.

“Múltiplos arquivos”: caso o seu documento possua mais de um arquivo, deve-se marcar
esta opção. Exemplos de múltiplos arquivos são: arquivos em formato HTML com as
imagens que são externas ao arquivo, como vídeos, anexos etc.
Clique em "Próximo" para continuar a submissão ou em "Cancelar/salvar" para cancelar
ou suspendê-la.

3. Preenchendo os metadados
Metadados são os campos que devem ser preenchidos de maneira correta para que o item
(documento) possa ser recuperado depois de aprovado no RI-FJP. Portanto, quanto mais
detalhada e fiel for a informação fornecida, mais fácil e precisa será a recuperação das
informações. A seguir, listamos os principais campos a serem preenchidos pelos autores:
 Título do documento
Preencha a informação completa do título pelo qual o item será conhecido. Todos os itens
no RI-FJP devem ter um título. A letra inicial do título deve ser preenchida com letra
maiúscula. Os nomes próprios devem ser escritos com as letras iniciais maiúsculas. O
subtítulo, se houver, deverá ser localizado logo após o título, seguido de (espaço, dois
pontos, espaço), em letras minúsculas. Não utilizar ponto final.

 Autor
Pode ser uma pessoa, organização ou serviço responsável por criar ou contribuir com o
conteúdo intelectual do item.
Para a autoria “pessoa”, deve-se iniciar o preenchimento informando no primeiro espaço
(“Último nome”) o sobrenome do autor e no segundo espaço (“Primeiro nome”) os
demais nomes.
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 Afiliação
Preencha com o(s) nome(s) da(s) instituição(ões) à(s) qual(is) o(s) autor(es) pertence(m),
respectivamente.

 Data de publicação
Insira a data de publicação do item, não é necessário preencher campos de mês e dia.

 Tipo de documento
Selecione a tipologia documental mais adequada ao item em submissão.

 Idioma
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Selecione o(s) idioma(s) em que o item é apresentado.

 Referência
Neste campo será incluída a referência bibliográfica do documento de acordo com os
padrões estabelecidos pela NBR 6023/2002.
 Descrição temática
A descrição temática corresponde aos campos “Descritores”, “Palavras-chave” e
“Keywords” onde deve ser informado o assunto que trata o item em submissão. É
importante entender que o campo “Descritores” é preenchido com termos autorizados,
isto é, que pertencem ao vocabulário controlado adotado pela RI-FJP, que é o Thesaurus
FJP (disponível aqui). Caso você tenha dificuldades em utilizar tal instrumento,
aconselhamos o preenchimento apenas do campo “Palavras-Chave” onde não há restrição
do uso de expressões e termos (vocabulário livre). O campo “Keywords” deve ser
preenchido com a tradução em inglês dos termos utilizados no campo “Descritores”.

 Resumo
Caso o item documental apresente um resumo, insira-o no campo “Resumo”. O seu
equivale em inglês é o campo “Abstract”.
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 Notas
Neste campo pode ser adicionada alguma outra informação que seja relevante para a
representação do documento. No caso de teses, dissertações ou publicações compiladas,
cujo conteúdo for parcialmente liberado, a informação sobre qual o conteúdo que está
sendo liberado deverá constar neste metadado.
Exemplo de informação para texto parcialmente liberado: “Texto parcial liberado pelos
autores exceto capítulos 7 e 9”.
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 Área do conhecimento
Entre as áreas do conhecimento propostas pelo Vocabulário Controlado do Governo
Eletrônico (VCGE), selecione a que melhor categoriza o item. Após o preenchimento
desses campos, clique em “próximo” para fazer o upload do arquivo.

4. Carregar um arquivo
Clique em "procurar" e uma janela de navegação se abrirá. É possível então navegar e
encontrar o arquivo desejado. Clicar duas vezes no nome do arquivo trará o nome para o
campo.
Ressalta-se que uma forma adequada para nomear o arquivo é digitar as primeiras palavras
do título do item documental
Exemplo: Perfil do Mercado de Trabalho de Trabalho
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Quando o arquivo for carregado e a opção “Próximo” selecionada, será aberta a seguinte
página:

Esta página destina-se à verificação do carregamento do arquivo (nome e formato). Clique
em “próximo”.

5. Verificar
Esta etapa permite rever os metadados (campos) preenchidos para descrever o item. Para
corrigir ou editar as informações, utilize o botão ao lado de cada informação ou utilize os
botões de navegação no topo da página para ir direto à página correspondente àquela fase.
Depois de verificada a submissão clique em "próximo" para continuar.

6. Licenciar
O repositório requer o consentimento de uma licença antes de arquivar seu item. Leia-a
cuidadosamente. Em caso de dúvidas entre em contato com os gestores do RI-FJP. Após a
concessão da licença, o depósito do documento é finalizado.
Atenção: a tela de licença do Creative Commons (ver glossário) só deverá ser preenchida se
o documento já estiver sob essa licença ou quando o depositante for autor e detentor do
direito autoral e desejar utilizar a Creative Commons. Nos demais casos, clique no botão
“Pular Creative Commons”.

21

Na tela seguinte, clique em “Eu aceito a licença”. Em seguida, o depósito estará concluído.
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GLOSSÁRIO
Acesso Livre/Open Access
Disponibilização livre na Internet da literatura científica, permitindo a qualquer pessoa, ler,
descarregar (download), copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar (link) o texto
integral dos documentos.
Auto-arquivamento/Self-archiving
Depósito de um documento digital (item) pelo seu autor em website publicamente
acessível.
Coleção
Listagem de itens de alguma forma relacionados ou similares. Uma coleção pode ser
caracterizada e classificada de acordo com algumas características, como a extensão do
arquivo e a natureza do documento, entre outros (em torno de um tópico ou tipo de
informação). Para cada critério previamente estabelecido, poder-se dar origem a uma
coleção específica. Não se pode criar uma coleção sem uma comunidade.
Comunidade
Ponto de entrada ao material depositado no repositório. Trata-se de uma página
especificamente configurada para a comunidade, com o conjunto das coleções a ela
pertencentes e o grupo de usuários a ela integrados. Essa organização dá ao repositório a
flexibilidade necessária para acomodar diferentes necessidades de cada comunidade e
permite decidir sobre políticas (quem contribui com conteúdo, permissões de acesso,
workflow e gerenciamento de coleções).
Creative Commons
O Creative Commons é um projeto global, presente em mais de 40 países, que cria um
novo modelo de gestão dos direitos autorais. Ele permite que autores e criadores de
conteúdo, como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas e outros,
possam permitir alguns usos dos seus trabalhos por parte da sociedade. Para saber mais
acesse: http://creativecommons.org.br/
Item
É o documento individualmente considerado que compõe uma coleção. Para cada item
deve haver um registro correspondente.
Metadados
Conjunto de elementos com semântica padronizada, que possibilitam representar as
informações eletrônicas e descrever recursos eletrônicos de maneira bibliográfica.
Devido a sua característica de aplicação na área bibliográfica e à simplicidade de uso, o
formato de metadados eleito para utilização do DSpace é o padrão Dublin Core (DC). É
uma versão qualificada, que possui 15 elementos básicos e mais 35 elementos de
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refinamento. O DC objetiva colocar dados necessários para descrever, identificar,
processar, localizar e recuperar documentos disponíveis na Internet.
Open Archive Iniciative
Lançada em 1999, com o objetivo de criar uma plataforma simples para permitir a
interoperabilidade e a pesquisa de publicações científicas de diversas disciplinas. Essa
iniciativa surgiu no seio da comunidade dos eprints e partiu de uma abordagem
essencialmente técnica, resultando no protocolo OAI-PMH.
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LINKS ÚTEIS
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
http://www.ibict.br/
Diadorim
http://diadorim.ibict.br/
Sherpa/RoMEO
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Creative Commons
http://creativecommons.org.br/
DSpace
http://www.dspace.org/
OASIS.BR
http://oasisbr.ibict.br/
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