CADASTRO DO USUÁRIO
Ÿ Entrar no site www.repositorio.ufrn.br;
Ÿ Clicar na opção ‘‘Cadastro’’;
Ÿ Digitar e-mail e clicar para cadastrar;
Ÿ Verificar mensagem enviada para o seu e-mail e complementar os dados do cadastro.

Para submissão de documentos no RI, enviar e-mail para o endereço repositorio@bczm.ufrn.br.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RI UFRN
O Repositório Institucional reúne a produção intelectual da comunidade universitária
(docentes, técnicos e alunos de pós-graduação) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Sua missão é armazenar, preservar e disponibilizar na Internet, textos completos de acesso
livre. Para tanto, foi criada a Resolução nº 059/2010-CONSEPE, de 13 de abril de 2010, que
estabelece normas sobre a Política Institucional de Informação Técnico-Científica, na UFRN, no que
se refere ao seu Repositório Institucional.
Objetivos
Ÿ Gerir e disseminar a produção técnico-científica em meio digital;
Ÿ Proporcionar maior visibilidade dessa produção institucional;
Ÿ Preservar a memória intelectual da universidade;
Ÿ Servir como indicador tangível de qualidade e de relevância científica, econômica e social.

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS
Ÿ Artigos publicados em periódicos;
Ÿ Trabalhos completos apresentados em eventos;
Ÿ Dissertações e teses defendidas em outras instituições;
Ÿ Livros eletrônicos;
Ÿ Capítulos de livros.
Ÿ BDTD

Este

repositório

se

insere,

internacionalmente, no crescente movimento de
constituição de repositórios digitais de acesso
aberto nos moldes da Open Access Initiative.

LICENÇA
Os autores devem conceder à UFRN uma
autorização não exclusiva nos termos da licença Creative
Commons 3.0 Unported para arquivar e tornar acessíveis
os seus documentos em formato digital. Com a concessão
dessa licença esses autores continuam a reter todos os
seus direitos de autoria.

