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RESUMO 

 

A interoperabilidade possibilita comunicação entre repositórios digitais de acesso 

aberto podendo facilitar e agilizar o depósito da produção nos repositórios. Nesse 
contexto, a partir da observação de duplicidade de depósito da produção científica 

armazenada no Repositório Institucional e no Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 
da ausência de comunicação entre os sistemas, objetiva-se promover a 

interoperabilidade entre esses dois sistemas com vistas a imprimir visibilidade a 
produção científica dos membros da instituição. Com isso, partiu-se da hipótese que 

é possível tornar os sistemas interoperáveis. A metodologia utilizada corresponde à 
pesquisa-ação, a qual proporciona ações conjuntas entre pesquisador e participantes. 
A amostra de pesquisa foi composta por participantes diretamente envolvidos com os 

sistemas, visando uma coleta sistemática de dados. Nessa perspectiva, foram 
analisados os referidos sistemas, por meio da observação participante, bem como 

foram efetivadas entrevistas com os respectivos gestores, e realizado o grupo focal, 
com alguns sujeitos da pesquisa. A análise de conteúdo foi utilizada para categorizar 
e tratar as inferências e gerar os resultados. Dessa forma, a pesquisa demonstrou 

que, dos diversos tipos de documentos armazenados no Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas, apenas as dissertações e teses dispõem de pré-requisitos 

que contribuem para a interoperabilidade. Sugere-se com base nisso, ações e um 
modelo que objetivam promover essa interoperabilidade. 
 

Palavras-chave: Interoperabilidade. Metadados. Acesso aberto. Repositórios 

digitais. Repositórios institucionais. Repositório Institucional da UFRN. Sistema de 

gestão acadêmica da UFRN.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Interoperability enables communication between open access digital repositories and 

can facilitate and expedite the production's deposit in repositories. In this context, from 
observation of duplicity of the scientific production stored in the Institutional Repository 

and in the integrated management system of academic activities, both at the Federal 
University of Rio Grande do Norte, and the absence of communication between the 
systems, the goal is to promote interoperability between these two systems with a view 

to print visibility to scientific production of members of the institution. With it, it broke 
the hypothesis that it is possible to make interoperable systems. The methodology 

used corresponds to action research, which provides joint actions between the 
researcher and participants. The research sample was composed of participants 
directly involved with the systems, aiming at a systematic collection of data. In this 

perspective, such systems were analyzed, through participant observation, as well as 
interviews with the respective were effective managers, and conducted the focus 

group, with some subjects of research. The content analysis was used to categorize 
and treat the inferences and generate the results. In this way, the research 
demonstrated that, of the various types of documents stored in the integrated 

management system of academic activities, only the dissertations and theses have 
prerequisites that contribute to interoperability. It is suggested that basis, actions and 

a model that aim to promote such interoperability. 
 

Keywords: Interoperability. Metadata. Open acess. Digital Repository. Institutional 
Repository. Institutional Repository from UFRN. Academic Management System from 
UFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os Repositórios Institucionais (RI) constituem, hoje,  
uma das principais iniciativas para a implantação do 

acesso livre no mundo. 
 

Hélio Kuramoto (2009, p. 203) 

 

A gestão da informação e do conhecimento aplicada às organizações integra os 

recursos humanos e informacionais, as tecnologias de informação e comunicação, as 

políticas e os padrões de informação. Essa gestão se faz necessária para organizar 

os fluxos e os processos informacionais e, ainda, para tratar a informação de modo 

que favoreça sua recuperação e seu compartilhamento.  

Nesse sentido, as tecnologias de informação e comunicação são imprescindíveis 

para fornecer suporte para esses processos de recuperação e compartilhamento de 

informação, como também enquanto ferramentas para reunir, organizar, disseminar 

e, ainda, preservar a informação.  

Nesse contexto, os repositórios digitais vêm sendo utilizados pelas instituições 

de ensino e pesquisa com o objetivo de reunir, organizar e disseminar sua produção 

científica, considerando a necessidade de viabilizar a gestão e a disseminação da 

produção acadêmica por meio do Acesso Aberto à informação científica, como 

também seu compartilhamento e a preservação da memória institucional. 

No Brasil, a disseminação e a implantação desses repositórios nas Instituições 

de Ensino Superior se destacaram a partir de 2002 por meio do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que promoveu e viabilizou ações que 

visavam prover essas instituições com ferramentas tecnológicas e metodológicas, 

através do lançamento do Edital Finep/PCAL/XBDB nº 002/2009.  Esse edital teve por 

objetivo apoiar projetos de implantação de Repositórios Institucionais (RI) nas 

instituições públicas federais, estaduais e municipais de ensino e pesquisa, visando 

possibilitar o registro e a disseminação da produção científica bem como proporcionar 

mais visibilidade – nesta pesquisa compreendido como capacidade de exposição de 

uma fonte de informação – dessas instituições e integração ao Portal brasileiro de 

publicações científicas em acesso aberto – oasisbr. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2009).   

Destarte, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), enquanto 

instituição de ensino, pesquisa e extensão, participou da seleção promovida por esse 
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edital e, tendo sido contemplada, criou, no ano de 2010, o seu Repositório Institucional 

(RI), doravante denominado RI UFRN.  Esse repositório surgiu com o propósito de 

armazenar, preservar e divulgar a produção intelectual da comunidade universitária, 

especificamente dos docentes, técnicos e alunos de pós-graduação, em consonância 

com a conjuntura nacional e internacional. O RI UFRN disponibiliza a produção 

científica em texto completo de artigos publicados em periódicos, trabalhos completos 

publicados em eventos, livros, capítulos de livros, dissertações e teses. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010a). 

Na década de 2000, a UFRN implementou, também, o Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) como sistema de informação acadêmico 

desenvolvido e mantido pela própria Universidade. Esse sistema visa gerenciar as 

atividades acadêmicas nos diferentes níveis de ensino. Integrando as suas atividades, 

o sistema contempla o registro da produção acadêmica dos docentes e discentes de 

pós-graduação stricto sensu. No entanto, apenas a produção intelectual dos docentes 

pode ser visualizada no SIGAA público, ficando, portanto, a produção discente visível 

somente pelos setores administrativos da Universidade.  

Apesar de o SIGAA apresentar possibilidades de recuperação ou visualização 

da produção intelectual dos membros da instituição, ele configura um sistema de 

gerenciamento, porém sem ter a pretensão de ser um sistema de informação que 

permita a busca e a recuperação da produção, sendo visualizado, apenas, por um 

universo restrito. 

Desse modo, verificou-se que, na UFRN, esses sistemas de informação, 

apesar de surgirem em contextos históricos diferentes e com finalidades distintas, 

apresentam similaridade no que se refere ao armazenamento pelo próprio autor de 

informações sobre sua produção intelectual. Todavia, parte dessa produção, inserida 

no SIGAA, não se encontra disponibilizada no RI, uma vez que não há comunicação 

entre os sistemas, não sendo, portanto, interoperáveis. Isso faz com que faz com que 

seja necessário que o próprio autor efetue o depósito da sua produção, ou seja, realize 

o autoarquivamento de uma mesma produção duas vezes, tanto no RI UFRN, quanto 

no SIGAA. 

O depósito dessa produção no RI, de acordo com a Resolução nº 059/2010, 

que estabelece normas sobre a Política Institucional de Informação Técnico-científica 

na UFRN, é de caráter obrigatório, sendo, portanto, necessário estar disponível no 

repositório. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010b). O RI 
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UFRN, obedecendo à indicação da referida resolução, está integrado a sistemas 

nacionais e internacionais, por meio do uso de padrões e protocolos que seguem, por 

sua vez, o protocolo Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-

PMH). Com isso, é possível imprimir visibilidade a essa produção em nível nacional e 

internacional, evitando essa visibilidade, apenas, para um universo restrito, a exemplo 

de como ocorre no SIGAA. 

Com base em tal problemática, sobretudo em um universo em que a 

disseminação da informação intelectual é fundamental e pelo fato de levar em 

consideração que a produção científica da comunidade universitária é contínua, 

buscou-se atender aos princípios estabelecidos pelo movimento do Acesso Aberto, 

como também à gestão da informação e do conhecimento nas organizações, que 

consiste em organizar os fluxos e os processos informacionais bem como tratar a 

informação visando favorecer a sua recuperação e o compartilhamento de 

conhecimento.  

Em função disso, justifica-se a importância dessa temática para a realização da 

pesquisa, que é resultante de uma ação intervencionista, na elaboração de um modelo 

de interoperabilidade entre os sistemas mencionados, que perpassa pela necessidade 

de otimizar os processos relativos ao autoarquivamento e pela disponibilização da 

produção científica da UFRN, uma vez que, conforme mencionado anteriormente, 

ocorre de forma duplicada, tanto no RI UFRN, quanto no SIGAA. 

Nesse contexto, foi estabelecida esta pergunta de pesquisa: como promover a 

interoperabilidade entre os sistemas RI UFRN e SIGAA?. Nesse sentido, partiu-se da 

hipótese de que é possível tornar os referidos sistemas interoperáveis. A 

interoperabilidade consiste na capacidade que um sistema possui de compartilhar e 

ou trocar informações com outros sistemas, ainda que entre plataformas diferentes, 

sem necessidade de intervenção humana. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa teve como objetivo geral promover a 

interoperabilidade entre o SIGAA e o RI UFRN, com vistas à visibilidade dos 

conteúdos digitais. Assim, a partir do objetivo geral, foram propostos os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Identificar tipos de documentos armazenados, no SIGAA, que podem ser 

inseridos no RI UFRN, bem como metadados específicos para cada tipo de 

documento.  

b) Verificar mecanismos de interoperabilidade entre esses sistemas.  
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c) Recomendar ações que viabilizem a interoperabilidade entre tais sistemas. 

d) Propor um modelo de interoperabilidade entre esses sistemas. 

 

Para a consecução desses objetivos, a pesquisa adotou procedimentos de 

pesquisa-ação para análise do RI UFRN, do SIGAA e realização da pesquisa. No que 

diz respeito à coleta de dados, foram utilizadas pesquisa documental, aspectos do 

método da observação participante, entrevistas direcionadas aos gestores, bem como 

realização de grupo focal com todos os participantes da pesquisa. Com base na coleta 

de dados, por meios desses instrumentos, foi possível levar a efeito o processamento 

e a análise dos dados, conforme os aportes metodológicos estabelecidos, visando a 

dar suporte à elaboração do modelo de interoperabilidade entre os sistemas SIGAA e 

RI UFRN. 

Assim, esta pesquisa está estruturada em seis capítulos; no primeiro, têm-se a 

proposta de estudo na introdução, abordando a contextualização do tema, a 

justificativa do problema de investigação, além do objetivo geral e os objetivos 

específicos.   

No segundo capítulo, abordam-se os conceitos de metadados e 

interoperabilidade na ambiência informacional e tecnológica, assim como as práticas 

de coleta automatizada dos repositórios digitais pelos repositórios nacionais e 

internacionais. 

No terceiro capítulo, são apresentadas definições de repositórios digitais de 

acesso aberto, repositórios institucionais, políticas de informação e direitos autorais, 

como também as ferramentas tecnológicas, necessárias ao desenvolvimento desses 

repositórios. 

O quarto capítulo corresponde ao percurso metodológico, discorrido por meio da 

pesquisa-ação, a qual proporciona ações conjuntas entre pesquisador e participantes 

da pesquisa, com fins de identificar e/ou resolver problemas; para tanto, fez-se 

necessário realizar a caracterização das unidades de estudo: RI UFRN e SIGAA, bem 

como apresentaram-se as etapas da pesquisa-ação. 

O quinto capítulo trata da análise e discussão dos dados com base na exploração 

das quatro etapas da pesquisa-ação: exploratória – análises dos sistemas SIGAA e 

RI UFRN, por meio da observação participante; aprofundada – apresentação dos    

procedimentos metodológicos, utilizados para instrumentalizar a pesquisa e os 

sujeitos participantes; ação – análise e discussão das entrevistas e do grupo focal. 
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Essa análise foi fundamental para a elaboração da proposta de modelo de 

interoperabilidade entre o SIGAA e o RI UFRN; e na 4ª e última etapa – avaliação – a 

proposta de modelo de interoperabilidade foi apresentada ao Setor de Repositórios 

Digitais. 

No sexto e último capítulo, têm-se as considerações finais sobre a pesquisa. Em 

seguida, as referências, apêndices e anexos. E, a seguir, apresenta-se o referencial 

teórico que subsidiou o desenvolvimento desta pesquisa. 
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2 METADADOS E INTEROPERABILIDADE 

 

Os dois conceitos – metadados e interoperabilidade – estão diretamente 

ligados à ambiência informacional e tecnológica. A adoção de um padrão de 

metadados permite não somente a descrição de forma padronizada como também 

imprime significado aos dados. Por sua vez, a interoperabilidade compreende a 

capacidade de comunicação e troca de dados, e informações entre sistemas, sem 

haver, necessariamente, a intervenção humana. Essa comunicação ocorre de 

diferentes formas, no entanto, interligadas e dependentes, seja pela semântica, pela 

forma sintática, pela tecnologia ou, ainda, pela estrutura organizacional.  

Para Woodley (2016, tradução nossa), os padrões de metadados “refletem a 

funcionalidade de como a informação e o conhecimento são armazenados e 

expressos para o processamento da máquina e como os motores de busca podem 

servir como melhores filtros para descoberta”. Ao mesmo tempo escreve que, para 

atingir um bom resultado na busca e recuperação das informações, é necessário ter 

metadados bem estruturados e, cuidadosamente, mapeados.  

Desse modo, a qualidade dos dados e a utilização dos metadados na descrição 

de conteúdos, nos repositórios digitais de acesso aberto são elementos-chave para a 

representação desses conteúdos, visto que amplia as possibilidades de recuperação 

e viabiliza a interoperabilidade entre diversos sistemas.  

 

 

2.1 Metadados 

 

De acordo com Shintaku (2014, p. 34), o termo metadado “é um híbrido do 

prefixo grego meta (μετά) com o substantivo de origem latina dado (datum), que 

literalmente significa dados sobre dado”.  De forma mais abrangente, a National 

Information Standards Organization (2004) define metadados como informação 

estruturada que descreve, explica, localiza, ou, de outro modo, torna mais fácil a 

recuperação, uso ou gerenciamento de recursos de informação. 

O termo metadado é usado de forma distinta em diferentes áreas do 

conhecimento. Algumas dessas áreas empregam para se referir à informação 

compreensível por máquina (computação), enquanto outras (artes, arquivos e Ciência 

da Informação) utilizam o termo para designar os registros que descrevem recursos 
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eletrônicos sobre um ou mais aspectos dos dados, tais como: criação, finalidade, 

tempo, localização, entre outros (NATIONAL INFORMATION STANDARDS 

ORGANIZATION, 2004; INTERPARES, 2016). 

Dessa forma, metadados são recursos indispensáveis nos sistemas 

informatizados e, para uma melhor compreensão e utilização deles, faz-se necessário 

classificá-los de acordo com suas características. Assim, quanto à tipologia, os 

metadados podem ser classificados em: descritivos, administrativos e estruturais 

(NATIONAL INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION, 2004; SHINTAKU, 

2014). Contudo, Riley (2017) descreve quatro tipos de metadados, corroborando os 

três descritos anteriormente e cita um quarto tipo - Linguagem de marcação.  

Os metadados descritivos servem para encontrar ou compreender um recurso. 

Os administrativos, genericamente, tratam das informações necessárias para gerir um 

recurso, bem como se relacionam com dados de criação, e se dividem em: temáticos, 

relacionados às informações sobre arquivos digitais necessárias para decodificar e 

renderizar o arquivo; de preservação, os quais apoiam o gerenciamento e migração 

futura ou a emulação de arquivos digitais; e de direito, que detalha a propriedade 

intelectual e os direitos associados ao conteúdo (RILEY, 2017).  

Os metadados estruturais apresentam a estrutura interna do recurso de 

informação e as relações de partes de recursos entre si, visando facilitar a 

apresentação automática do item; enquanto a linguagem de marcação, integra 

metadados e sinalizadores para outros recursos semânticos no conteúdo. Essas 

linguagens misturam metadados e conteúdo, uma prática usada, apenas, algumas 

vezes, com outras formas de metadados (RILEY, 2017).  

Para Almeida (2002, p. 6), entende-se linguagem de marcação como 

 

um conjunto de convenções utilizadas para a codificação de textos. 
Uma linguagem de marcação deve especificar que marcas são 
permitidas, quais são exigidas, como se deve fazer distinção entre as 
marcas e o texto e qual o significado da marcação. 

 

O autor enfatiza que, entre as linguagens de marcação, o XML pode ser 

adotado em conjunto com os procedimentos complementares ao padrão de 

metadados que permitam conferir os elementos semânticos (ALMEIDA, 2002).  

Nesse contexto, esses quatro tipos de metadados são exemplificados de 

acordo com seus elementos e relacionados com a sua utilização, visando possibilitar 
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a gestão de objetos digitais, a preservação, a navegação e a interoperabilidade dos 

dados, conforme demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipos de metadados DC 

Tipos dos metadados Elementos Utilização 
Descritivos Título 

Autor 
Sujeito 
Gênero 
Data de publicação 

Descoberta 
Exibição 
Interoperabilidade 

Administrativos 

 

 Temáticos 
 
 
 
 

 Preservação 
 
 
 

 Direitos 

 
 
Tipo e tamanho do arquivo 
Data / hora de criação 
Esquema de compressão 
 
 
Evento de preservação 
 
 
Termos da licença 
Detentor de direitos 

 
 
Interoperabilidade 
Gestão de objetos digitais  
Preservação 
 
Interoperabilidade 
Gestão de objetos digitais  
Preservação 
 
Interoperabilidade 
Gestão de objetos digitais 

Estruturais Sequência 
Hierarquia 

Navegação 

Linguagem de 
marcação 

Parágrafo 
Cabeçalho 
Lista 
Nome 

Navegação 
Interoperabilidade 

Fonte: Adaptação de Riley (2017). 

 

Metadados são, normalmente, utilizados para qualquer forma de esquema de 

descrição de recursos aplicáveis em qualquer tipo de objeto. Esses metadados são 

organizados em esquemas ou padrões que podem ser de aplicação específica, 

direcionada a um tipo de documento ou área, ou ainda, de aplicação geral, direcionada 

a diferentes tipos de recursos. Dessa forma, a tradicional catalogação é, também, um 

esquema de metadados, assim como o MARC 21 e os conjuntos de regras usadas 

com ele, a exemplo do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), são 

padrões de metadados (NATIONAL INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION, 

2004).  

 Entre os diversos esquemas de metadados existentes disponíveis no site da 

Biblioteca do Congresso Americano (STANDARDS..., [2015]) destacam-se: 
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 Machine-Readable Cataloging Record (MARC 21) – formato padrão para a 

descrição de registros bibliográficos em formato legível por máquinas, conforme 

norma ISO 2709:1996 “Informação e documentação – formato de intercâmbio de 

informações”. 

 Metadata Enconding & Transmission Standard (METS) – esquema de metadados 

para definição de metadados descritivos, administrativos e estruturais para 

objetos de bibliotecas digitais, desenvolvido pelo Digital Library Federation e 

mantido pela Library of Congress. 

 Metadata Object Description Schema (MODS) – Metadados para descrição, 

registros bibliográficos e de objeto digital, esquema em XML compatível com o 

formato MARC, possibilitando o compartilhamento de dados e desenvolvido pelo 

Library of Congress. 

 Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) – é o padrão 

internacional de metadados para apoiar a preservação digital e assegurar sua 

usabilidade a longo prazo. Desenvolvido por uma equipe internacional de 

especialistas, é implementado em projetos de preservação digital em todo o 

mundo. 

 

O padrão Dublin Core (DC), mantido pelo Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), 

é um dos formatos mais utilizados nos ambientes dos repositórios de acesso aberto, 

considerando que possui aplicação ampla e genérica para diferentes recursos. 

Conforme enfatiza Gill (2016, tradução nossa), o DC apresenta “um conjunto de 

quinze elementos que podem ser usados para descrever uma ampla variedade de 

recursos com a finalidade de descoberta de recursos multidisciplinares entre diversos 

sistemas”.  

Segundo Riley (2017), o Conjunto de Elementos de Metadados do Dublin Core  

(DCMES), apresentado em ordem alfabética no quadro 2, também conhecido como 

Dublin Core simples ou Dublin Core, é regulamentado pela ISO 158361 e ANSI / NISO 

Z39.852. 

 

 

                                                                 
1 Disponível em: <http://hsevi.ir/RI_Standard/File/3137>. Acesso em: 14 fev. 2017. 
2 Disponível em:<http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39 -85-
2012_dublin_core.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2017. 

http://hsevi.ir/RI_Standard/File/3137
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39-85-2012_dublin_core.pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/10256/Z39-85-2012_dublin_core.pdf
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Quadro 2 – Conjunto de Elementos de Metadados do Dublin Core 
D

u
b

li
n

 C
o

re
 

Propriedades Definição 

Contributor  
Uma entidade responsável por quaisquer contribuições ao conteúdo 
do recurso.  

Coverage  A extensão ou cobertura do conteúdo do recurso.  

Creator  
Uma entidade responsável pelo conteúdo do recurso em primeira 

instância.  

Date  Uma data associada com um evento no ciclo de vida do recurso.  

Description  Descrição do conteúdo do recurso 

Format  Descreve a manifestação física ou digital do recurso.  

Identifier  
Uma referência única e não ambígua para o recurso num dado 
contexto.  

Language  Indica qual o idioma do conteúdo do recurso 

Publisher  A entidade responsável por disponibilizar o recurso.  

Relation  
Indica referências para os recursos relacionados como, por exemplo, 
versão de um trabalho, tradução de um trabalho ou parte de um 

trabalho.  

Rights  Informações sobre direitos associados ao recurso.  

Source  Um recurso relacionado a partir do qual o recurso descrito é derivado.  

Subject Descreve o assunto do conteúdo do recurso 

Title  Um nome dado para o recurso  

Type  A natureza ou gênero do conteúdo do recurso.  

  Fonte: Adaptação do DCMI (DUBLIN CORE METADATA INIATIVE, 2012). 

 

Os quinze elementos Dublin Core descritos, no quadro 2, fazem parte de um 

conjunto maior de vocabulários de metadados e especificações técnicas mantidas 

pela DCMI. O conjunto completo de vocabulários, conhecido como Metadata Terms 

(DC TERMS), também inclui conjuntos de classes de recursos, esquemas de 

codificação de vocabulário e esquemas de codificação de sintaxe. Os termos em 

vocabulários DCMI destinam-se a ser utilizados em combinação com termos de outros 

vocabulários compatíveis ao contexto dos perfis de aplicação e com base em DCMI 

Abstract Model. (DUBLIN CORE METADATA INIATIVE, 2012) 

O padrão Dublin Core é usado para descrever todo e qualquer tipo de objeto 

ou ativo de informação, com a intenção de descoberta de recursos multidisciplinares 

e pesquisas entre sistemas de informação (RILEY, 2017). O DC foi incorporado nas 

páginas web, sendo utilizado pelos motores de busca para facilitar a indexação, 

surgindo, assim, a inclusão da atribuição de domínios e intervalos formais, além de 

definições em linguagem natural. Esses domínios e intervalos especificam que tipo de 

recursos e quais recursos de valor descritos estão associados a uma determinada 

propriedade (DUBLIN CORE METADATA INIATIVE, 2012).  
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Com o objetivo de aprimorar a utilização do Dublin Core, o DCMI desenvolveu 

um número de outras especificações sob o guarda-chuva do núcleo de DC que vão 

além da definição de vocabulários específicos (RILEY, 2017). Dessa forma, o Dublin 

Core tornou-se o esquema preferido para mapeamento e colheita de metadados 

(GILL, 2016; RILEY, 2017).  

Os repositórios digitais que fazem uso de um mesmo esquema de metadados 

podem fazer parte ou compor uma rede de serviços em que o compartilhamento de 

informação poderá facilitar o acesso e recuperação de informação. Assim, a adoção 

de um esquema de metadados conhecido apoia a interoperabilidade, permitindo que 

registros de metadados sejam trocados e partilhados pelos sistemas que suportam o 

esquema escolhido. 

 

 

2.2 Interoperabilidade 

 

A comunicação entre diversos sistemas de informação com objetivos  

específicos de transmitir dados e informações com fins de agilizar o processo de 

autoarquivamento é possível por meio da interoperabilidade. Para o InterPARES 

Project3 (c1999-2017), essa comunicação permite que processos, tecnologias e 

protocolos, necessários para garantir a interoperabilidade dos dados, transfira 

informações de um sistema computacional para outro, junto à transmissão dos 

resultados corretos e significativos para o usuário final. 

Segundo Marcondes (2016), pode-se compreender interoperabilidade como a 

propriedade de sistemas diferentes mediante padrões tecnológicos, acordos ou 

propostas, capazes de operar em conjunto visando à execução de uma tarefa, 

implicando a troca ordenada de conteúdos de modo síncrono (diretamente, por meio 

de protocolos) ou assíncrono (mediante arquivos). 

De acordo com Miller (2000), para que essa interoperabilidade seja efetivada, 

várias dimensões devem ser consideradas, tais como:  

 

                                                                 
3 Projeto Internacional sobre registros autênticos permanentes em Sistemas Electrónicos. Disponível 
em: <http://www.interpares.org/>. Acesso em: 28 set. 2016. 

http://www.interpares.org/
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 Técnica - responsável por efetivar a comunicação entre os sistemas de 

informação, utilizando os padrões de comunicação de transporte, armazenamento 

e representação de informação, como, por exemplo, os protocolos Z39.504 e OAI-

PMH5 e linguagem XML6.  

 Semântica - compreende o entendimento comum do significado da informação 

compartilhada entre sistemas distintos, oportunizada pela adoção de ferramentas 

da representação da informação, como os esquemas de metadados, tesauro e 

ontologias. 

 Política/humana - corresponde aos acordos formalizados, as políticas de 

informação adotadas, que tornarão possíveis a interoperabilidade entre sistemas. 

 Intercomunitária - relacionada à interdisciplinaridade, principalmente nas áreas 

de pesquisa e de acesso à informação, sendo estabelecida por meio de fóruns de 

discussão, práticas e procedimentos comuns. 

 Legal - considera os aspectos legais de tornar a informação disponível. 

 Internacional - relacionada a diversidade de padrões e normas internacionais. 

 

Para Martínez Usero e Lara Navarra (2007), a interoperabilidade se organiza 

em, apenas, três dimensões - organizacional, semântica e técnica - que se comunicam 

e se complementam, sob o ponto de vista da organização. Diferentemente de Miller 

(2000), os autores apresentam a interoperabilidade organizacional, que corresponde 

à colaboração entre organizações que desejam trocar informações, mantendo 

diferentes estruturas internas e processos de negócios variados. Isso é possível se 

ambas possuírem processos modelados e, sobretudo, se esses modelos estiverem 

dentro do mesmo padrão. Quanto à interoperabilidade semântica e técnica, os autores 

corroboram Miller (2000) em suas definições. 

Entretanto, Kubicek e Cimander (2009), Rezaei et al. (2014), em seus estudos, 

discorrem sobre estas quatro dimensões da interoperabilidade: organizacional, 

                                                                 
4 Protocolo de computador que pode ser implementado em qualquer plataforma, define uma maneira 
padrão para dois computadores para se comunicarem com a finalidade de recuperação de informação.  

Disponível em: <http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=6522>. Acesso 
em: 25 set. 2016. 
5 Disponível em: <http://www.openarchives.org/pmh/>. Acesso em: 25 set. 2016. 
6 Extensible Markup Language - Linguagem Extensível de Marcação é um formato baseado em texto 
simples para representar informações. Originalmente concebido para enfrentar os desafios da 
publicação eletrônica em larga escala, também desempenha um papel cada vez mais importante na 

troca de uma ampla variedade de dados na Web. Disponível em: < https://www.w3.org>. Acesso em: 
28 set. 2016. 

http://www.niso.org/apps/group_public/document.php?document_id=6522
http://www.openarchives.org/pmh/
https://www.w3.org/
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semântica, sintática e técnica. Esses autores ressaltam a dimensão sintática como a 

capacidade de trocar dados, definindo o formato dos dados para realização dessa 

troca.  Ademais, concordam com Miller (2000), Martínez Usero e Lara Navarra (2007) 

quanto à definição das dimensões, semântica e técnica.  Assim, com base na 

interpretação dos estudos acima mencionados, foi possível fazer uma adaptação das 

dimensões da interoperabilidade, conforme demonstrada no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Dimensões da interoperabilidade 

Dimensão da Interoperabilidade Como identificar essa dimensão 

Organizacional Qual política adotada? Quais direitos autorais? 

Semântica Qual o padrão de metadados estabelecido? 

Sintática Qual o formato de troca de dados? 

Técnica Qual o protocolo de transferência de dados? 

Fonte: Adaptado de KubiceK e Cimander (2009); Rezaei et al. (2014). 

 

Todas as dimensões mencionadas são indispensáveis, contudo Baptista (2010, 

p.72) refere que a interoperabilidade técnica é imprescindível, visto que é responsável 

em manter os sistemas de informação interoperáveis com padrões tecnológicos 

comuns, salientando que 

 

A interoperabilidade, afigurando-se uma questão meramente técnica, 
tem, contudo, grandes implicações em termos do acesso à informação 
disponível em repositórios, pois dela depende a capacidade de 
“comunicação” entre os mesmos. Se as plataformas de 
implementação e os dados presentes nos repositórios forem 
interoperáveis, as possibilidades de pesquisa simultânea entre 
repositórios são facilitadas, permitindo maximixar o potencial dos 
recursos documentais arquivados individualmente em cada 
repositório, na medida em que se torna possível a pesquisa em 
simultâneo com significados partilhados nos vários repositórios, bem 
como a relação automática entre os resultados dessas pesquisas. 
 

Porém, “a inexistência, ou a falha, de interoperabilidade em qualquer um dos 

níveis de comunicação, compromete toda a tentativa de comunicação” (BAPTISTA, 

2010, p. 72). Rezaei et al. (2014) reforçam essa dependência das dimensões quando 

relatam que a dimensão organizacional se baseia na interoperabilidade bem-sucedida 

dos aspectos semânticos, sintáticos e técnicos. 
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De acordo com Martínez Usero e Lara Navarra (2007), a interoperabilidade é, 

portanto, um requisito indispensável para garantir eficiência na gestão, no intercâmbio, 

disseminação e recuperação da informação. Assim, cabe ressaltar que essa 

interoperabilidade compreende um processo de comunicação entre sistemas, sendo 

necessário que “todos estejam de acordo sobre a forma como essa interoperabilidade 

vai ocorrer” (MELLO; MESQUITA; VIEIRA, 2015, p.5).  

Por sua vez, o Institute of Electrical and Electronics Engineers (c2017) enfatiza 

que a interoperabilidade é possível devido à implementação de normas. Destarte, 

nesta pesquisa, foram adotadas as quatro dimensões mencionadas no quadro 3, haja 

vista acreditar que elas atendam aos objetivos propostos. 

Além das dimensões discutidas anteriormente, Arms et al. (2002) discorrem 

sobre três níveis de interoperabilidade no contexto das bibliotecas e repositórios 

digitais: federação, harvesting e gathering. Esses níveis, segundo Sayão e Marcondes 

(2008), se referem ao grau de compromisso entre sistemas com o propósito de torná-

los interoperáveis. 

Ainda conforme Sayão e Marcondes (2008, p. 138), Federação é considerado 

o nível mais alto da interoperabilidade, correspondendo aos “sistemas cooperativos, 

nos quais componentes individuais são projetados ou operados de forma autônoma”. 

Para ser efetivada, exige que um grupo de organizações concorde que seus serviços 

estejam em conformidade com um conjunto de especificações, geralmente 

selecionadas com base em padrões formalizados. 

Para Arms et al. (2002), Harvesting corresponde a coleta automática de 

metadados por meio do protocolo OAI-PMH. Estabelece que os participantes dessa 

colheita concordem em empreender esforços que possibilitem o compartilhamento de 

alguns serviços básicos, sem a necessidade de acordos complexos. Serviços 

baseados em harvesting são assíncronos e, geralmente, menos sofisticados que os 

fornecidos por federações, enquanto o Gathering é considerado um nível baixo de 

interoperabilidade, realizado pela agregação automática de informação, disponível 

publicamente, por meio de motores de busca na web. Essa agregação não exige que 

as organizações estabeleçam algum grau formal de cooperação.  

No Brasil, o nível de interoperabilidade Harvesting pode ser observado por 

meio de uma infraestrutura tecnológica que mantem um processo de comunicação 

entre repositórios digitais de acesso aberto. 
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2.2.1 Interoperabilidade em repositórios digitais de acesso aberto 

 

Repositórios digitais de acesso aberto apresentam o desafio de desenvolver 

serviços para uma gama de usuários por meio de elementos tecnicamente diferentes 

e gerenciados por distintas instituições; isso exige um sofisticado grau de cooperação 

entre os acordos técnicos, de conteúdo e organizacionais (SAYÃO; MARCONDES, 

2008). 

No caso desses repositórios, a interoperabilidade é possível por meio do 

protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH7), 

criado pelo Open Archives Initiative (OAI). A iniciativa OAI, surgiu no final da década 

de 1990, com a finalidade de desenvolver e promover padrões de interoperabilidade, 

para facilitar a disseminação de conteúdo por meio dos repositórios digitais.  

O protocolo OAI-PMH permite a coleta mútua de metadados entre provedores 

de dados e provedores de serviços, baseado no protocolo Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) e na linguagem eXtensible Markup Language (XML), conforme ilustração 

apresentada na Figura 1.  

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento básico do protocolo OAI-PMH 

 

Fonte: www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm 

 

Os provedores de dados – Data Provider – são responsáveis em manter os 

documentos digitais e disponibilizar os metadados para serem coletados. Enquanto 

que os provedores de serviços – Data Service – por sua vez, coletam e disponibilizam 

esses metadados em única interface oferecendo serviços de busca e recuperação de 

informação entre todos os provedores de dados, promovendo, assim, a 

interoperabilidade técnica entre sistemas digitais, utilizando-se do protocolo OAI-

PMH, conforme Figura 2.  

                                                                 
7 Disponível em: <http://www.openarchives.org/pmh/>. Acesso em: 29 set. 2016.   

http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm
http://www.openarchives.org/pmh/
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Figura 2 – Interoperabilidade via OAI-PMH 

 

Fonte: Elaboração do autor (2016).   

 

Desse modo, a Figura 2 demonstra o processo de comunicação entre 

provedores de dados e de serviços, por meio do protocolo OAI-PMH, em que 

apresenta a interoperabilidade técnica entre repositórios mediante um conjunto de 

protocolos permitindo que os registros de metadados sejam expostos de forma 

previsível para que outros sistemas de computador compatíveis com OAI-PMH 

possam acessá-los e recuperá-los (RILEY, 2017). Nesse sentido, Chede (2008) afirma 

que a utilização dessas tecnologias de informação e comunicação “traz benefícios a 

todos, potencializando a interoperabilidade entre todos os envolvidos nesse processo 

de comunicação”. 

Assim, a interoperabilidade dos repositórios digitais de acesso aberto apresenta  

benefício para o usuário, quando na busca unificada possibilita acesso a vários desses 

repositórios, por meio de uma única interface, dispensando a busca em cada um dos 

sites dos repositórios (RODRIGUES et al., 2011). Ao mesmo tempo que retrata 

benefício para os repositórios no que se refere a maior visibilidade, por permitir a 

coleta e disponibilização de seus metadados. (CUNHA; ALVES, 2016). 

Essa visibilidade, para Packer e Meneghini (2006, p.237), corresponde a 

“capacidade de exposição que uma fonte ou um fluxo de informação possui de, por 

um lado, influenciar seu público alvo e, por outro, ser acessada em resposta a uma 

demanda de informação”. Assim, pode ainda ser entendida como a medida da 

facilidade com que os utilizadores da web encontram e interpretam uma informação. 
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Zimba e Mueller (2004, p. 49) abordam que “uma posição de visibilidade alta é aquela 

na qual os trabalhos e ideias do pesquisador são facilmente acessíveis. Sendo 

acessíveis, poderão ser recuperados, lidos e citados”. 

No Brasil, diversos repositórios empreendem esforços visando permitir a coleta 

de informação para alimentação de provedores de serviços, sendo os provedores de 

dados os repositórios institucionais, as bibliotecas digitais de dissertações e teses e, 

os portais de periódicos eletrônicos. Os dados desses provedores brasileiros são 

coletados pelo provedor de serviços oasisbr8. Este, por sua vez, mantém um processo 

de comunicação entre os provedores de serviços internacionais, como o Repositório 

Científico de Acesso Aberto de Portugal – (RCCAP) e a Rede Federada de 

Repositórios Institucionais de Publicações Científicas da América Latina – 

LaReferencia9, de acordo com a Figura 3.     

 

Figura 3 – Comunicação entre repositórios digitais de acesso aberto 

 

Fonte: Elaboração do autor (2016). 

 

O oasisbr interopera com outros repositórios internacionais, sendo tanto 

provedor de dados, quanto provedor de serviços. Shintaku (2014) relata que o oasisbr 

oferta os metadados para a LaReferencia, sendo o provedor de dados oficial brasileiro 

                                                                 
8 Portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto – oasisbr - é um mecanismo de busca 

multidisciplinar que permite o acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a 
universidades e institutos de pesquisa brasileiros. Por meio do oasisbr é possível também realizar 
buscas em fontes de informação portuguesas. Disponível em: <oasisbr.ibict.br>. Acesso em: 3 out. 

2016. 
9 LA Referencia dá visibilidade à produção científica das instituições de ensino superior e pesquisa da  
América Latina, promove o acesso aberto e gratuito ao texto completo, com especial ênfase nos 

resultados com financiamento público. Disponível em: <http://lareferencia.info/vufind/>. Acesso em: 5 
out. 2016. 

http://lareferencia.info/vufind/
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para esta. Enquanto para o RCAPP, o oasisbr é provedor de dados e de serviços, na 

medida em que, tanto coleta os metadados, como é coletado pelo RCAPP, 

sincronizando os acervos. 

Shintaku (2014) destaca, ainda, que, quando o oasisbr se integra ao RCAPP e 

a LaReferencia aumenta a visibilidade da produção científica nacional, bem como 

contribui, significativamente, com esses outros repositórios. Assim, quando ocorre a 

interoperabilidade entre os repositórios de acesso aberto,  

 

[...] as possibilidades de pesquisa simultânea entre repositórios é facilitada,  

permitindo maximizar o potencial dos recursos documentais arquivados 
individualmente em cada repositório, na medida em que se torna possível a 
pesquisa em simultâneo com significados partilhados nos vários repositórios ,  

bem como a relação automática entre os resultados dessas pesquisas  
(BAPTISTA, 2010, p. 72). 

 

Dessa forma, a interoperabilidade entre esses repositórios promove uma maior 

visibilidade da pesquisa, do pesquisador e da instituição, na medida em que os 

integrantes (autor, conteúdo e repositório) passam a ser mais conhecidos, têm maior 

visibilidade e maior abrangência por meio desse compartilhamento de repositórios. 

Outro ponto a ser destacado a essa interoperabilidade é a agilidade da 

disponibilização do conteúdo no repositório, sobre a qual Vidotti et al. (2016, p. 17) 

afirmam que  

a coleta automática de registros favorece o povoamento de 
repositórios poupando esforços que demandariam muito tempo para 
inserção de grandes quantidades de registros, tanto por parte da 
equipe, quanto dos pesquisadores. 
 

Nesse sentido, um repositório que tem conseguido ampliar seu conteúdo 

através da coleta automática de metadados entre diversos sistemas é o Repositório 

Institucional Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), o qual se destaca como 

um exemplo de sucesso na promoção da interoperabilidade entre diferentes fontes de 

informação (VIDOTTI et al., 2016). 

Nesse mesmo contexto, Pavão et al. (2016) utilizam, também, a coleta 

automática de metadados com objetivo de aumentar o povoamento do Lume, 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com 

documentos produzidos na universidade e inserido em algum sistema de informação 

da instituição.  
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Outra importante iniciativa de coleta de metadados de destaque entre os 

repositórios institucionais é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) criada pelo IBICT, em 2002, com base no protocolo OAI-PMH, propiciando a 

comunicação entre todas as bibliotecas digitais brasileiras. Nessa iniciativa, diversas 

instituições de ensino superior do País concorreram em edital e as que foram 

contempladas receberam um kit tecnológico, contendo hardware e software, além de 

treinamento para implementação e uso do Sistema de Publicação Eletrônica de 

Dissertações e Teses (TEDE)10 (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2016). 

Em 2006, a UFRN foi uma das instituições da Região Nordeste contemplada, 

tendo sido a primeira instituição do grupo de participantes do Edital nº001/2005 da 

Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate) e do IBICT, a 

implantar a sua BDTD, com a inserção de 53 teses e dissertações. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006). 

A partir dessa iniciativa, as instituições contempladas formaram uma rede para 

promover a comunicação entre as bibliotecas digitais, onde seus bancos de dados 

(provedor de dados), por meio de harvesting, são coletados para um banco de dados 

nacional (Provedor de dados e de serviços - BDTD Nacional) e este, por sua vez, na 

qualidade de fornecedor de dados, coletado para a Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations (NDLTD)11 - provedor de serviço - conforme apresentada na 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 O sistema foi desenvolvido e mantido pelo IBICT. Disponível em:< http://wiki.ibict.br/index.php/TEDE 
>. Acesso em 05. Set.2016. 
11 Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) é uma organização internacional 

dedicada a promover a adoção, criação, utilização, difusão e preservação de dissertações e teses 
eletrônicas. Disponível em: <http://www.ndltd.org>. Acesso em: 05 out. 2016. 

http://www.ndltd.org/
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Figura 4 – Comunicação entre Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações 

 

Fonte: Elaboração do autor (2016). 

 

Nessa conjuntura, verifica-se que a BDTD é coletada, por meio de harvesting 

tanto para o oasisbr (Figura 4) quanto para a BDTD nacional, e, posteriormente, 

coletadas pela RCCAP, LaReferencia e NDLTD, fazendo parte, assim, de um 

processo de comunicação internacional entre repositórios digitais de acesso aberto 

que operam com o protocolo OAI-PMH, garantindo a disponibilização, a busca e 

recuperação da informação pelo usuário final, como também, possibilitando maior 

visibilidade à produção científica nacional. 

Com base no entendimento de metadados e interoperabilidade, abordar-se-ão 

os repositórios digitais de acesso aberto, os repositórios institucionais, suas políticas, 

os direitos autorais das produções e as ferramentas tecnológicas disponíveis para 

implementação e desenvolvimento de repositórios. 
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3 REPOSITÓRIOS DIGITAIS DE ACESSO ABERTO  

 

Do ponto de vista de sua categoria conceitual pode-se 

dizer que os repositórios são espécies combinadas de 

arquivo e de bibliotecas digitais. 

Vera Dodebei (2009, p. 92) 

 

Com o advento da internet, o surgimento de ferramentas tecnológicas que 

trazem a capacidade de disseminar informações em texto completo e o movimento do 

acesso aberto tem alcançado grande amplitude nas instituições de ensino superior 

nos últimos anos, por permitir maior visibilidade da produção científica desenvolvida 

nos ambientes de ensino e pesquisa. 

Nessa direção, as primeiras iniciativas de acesso aberto à informação científica 

surgem com a Declaração de Budapeste, conhecida como Budapest Open Access 

Iniciative (BOAI), publicada em fevereiro de 2002 como forma de democratização da 

informação. Essa declaração é considerada um dos marcos do Movimento do Acesso 

Aberto visto que conscientiza os pesquisadores e as instituições da necessidade de 

disponibilizar textos completos e resultados de pesquisas em Acesso Aberto pela rede 

mundial de computadores.  

Costa (2014, p. 100) define Acesso Aberto como: 

 

Um conjunto de esforços empreendidos por diferentes atores da 
comunidade científica que visa promover a disponibilidade e o acesso 
à informação científica que alimenta e que resulta das atividades de 
pesquisa. Tais conteúdos devem ser acompanhados de licenças que 
permitam aos usuários a sua utilização ampla. 

 

Nesse contexto, o acesso aberto pode ser alcançado por duas vias, conhecidas 

como via dourada e via verde. A primeira via, denominada de Via Dourada (Golden 

Road), trata das revistas científicas que fornecem Acesso Aberto aos artigos nelas 

publicadas; enquanto a segunda via, denominada de Via Verde (Green Road), versa 

sobre a indicação para que os autores depositem seus trabalhos, publicados em 

revistas com revisão por pares, em um repositório institucional (ou outro tipo de 

repositório: temático ou central) de Acesso Aberto. (BUDAPEST..., 2002). 

Kuramoto (2009) discorre sobre a recomendação dessas duas vias na 

perspectiva de que, com a utilização delas, é possível alcançar os objetivos do 

movimento do acesso aberto. No Brasil, o acesso aberto e seus princípios estão se 
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propagando e se consolidando, especialmente nas instituições de ensino superior por 

meio dessas duas vias. A primeira via (dourada) é representada pelos periódicos de 

acesso aberto registrados no Directory of Open Access Journals12 (DOAJ), enquanto 

a segunda via (verde) apresenta 73 repositórios brasileiros registrados no Directory of 

open Acess Repositories13 (OPENDOAR).  

No Brasil, essas iniciativas principiam a partir do IBICT, desde o ano de 2005, 

com o lançamento do Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação 

Científica, viabilizando ações relacionadas ao movimento do acesso aberto à 

informação científica. (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 2005). 

Kuramoto (2009, p. 212) define o manifesto como: 

 

[..] um conjunto de recomendações a todos os segmentos da 
comunidade científica para a implantação do acesso livre no País. 
Trata-se de um guia para a discussão e o estabelecimento de uma 
política de acesso livre à informação científica.  

 

Nesse contexto, em 2009, o IBICT lançou um primeiro edital visando apoiar 

projetos de implantação de repositórios institucionais, como uma maneira de 

consolidar o movimento do acesso aberto nas instituições de ensino superior e assim 

fornecer o texto completo ao usuário, promovendo o livre acesso à informação 

científica. 

Kuramoto (2014) enfatiza que haviam sido efetivados estudos que indicam uma 

melhoria considerável nos fatores de impacto dos artigos de acesso aberto e justifica 

a necessidade de o Brasil investir na promoção do acesso aberto à informação 

científica do país, como já vinha ocorrendo em outros países, por meio da implantação 

de repositórios digitais de acesso aberto, revistas científicas de acesso aberto e 

eventos na área.  

Os Repositórios Digitais de Acesso Aberto surgem, portanto, nesse contexto 

como um dos produtos do movimento de acesso aberto à informação científica, com 

o objetivo de promover a produção científica de forma livre e sem custos. 

Para Sayão e Marcondes (2009, p. 52), o surgimento dos repositórios digitais 

configurou uma  

                                                                 
12 Disponível em: <https://doaj.org/>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
13 Disponível em:< http://www.opendoar.org/>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

https://doaj.org/
http://www.opendoar.org/
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[...] expressão real das mudanças impulsionadas pela apropriação por 
parte da comunidade acadêmica de conhecimentos, tecnologias e 
padrões das áreas de TI para constituição de novos patamares de 
publicação, comunicação e cooperação.  

 
Em favor do acesso à informação científica para todos, os repositórios digitais 

foram se consolidando por meio da redução de custos das publicações até o 

desenvolvimento de padrões de interoperabilidade. Costa, Kuramoto e Leite (2013, p. 

144) enfatizam os repositórios digitais “como ferramenta essencial de gestão da 

informação científica” destacando a disseminação ampla da produção científica por 

meio desses repositórios. 

Costa e Leite (2009) apontam que os repositórios digitais podem ser de 

diferentes tipos, porém ressaltam dois como sendo os principais, os Repositórios 

Institucionais e os Disciplinares ou Temáticos. Repositórios Institucionais estão 

relacionados com a produção científica de uma determinada instituição, e os 

Disciplinares ou Temáticos são voltados para uma ou várias áreas do conhecimento. 

Márdero Arellano (2008, p. 124) traz um terceiro tipo, o Repositório Central que, 

segundo ele, “são provedores de serviços nacionais e internacionais que permitem a 

reunião de dados coletados tanto de bibliotecas digitais, quanto de repositórios 

temáticos e repositórios institucionais”. 

No âmbito das instituições de ensino superior, Marcondes e Sayão (2009) 

defendem que os repositórios digitais possibilitam não só o controle e a preservação , 

como também a visibilidade da produção científica, reduzindo custos e, ainda, 

possibilitando o acesso irrestrito à informação científica. Nessa conjuntura, entende-

se a necessidade da implantação desses repositórios no ambiente das universidades 

como ferramentas, capazes de promover o registro, controle, salvaguarda, 

preservação e disponibilização da produção científica. 

 

 

3.1 Repositórios institucionais  

 

Para atender à necessidade de implantação de repositórios nas universidades, 

são criados os repositórios institucionais. Segundo o InterPARES14, repositório 

                                                                 
14 InterPARES. Terminology Database. Disponível em: 

<http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=r&term=1094>. Acesso em: 25 jul. 
2016. 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=r&term=1094
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institucional é um “conjunto de serviços que uma instituição oferece aos membros de 

sua comunidade para a gestão e disseminação de materiais digitais produzidos pela 

instituição e pelos referidos membros”. 

Costa e Leite (2009, p. 163) afirmam que o termo Repositório Institucional foi 

utilizado para: 

[...] representar um novo serviço bibliotecário cuja ênfase é constituir, 
gerenciar e, sobretudo, disseminar amplamente coleções digitais de 
informação científica, de modo que a comunicação, acesso e uso de 
resultados de pesquisa fossem expandidos. 

 

Lynch (2003) caracteriza um Repositório Institucional como sendo um conjunto 

de serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior às suas respectivas 

comunidades, com o intuito de gerir e disseminar materiais digitais criados pela 

instituição e por seus membros. Nesse sentido, tanto Leite (2009) como Souza e 

Alvarenga (2014) apontam o RI como um serviço de informação científica em meio 

digital e interoperável, dedicado ao gerenciamento da produção científica e/ou 

acadêmica de uma instituição que abrange a reunião, armazenamento, organização, 

preservação, recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da informação 

científica produzida na instituição. 

Segundo Crow (2002), os repositórios, uma vez implementados, fornecem um 

sistema de comunicação científica que amplia o acesso e garante o controle da 

produção acadêmica, reduz o monopólio dos periódicos, e aumenta a relevância das 

instituições e das bibliotecas. Com isso, serve, também, como indicadores de 

qualidade da universidade para demonstrar a relevância científica, social e econômica 

das atividades de pesquisa, para aumentar a visibilidade, status e valor público. 

Entende-se assim que um RI, enquanto serviço, constitui uma forma eficaz de 

promover a visibilidade das coleções digitais, potencializando o acesso à informação 

e possibilitando, ao mesmo tempo, a criação de indicadores da qualidade da produção 

científica nas instituições.  

Nessa perspectiva, Kuramoto (2009, p. 207) assevera que “[...] os RI para 

funcionar e atender às expectativas do movimento do acesso livre dependem de 

algum instrumento que garanta o depósito”. O mesmo autor aborda ainda que a 

política de informação institucional é um dos instrumentos legais que pode garantir o 

povoamento e nortear o funcionamento dos repositórios.  
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3.1.1 Políticas de acesso à informação 

 

A política de acesso à informação é um instrumento capaz de garantir a 

sustentabilidade de um repositório institucional através das regulamentações 

determinadas por esse instrumento. Entre as diversas definições de política de 

informação, Daniel (2000) afirma que ela se constitui em um conjunto de regras 

formais e informais, que restringem, impulsionam e formam fluxos de informação. 

Para Pinheiro (2014, p.34), a política de informação deve englobar “leis e 

regulamentos que lidam com qualquer estágio da cadeia de produção da informação, 

desde sua criação, seu processamento, armazenamento, transporte, distribuição, 

busca, uso e sua distribuição. “  

Assim, em consonância com a definição apontada por Pinheiro, destaca-se a 

de Hernon e Relyea (1991 apud JARDIN, SILVA; NHARRELUGA, 2009, p.9) que 

conceituam a política de informação como: 

 

[...] um conjunto de princípios, leis, diretrizes, regras, regulamentos e 
procedimentos inter-relacionados que orientam a supervisão e gestão 
do ciclo vital da informação: a produção, coleção, organização, 
distribuição/disseminação, recuperação e eliminação da informação.  
 

Dessa forma, uma política de informação deve abranger desde a produção até 

o uso da informação, devendo então incorporar “as várias dimensões do entorno da 

convergência tecnológica digital, em especial o conteúdo informacional” (PINHEIRO, 

2014, p.33). 

No Brasil, a discussão acerca de política de acesso à informação ganha força 

com a Lei de Acesso Público à Informação (LAI), nº 12.527, sancionada em 2011, que 

passou a vigorar em 16 de maio de 2012. A LAI assegura o direito fundamental de 

acesso à informação e deve ser executada em conformidade com os princípios 

básicos da administração pública (BRASIL, 2011a). 

Paula, Moraes e Waete (2014, p.270) afirmam que, a partir da LAI, criou-se um 

“cenário promissor para a consolidação da democratização da informação e da 

criação de uma cultura de transparência”. Os autores ainda discorrem que:  

 
[...] apesar da LAI não ser específica para o acesso à informação 
científica, pode ser requerida através do Serviço de Informação ao 
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Cidadão (SIC), pois a partir de uma inferência ou interpretação, no que 
toca a natureza da informação, de acordo com o artigo 4º inciso I, a 
informação científica pode ser enquadrada como informação pública, 
sobretudo aquela financiada pelo Estado. (PAULA; MORAES; 

WAETE, 2014, p.270) 
 

No entanto, Pinheiro (2014, p.33) relata que a LAI não é clara quanto a “sua 

explicitação como política pública de informação às agências responsáveis pelo seu 

desdobramento e a sua regulamentação e implementação, o que deixa o resultado 

aquém”. 

Apesar da criação de um cenário promissor a partir da LAI, conforme afirmaram 

Paula, Moraes e Waete (2014), e ainda de possibilitar, em caráter interpretativo, 

enquadrar como informação pública a informação científica financiada pelo estado, a 

LAI deixa a desejar, uma vez que não trata desse tipo de informação, de forma direta. 

Uma importante iniciativa que vem complementar as possíveis lacunas 

deixadas pela LAI, é o projeto de Lei PLS 387/201115, que tem como propósito reforçar 

e dar respaldo às iniciativas do acesso aberto no país. A PLS 387/2011 concebe um 

importante dispositivo legal no contexto da ampliação do acesso à informação 

científica, considerada insumo essencial para o desenvolvimento científico e 

tecnológico de um país, produzidas nas instituições de ensino e pesquisa brasileiro, 

como também cria uma comissão que discutirá políticas de acesso à informação 

científica. (BRASIL, 2011b). 

Kuramoto (2014, p. 264) enfoca que “o estabelecimento de uma política 

nacional de acesso livre à informação científica provocará mudanças significativas na 

comunicação científica no país e, principalmente, nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) ”. Essas instituições vêm fazendo uso de repositórios digitais de acesso aberto 

enquanto ferramenta para promover o registro, controle, salvaguarda, preservação e 

disponibilização da produção científica, resultante das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Entretanto, uma vez que o Brasil ainda não promoveu uma política nacional de 

acesso aberto à informação científica, essas instituições necessitam criar, localmente, 

mecanismos técnicos e legais, ou seja, políticas de informação institucionais que 

                                                                 
15 O projeto foi submetido em maio de 2011 e ainda se encontra em tramitação, desde o último dia 

26/02/2015 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com autoria do Senador Rodrigo 
Rollemberg e o relator atual é o Senador Álvaro Dias. 
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possibilitem, não só a implementação, como também regulamentem e norteiem esses 

repositórios. 

Marcondes e Sayão (2009, p. 18) afirmam que: 

 

No nível de cada uma destas instituições, políticas locais, discutidas e 
aceitas pelas respectivas comunidades, regulam o depósito da 
produção científica dos pesquisadores da instituição. Estas políticas 
variam desde a simples sugestão de que os pesquisadores depositem 
cópias de livre acesso de seus trabalhos aceitos em periódicos ou 
congressos, passando por diferentes tipos de incentivos para que seja 
feito o autoarquivamento até a obrigatoriedade institucional de o 
fazerem. O depósito, dependendo da política, pode significar o livre 
acesso imediato ao trabalho científico, ou dentro de determinado 

prazo. 
 

Dessa forma, a política de informação institucional deve não só conter os 

pontos abordados na conceituação teórica citada anteriormente, como também estar 

alinhada aos interesses e às estratégias das instituições. Destaca-se que a política de 

informação é fundamental para esclarecer as formas e autorizações dos depósitos 

efetuados no RI.  

 

 

3.1.1.1 Direitos autorais e Repositórios Institucionais 

 

O direito autoral tem relação com o movimento do acesso aberto, expressado 

pelos repositórios institucionais vinculado diretamente à política de informação 

implementada e pela legislação em vigor. No Brasil, a lei vigente sobre direitos 

autorais é a Lei nº. 9.610/98, que regulamenta os direitos do autor, em sua definição 

do que é permitido e proibido a título de reprodução e quais as sanções civis a serem 

aplicadas aos infratores. (BRASIL,1998). 

Para Bittar (2008, p. 8), o direito de autor ou direito autoral é considerado um 

“[...] ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e 

da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, 

nas artes e nas ciências”. 

Os direitos autorais regulam a proteção aos autores das obras produzidas. A 

Lei nº. 9.610/98, que trata em seu Capítulo III sobre os “Direitos Patrimoniais do Autor 

e de sua Duração”, relata, no artigo 28, que “Cabe ao autor o direito exclusivo de 
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utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”; e, no artigo, 29 “dispõe 

que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 

quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou integral” (BRASIL, 1998, 

p.5). No Capítulo IV, que trata “Das Limitações aos Direitos Autorais”: tem-se ainda 

no artigo 46, “Não constitui ofensa aos direitos autorais”, em seu inciso VIII: 

 

[...] a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de 
artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo 
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da 
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos 
interesses dos autores. (BRASIL, 1998, p. 6). 

 

Destaca-se, ainda, que o Decreto nº 8.469, de 22 de junho de 2015, que dispõe 

sobre a gestão coletiva de direitos autorais, regulamenta as Leis: nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998; e a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013. Esta última, por sua 

vez, revogou o artigo 94 e alterou outros artigos (5º, 68, 97, 98, 99 e 100) da Lei nº. 

9.610/98. (BRASIL, 2013; 2015). 

Percebe-se que ainda assim a Lei de direitos autorais não se apresenta de 

forma elucidativa quanto ao acesso dos conteúdos científicos, mas, mesmo assim, 

faz-se necessário considerá-la. Dessa forma, é indicado solicitar ao autor uma 

autorização para disponibilização do conteúdo nos repositórios institucionais, 

permitindo o acesso e a utilização da obra. 

Ressalta que o acesso à informação e à obra do autor, a partir do movimento 

do acesso aberto, tem sido acelerado pelos repositórios institucionais com a 

disseminação na rede de computadores da produção científica. Nesse contexto, 

surgem novas formas de equilíbrio entre a proteção autoral e os interesses da 

sociedade em ter acesso à informação por meio das licenças flexíveis de uso da 

produção científica. Entre os repositórios institucionais, destaca-se o conjunto de 

licenças Creative Commons (CC) como um dos mais utilizados. 

Creative Commons (CC) é uma organização sem fins lucrativos criada para 

permitir uma maior flexibilidade na utilização das obras protegidas por direitos 

autorais. A ideia é fazer com que um autor/criador permita uma utilização mais ampla 

de seus materiais, mas sem infringir as leis de proteção à propriedade intelectual. Com 

a licença CC, autores e criadores podem permitir o uso de suas obras de maneira 

muito mais flexível, eles podem decidir como e sob quais condições seus materiais 
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podem ser utilizados, distribuídos, recombinados e adaptados. (CREATIVE 

COMMONS, 2016) 

Essa licença – Creative Commons – tem o “objetivo de expandir a quantidade 

de obras criativas disponíveis ao público e permitir sua reutilização por meio de 

licenças jurídicas” (CREATIVE COMMONS, 2016).  As licenças Creative Commons 

tiveram por inspiração os modelos de licenciamento livre da Free Software Foundation 

e, no Brasil, o projeto Creative Commons é apoiado pela Fundação Getúlio Vargas, 

responsável em adaptar a CC à realidade do país. (BRANCO; BRITO, 2013). 

Outra licença também utilizada pelos repositórios digitais é a Licença não 

exclusiva. Essa licença garante os diretos do autor como também asseguram às 

instituições que podem disponibilizar publicamente, por meio de seus repositórios, os 

conteúdos desses autores. 

Sabe-se que a produção intelectual da instituição deve estar armazenada no 

repositório institucional da instituição. No entanto, faz-se necessário que a política de 

informação do repositório indique, cuidadosamente, quanto aos direitos autorais, 

principalmente em relação aos artigos publicados em periódicos, aos quais os direitos 

são quase sempre de propriedade dos editores científicos. Nesses casos, é 

fundamental uma consulta às políticas de autoarquivamento das editoras para 

possível disponibilização do conteúdo por meio das permissões concedidas e 

declaradas nos diretórios de políticas de autoarmazenamento.  

Esses diretórios de política, apresentados no Quadro 4, estabelecem normas 

para arquivamento de artigos publicados em periódicos no repositório da instituição. 

Constituem fonte de consulta importante para que autores (depositantes) e gestores 

de repositórios não descumpram o acordo de publicação estabelecido entre o autor e 

a revista, em respeito aos direitos autorais. Sobressaem alguns diretórios de políticas 

de autoarquivamento para realização dessa consulta: Romeo, Dulcinea, Blimunda, 

OAKList e o Diadorim.  

 
Quadro 4 – Diretórios de políticas de autoarquivamento 

Diretório Definição Objetivo Responsável 

Romeo 

Serviço de difusão 

de políticas de 
editoras europeias, 
canadenses, norte 

americanas e 
australianas. 

Reunir e disponibilizar um 

resumo das autorizações dadas 
pelos editores científicos, como 
parte do acordo de transferência 

dos direitos de cópia sobre o 
trabalho publicado. 

Desenvolvido pelo grupo 

Sherpa e atualmente 
financiado pelo grupo JISC. 

 

http://www.sherpa.ac.uk/ro
meo 

Dulcinea 
 

Serviço de difusão 
de política para a 

Identificar e analisar as políticas 
das revistas espanholas a 

Desenvolvido pelo 
Ministério da Educação e 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
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publicação de artigos 
de editoras. 

respeito do acesso aos seus 
textos para avaliar como essas 

políticas podem afetar o 
depósito nos Repositórios 

Institucionais. 

Ciência da Espanha, a 
Universidade de Valência e 

a Universidade de 
Barcelona. 

Blimunda 
 

Serviço que reúne e 

difunde as políticas 
das editoras 
portuguesas. 

Compilar as políticas de auto-
arquivamento dos editores 

científicos portugueses e 
registrar essas informações na 

base de dados Romeo. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo 

Iniciativa financiada e 

apoiada pela Fundação 
para a Computação 

Científica Nacional (FCCN), 

com desenvolvimento na 
Divisão de Documentação 
e Biblioteca da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de 

Lisboa. 

OAKList 
 

Serviço de difusão 

de políticas de 
editoras australianas 

e europeias. 

Fornecer as permissões de 

direitos autorais para que 
possam ser consultados na hora 

do depósito e desenvolver 

protocolos para a gestão de 
“copyright” no contexto do 

Acesso Aberto. 

Desenvolvido pelo projeto 

OAK Law. 
http://www.oaklist.qut.edu.a

u/ 

 
http://www.sherpa.ac.uk/ro

meo 

Diadorim 

Serviço de 

informações relativas 
às autorizações 

concedidas para o 

armazenamento e o 
acesso dos artigos 

das revistas 

brasileiras em 
repositórios digitais 
de acesso aberto 

Identificar, sistematizar e 

disponibilizar as informações 
das políticas estabelecidas 

pelas editoras dos periódicos 

brasileiros referentes ao 
armazenamento dos artigos nos 

repositórios institucionais. 

Desenvolvido e gerenciado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e 

Tecnologia. 
http://diadorim.ibict.br/ 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do site: http://diadorim.ibict.br/links.jsp (DIADORIM, 

[2012]). 

 

Os diretórios de políticas de autoarquivamento Romeo e Diadorim são 

organizados por um sistema de cores para categorizar as políticas editorias segundo 

a permissão de armazenamento (Quadro 5) dos artigos dos periódicos cadastrados 

no diretório. Esse sistema foi criado pelo Sherpa/Romeo e é também utilizado pelo 

Diadorim. Existem quatro categorias que especificam os direitos, as permissões para 

arquivamento dos artigos desses periódicos cadastrados, apresentadas da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.oaklist.qut.edu.au/
http://www.oaklist.qut.edu.au/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://diadorim.ibict.br/
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Quadro 5 – Permissões para arquivamento 

Verde Permite o armazenamento das versões pré-print16 e pós-print17 dos artigos 
do periódico cadastrado. 

Azul Permite o armazenamento somente da versão pós-print de um artigo do 
periódico cadastrado. 

Amarelo Permite o armazenamento somente da versão pré-print de um artigo do 
periódico cadastrado. 

Branco 
Não permite o armazenamento. Nessa categoria estão os periódicos que 
não permitem o armazenamento dos seus artigos em repositórios 
institucionais. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do site: http://www.sherpa.ac.uk/romeo 

 

O sistema de publicações por meio de repositórios digitais de acesso aberto 

permite ainda fazer uso de mecanismos de embargo, sendo possível restringir o 

acesso aos conteúdos no todo ou em partes, de acordo com as necessidades dos 

autores e políticas de informação dos repositórios, que podem especificar critérios 

para esse embargo.  

A editora de um periódico pode permitir a disponibilização de uma versão do 

artigo em um repositório desde que respeitado um determinado período de embargo, 

que varia de acordo com as políticas de cada editora. Permite, ainda, que a versão 

seja depositada, desde que sejam mantidas as políticas idênticas à da versão de 

origem. Um exemplo disso é a Revista Ciência da Informação, que possibilita que seus 

artigos sejam disponibilizados em repositórios, desde que permita a “distribuição da 

obra sob uma licença idêntica a do Editor” (DIADORIM, [2012]). 

 

 

3.2 Ferramentas tecnológicas 

 

A implementação de repositórios digitais de acesso aberto está condicionada à 

escolha de um software. Esses softwares, segundo Leite (2009, p. 58), devem: 

 

 capturar e descrever conteúdos digitais por meio de interface de 
autoarquivamento; 

 tornar público, por meio da Internet, o acesso a esses conteúdos 
(ou quando necessário ao menos aos seus metadados); 

 armazenar, organizar e preservar digitalmente conteúdos a longo 
prazo; 

                                                                 
16 Versão pré-print é a versão submetida a avaliação do periódico pelo autor.  
17 Versão pós-print é a versão avaliada pelos pares e corrigida pelos autores e que já foi publicada no 
periódico. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
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 compartilhar os metadados com outros sistemas na Internet. 

 

É necessário, ainda, que esses softwares contemplem questões relacionadas 

aos Direitos Autorais, descritas, anteriormente, pelas políticas de informação. Entre 

os softwares disponíveis, atualmente, para implementação de repositórios que 

atendem a essas diversas funcionalidades, pode-se citar: DSpace18, EPrints19, 

Bepress20, indicados no Registry of Open Access Repositories (OPENROAR)21 como 

sendo os mais utilizados no mundo. 

No Brasil, segundo o The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), 

o DSpace é o software mais utilizado para criação e implementação de repositórios 

institucionais nas universidades, correspondendo aproximadamente, a 80% dos 

repositórios brasileiros, registrados no diretório22. 

Desenvolvido, originalmente, pelas bibliotecas do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e os laboratórios da Hewlett-Packard (HP), mantido pelo Duraspace 

com apoio de uma comunidade mundial, o DSpace, é um software livre ou open 

source23, direcionado para o acesso aberto e intencionalmente implementado para 

criar repositórios digitais de acesso aberto. O software é de código aberto e pode ser 

personalizado, visando capturar, armazenar, preservar e disseminar a informação de 

uma instituição em formato digital. (DURASPACE, c2016). 

O sistema está disponível, gratuitamente, para qualquer instituição como um 

software livre e pode ser customizado e adaptado, com base na instalação do software 

em sistemas operacionais baseados em UNIX, utiliza da linguagem Java com o 

compilador Apache Ant. com o banco de dados relacional postgreSQL ou Oracle, e 

servidor de aplicações WEB – tomcat, e gestão de projetos – Maven. (DAUDT; SILVA, 

2011). 

O software possui uma arquitetura de informação organizada de forma 

hierárquica representada pelas comunidades, subcomunidades, coleções e itens, de 

forma que permite refletir a estrutura organizacional das instituições, definidas da 

seguinte forma: 

                                                                 
18 Disponível em: <http://www.dspace.org/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
19 Disponível em: <http://www.eprints.org/uk/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
20 Disponível em: <http://www.bepress.com/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
21 Disponível em: <http://roar.eprints.org/>. Acesso em: 10 set. 2016. 
22 Dados coletados em 28 de janeiro de 2016. Disponível em:< http://www.opendoar.org/>. Acesso 
em: 28 jan. 2016. 
23 Permite que o software seja copiado e modificado, distribuídos com o código-fonte aberto, o que 
permite conhecer como ele funciona e assim fazer alterações, se necessário.  (DAUDT; SILVA, 2011). 

http://www.dspace.org/
http://www.eprints.org/uk/
http://www.bepress.com/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
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 Comunidades – são as estruturas de mais alto nível e podem conter vários níveis 

de subcomunidades; são estruturas informacionais que representam a 

organização do repositório. 

 Coleções – são representadas pelos tipos de documentos e podem pertencer a 

uma única ou a várias comunidades. 

 Itens – são os documentos depositados, representados por metadados 

descritivos, licenças de uso e arquivo digital de várias extensões (DOC, PDF, 

JPEG, entre outros formatos). 

 

Ressalta-se que cada comunidade, subcomunidade, coleção e item recebem 

um handle24, número de identificador único dentro do sistema, que garante o acesso 

permanente aos documentos, independentemente de qualquer mudança de endereço 

do servidor. 

O uso do DSpace permite estruturar a informação no repositório, visando 

controlar o acesso ao conteúdo, por meio da administração dos metadados e arquivos, 

permitindo ou não o acesso ao conteúdo por meio da política de controle dos arquivos.  

De acordo com Shintaku e Meirelles (2010, p.19), esse software é: 

 

[...] baseado na filosofia livre, fornece facilidade para os arquivos  
abertos, possui open source, além de orientar para o acesso aberto. 
Entretanto, disponibilizar ou não os metadados para Harvesting 
(arquivos abertos), bem como o acesso livre ao conteúdo são opções 
das instituições mantenedoras dos repositórios, e não obrigação das 
mesmas. 

 

No Dspace, o software é livre, mas o conteúdo pode ser de acesso aberto ou 

não, sendo possível por meio de um administrador de conteúdo estruturar a licença a 

ser usada em cada item. A licença de direitos autorais é concedida no momento de 

depósito do documento no repositório.  

Permite uma ampla customização na interface web, por meio de duas 

tecnologias distintas: Java Server Pages User Interface (JSPUI), considerada uma 

interface tradicional baseada em JSP e a outra tecnologia é a Xtented Markup 

Language User Interface (XMLUI), conhecida como Manakin, baseada em XML. A 

                                                                 
24 Handle system -  serviço fornecido pelo Corporation for National Research Initiatives (CNRI).  
Disponível em:< http://www.cnri.reston.va.us/>. Acesso em: 16 set. 2016. 

http://www.cnri.reston.va.us/
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escolha da tecnologia a ser customizada é de responsabilidade da equipe 

administradora do repositório.  

Considerado um software de arquitetura simples e eficiente, adota o protocolo 

OAI-PMH, que permite a interoperabilidade entre diversos repositórios que operam de 

acordo com a proposta dos arquivos abertos, coletando, armazenando e tornando 

possível a recuperação de documentos. Por padrão, o DSpace utiliza o esquema de 

metadados Dublin Core (DC), para descrição de conteúdos, porém permite que outros 

tipos de metadados sejam utilizados. 

Passa-se, a seguir, à apresentação dos procedimentos metodológicos, 

utilizados no decorrer da pesquisa, que visa promover a interoperabilidade entre 

sistemas de informação no âmbito da UFRN.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO: pesquisa-ação 

 

É como se, em pesquisa-ação, o pesquisador devesse 

se infiltrar no “sistema-cliente” não apenas para 

assegurar um melhor acesso à informação e aos 

materiais de investigação, mas também para se 

implicar na ação de mudança com os próprios atores 

sociais. 

Hugues, Dionne (2007, p. 50) 

 

A pesquisa-ação é entendida como um método em que o pesquisador participa 

da resolução dos problemas, por meio de intervenções, na medida em que reflete 

sobre as questões levantadas pela realidade; essas intervenções são formas de 

atuação para promover mudanças por meio de ações conjuntas dos participantes da 

pesquisa. Nesse sentido, as estratégias e ações para interoperar dados entre SIGAA 

e o RI UFRN advêm da experiência realizada, ao longo dos últimos seis anos, com o 

repositório institucional. Com efeito, os procedimentos e aspectos metodológicos 

utilizados foram essenciais para instrumentalizar a presente pesquisa.  

Essa abordagem metodológica, no pensamento de Thiollent (2011), tem como 

fundamento agregar, ao mesmo tempo, vários métodos ou técnicas da pesquisa 

social, uma vez que, para captação da informação, envolve uma estrutura coletiva, 

participativa e ativa. Nesse sentido, esse pesquisador define a pesquisa-ação como: 

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

Nessa direção, Thiollent (2011) aborda dois objetivos da pesquisa-ação: o 

objetivo prático – a resolução de problemas; e o objetivo de conhecimento – obtenção 

de conhecimento. Nesse contexto, Filippo (2011, p. 450) descreve que, na pesquisa-

ação, “busca-se avançar na teoria atuando na prática, o que é feito através de 

intervenções (as ações) para resolver um problema específico no contexto de uma 

determinada organização”. Essa realidade pode ser obtida por meio do pesquisador 

que tem como objetivo, ainda, segundo Filippo (2011), pesquisar para ampliar o 
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conhecimento científico e promover uma melhoria no local, onde a pesquisa está 

sendo efetivada. 

É nesse contexto de promover mudança, que são constituídos os pressupostos 

da pesquisa-ação; assim, a pesquisa em foco visa interoperar os dados entre o SIGAA 

e o RI UFRN, que uma vez concretizada, promoverá uma mudança social no que 

concerne ao relacionamento dos membros depositantes (discentes e servidores), 

mudanças de ordem técnica, no que se refere ao uso das tecnologias para realização 

da ação de interoperar, e mudança organizacional, no fazer laboral das atividades 

referentes aos depósitos da produção científica da UFRN pelo Setor de Repositórios 

digitais.  

Dionne (2007, p. 68) afirma que a pesquisa-ação “é vista como principal 

contribuição para a dinâmica de tomada de decisão no processo de ação planejada”.  

Essa ação planejada desenvolvida no processo da pesquisa-ação não ocorre de 

forma totalmente padronizada; Thiollent (2009, p. 3) assevera que, “dependendo da 

situação social ou do quadro organizacional em que se aplica, os procedimentos e a 

ordenação das etapas podem variar”.   

Considerando as ideias de Dionne (2007), Thiollent (2009; 2011), e Filippo 

(2011), a pesquisa-ação compreende três fases essenciais: a pesquisa, reflexão e 

ação, que ocorrem de maneira cíclica em todas as etapas detalhadas da pesquisa-

ação.  

 Para esta pesquisa utilizaram-se as etapas (Figura 5) descritas por Thiollent 

(2009), tendo início com a etapa exploratória, que compreende a identificação do 

problema; etapa aprofundada, que diz respeito à ampliação da pesquisa, incluindo a 

definição das técnicas de coleta de dados e participantes; etapa de ação que consiste 

na análise, discussões e propostas de ações; e a etapa de avaliação, que 

corresponde à definição dos critérios de avaliação da proposta de ação. 
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Figura 5 – Etapas da pesquisa-ação 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Para Lima (2007, p. 63), o método aplicado à pesquisa na Ciência da 

Informação pode representar um acordo entre ambas [...] de um lado, resultados 

práticos alcançados pela resolução inovadora de um problema, e, de outro, a 

contribuição para a ciência em termos de resultado de pesquisa que já foram aplicados 

e testados no mundo real.  

Quanto ao paradigma científico da pesquisa-ação, Turrione e Mello (2012) 

consideram o realismo como o que mais se adapta ao método da investigação.  

 

[...] o realismo reconhece que um conjunto de respostas a respeito de 
tendências causais no mundo externo social pode ser devolvido a 
partir da pesquisa. Assim, os dados podem ser triangulados na busca 
por refletir um quadro mais preciso da realidade externa, e entrevistas 
com especialistas nos campos de conhecimento da pesquisa podem 
contribuir para fornecer informações adicionais. (TURRIONI; MELLO, 
2012, p. 149) 

 

Nessa perspectiva, a condução dessa pesquisa consiste em uma intervenção 

que visa à interoperabilidade entre o SIGAA e o RI UFRN por meio de instrumentos 

que revelem a realidade do funcionamento desses sistemas, utilizados para depósito 

da produção científica da UFRN e em conjunto com os atores envolvidos, quais sejam, 

os gestores dos referidos sistemas, diretora e técnico de tecnologia da informação da 

Biblioteca Central Zila Mamede. 

Para tanto, antes do procedimento da coleta de dados, o projeto de pesquisa 

foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes da 

Exploratória

AprofundadaAção

avaliação

Pesquisa- 

ação 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - HUOL/UFRN, no qual o Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas está vinculado, com preenchimento descritivo do projeto e 

cronograma. Com o parecer aprovado em ata no dia 24 de fevereiro de 2017 (ANEXO 

A), foi possível solicitar agendamento para levar a efeito a primeira entrevista, e assim, 

seguir com os procedimentos éticos na realização da pesquisa. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, fez-se necessário compreender o 

percurso metodológico da pesquisa em foco, detalhado no Quadro 6 que segue. 

 

Quadro 6 – Panorama da metodologia 

Panorama da Metodologia 

Universo da pesquisa RI UFRN e SIGAA 

Sujeitos da pesquisa Gestor do SIGAA;  
Gestor da BCZM; 
Bibliotecário gestor do RI UFRN; 
Técnico em Tecnologia da Informação lotado na 
BCZM; 

Técnicas de coleta de dados Pesquisa documental; 
Observação participante; 
Entrevistas individualizadas; 
Grupo focal. 

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo 
Etapas da pesquisa-ação Exploratória 

Aprofundada 
Ação e  
Avaliação 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

 Na sequencia, será detalhado o Universo da pesquisa, por meio da 

caracterização das unidades de estudo – RI UFRN e SIGAA, bem como as etapas da 

pesquisa-ação, as quais descrevem todo o procedimento metodológico realizado. 

 

 

4.1 Universo da pesquisa: caracterização das unidades de estudo 

 

Entre os diversos sistemas de informação da UFRN, faz-se necessário focar e 

conhecer dois desses sistemas, ou seja, as duas unidades de estudo: o SIGAA e o RI 

UFRN. A delimitação das unidades de análise, em que se aplica a pesquisa, são reais 

unidades de informação, de interesse do observador participante como também dos 

sujeitos da pesquisa. A caracterização dessas unidades ocorreu por meio de análise 

documental e dos sistemas, e da técnica de observação participante. 
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4.1.1 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

 

O processo de informatização das atividades na UFRN sofreu fortes mudanças 

com a criação da Superintendência de Informática (SINFO) da UFRN em 1999, por 

meio da Resolução nº. 10/1999 do Conselho Universitário (CONSUNI), de 28 de 

setembro de 1999, que estabelece a SINFO com natureza de Unidade Suplementar, 

diretamente subordinada à Reitoria, responsável pelo gerenciamento das atividades 

de informática na universidade por meio do gerenciamento dos sistemas de gestão 

integrados e da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação atualizados 

e disponíveis aos usuários. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1999; 2016) 

Desde então, a universidade passou a investir no desenvolvimento e na 

administração dos sistemas computacionais visando propor políticas de 

desenvolvimento de uso e integração dos sistemas corporativos, gerenciar e 

supervisionar a elaboração de projetos, implementação da política de informática da 

UFRN, entre outros. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1999; 2016) 

Em face da necessidade de integrar as operações e de melhorar a 

comunicação interna dos processos administrativos e acadêmicos, a SINFO 

desenvolveu um conjunto de sistemas (SIG-UFRN), responsáveis pela informatização 

de suas atividades, sendo eles: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC), dispõem de operações fundamentais para a gestão de orçamento, 

patrimônio e contratos; Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos (SIGRH), 

informatiza os procedimentos de recursos humanos, gestão de concursos, gestão de 

capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, e 

relatórios de RH; Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos 

(SIGPP), permite o gerenciamento das metas pretendidas anualmente pelas unidades 

estratégicas da instituição; Sistema Integrado de Gestão da Administração e 

Comunicação (SIGAdmin) é a área de administração e gestão dos sistemas 

integrados; e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), 

objeto desta pesquisa. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

c2014-2017). 
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O SIGAA foi desenvolvido a partir de 2006 pela UFRN com o intuito de gerir 

processos relativos à área acadêmica. Hoje, o SIGAA informatiza os procedimentos 

da área acadêmica através dos módulos de graduação, pós-graduação (stricto e lato 

sensu), ensino técnico, médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas 

de pesquisa, de ações de extensão, dos projetos de ensino (monitoria e inovações), 

registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a 

distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, c2014-2017). 

O sistema ainda disponibiliza portais específicos para a reitoria, professores, 

alunos, biblioteca e comissões de avaliação (institucional e docente), entre outros. O 

sistema passa, constantemente, por atualizações de versões, com intuito de incluir as 

solicitações implementadas. Foi atualizado para versão 3.26.0 em setembro de 2016 

(GUERRA, 2016). 

O SIGAA possui um conjunto de módulos e serviços que objetiva atender às 

necessidades de discentes, docentes e servidores técnico-administrativos da 

instituição. O acesso a esses módulos se dá de forma privada, por meio de login e 

senha. Quando conectado ao sistema, é possível alternar entre os módulos e até 

mesmo entre os sistemas (Figura 6), sem que haja a necessidade de efetivar um novo 

login (LIMA; RAMOS, 2011). Para esse acesso de forma privada, existem diferentes 

níveis de permissão, sendo informações disponibilizadas de acordo com as categorias 

de usuários da comunidade universitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – SIGAA - menu principal 
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Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016a) 

 

Entre esses módulos, para fins desta pesquisa, será abordado o módulo de 

Gestão de Bibliotecas, uma vez que é nele que se encontram informações referentes 

à produção intelectual dos discentes (dissertações e teses). O módulo Gestão de 

Bibliotecas foi implementado no ano de 2009 em todo o Sistema de Bibliotecas da 

UFRN (BRAGA, 2009), e vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado com base nas 

solicitações feitas pela equipe de bibliotecários e servidores que trabalham com o 

sistema. 

O módulo Biblioteca do SIGAA conta, atualmente, com oito abas referentes às 

atividades desenvolvidas pelo Sistema de Bibliotecas da UFRN. A aba de Produções 

Acadêmicas foi originada com o propósito, inicialmente, de apresentar as informações 

(nome completo e CPF) referentes aos membros participantes das bancas de defesas 

de dissertações e teses, para melhor preenchimento dos metadados da base da 

BDTD UFRN, apresentada na figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – SIGAA - Biblioteca – produções acadêmicas 
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Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016a) 

 

Com as implementações de melhorias no módulo Biblioteca, a aba Produções 

Acadêmicas possibilita o acesso às informações referentes ao fluxo de submissão 

pelos próprios discentes das produções de dissertações e teses defendidas na UFRN, 

conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 – SIGAA – Biblioteca - fluxo de submissão das dissertações e teses 

defendidas na UFRN 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016a) 

 

Esse fluxo de submissão apenas mostra, no módulo biblioteca, as etapas 

efetuadas pelos alunos no Portal Discente (portal com funcionalidades e serviços 

específicos voltados para essa categoria). É possível ainda, na aba Produções 

Acadêmicas, obter os metadados referentes às produções, cópia do arquivo digital em 

formato PDF, como também o Termo de Autorização. Esse termo contém informações 
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referentes à permissão para disponibilização ou embargo das produções, por meio do 

RI UFRN. 

Atualmente, com base nessas informações (metadados, arquivo e termo), as 

dissertações e teses defendidas e homologadas na instituição (apenas esses 

conteúdos) são depositadas no repositório de forma mediada pelo Setor de 

Repositórios Digitais. Este, por sua vez, realiza o depósito dos conteúdos no 

repositório, uma produção por vez, inseridas no RI UFRN por meio do importador de 

forma manual. 

Esse importador é uma interface de importação para "DSpace Simple Archive 

Format", desenvolvido e implementado pelo Setor de Suporte Técnico da 

Coordenadoria de Apoio Tecnológico da Biblioteca Central Zila Mamede para atender 

às demandas do Setor de Repositórios Digitais, visando agilizar o processo de 

inserção da produção, oriunda do SIGAA para o RI UFRN. 

As informações das dissertações e teses são pesquisadas, acompanhadas e 

extraídas do módulo Biblioteca – aba Produções Acadêmicas na forma de listagens, 

impressas para controle da atividade, relacionadas em ordem de programa de pós-

graduação, filtradas pela data (mês) da homologação, com a versão final homologada 

e termo de autorização assinado, conforme figura 9. 

 

Figura 9 – SIGAA – Biblioteca - consulta das dissertações e teses 

Selecionar: 

 

Programa de pós-graduação 

Nível de ensino – mestrado e doutorado 

Status do trabalho – versão final validade 

Status do termo de autorização – assinado 

Data início do registro e data fim registro – 

   primeiro e ultimo dia de cada mês 

Buscar registros 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016a) 

 

Com esse resultado da busca, é possível saber quais discentes e programas de 

pós-graduação estão aptos a ser depositados no RI UFRN de forma mediada pelo 

Setor de Repositórios Digitais, por meio das informações de registro da homologação 
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e do termo de autorização assinado, declarando sua disponibilização pública ou data 

autorizada do embargo. 

O acesso ao SIGAA, assim como aos demais SIG-UFRN, também pode ocorrer 

de forma pública, em que todos, membros ou não da comunidade acadêmica, têm 

acesso a uma série restrita de informações. Por meio do acesso público, é possível 

encontrar a produção dos docentes, cujo acesso é livre, ou seja, não há a necessidade 

de realizar login para acessá-lo, explanado na Figura 10. 

 

Figura 10 – SIGAA - Portal público 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016b) 

  

Nesse tipo de acesso, é possível consultar diversas informações relativas à 

instituição como um todo, como, por exemplo: atividades acadêmicas, cursos, 

membros da instituição, processos, entre outros. A produção docente, no SIGAA, 

encontra-se disponível, apenas, por meio desse acesso. 

Essa produção encontra-se inserida na Página Pública do Docente. Nessa 

página, entre outras informações, constam as referências das produções acadêmicas 

e respectivos arquivos, conforme demonstrado nas Figuras 11 a 13, e separadas por 

tipo de documento (artigo, evento e capítulo de livro). 

 

 

 

 

Figura 11 – Produção de artigos de periódicos no SIGAA Público 
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Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016b) 

  

Figura 12 – Produção de artigos de eventos no SIGAA Público 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016b) 

 

Figura 13 – Produção de capítulos de livros no SIGAA Público 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (c2006-2016b) 
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Verifica-se, assim, que a produção discente (dissertações e teses defendidas na 

UFRN) e docente (artigos de periódicos, de eventos, capítulos de livros), é acessada 

de forma distinta, por meio de acesso administrativo e público respectivamente. 

 

 

4.1.2 Repositório Institucional da UFRN 

 

O RI UFRN agrega a produção intelectual da comunidade universitária 

(docentes, técnicos e alunos de pós-graduação). Sua missão é armazenar, preservar 

e disponibilizar, na Internet, textos completos de acesso livre. Para tanto, foi criada a 

Resolução Nº 059/201025- 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. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010). 

Foi implementado com o software DSpace, que se caracteriza como um 

software livre de arquitetura simples e customizável, adota o protocolo para coleta de 

metadados da Iniciativa dos arquivos abertos, o OAI - PMH. O padrão de metadados 

utilizado é o Dublin Core Simples, o que coopera para a interoperabilidade com outros 

repositórios digitais. 

O repositório tem o objetivo de gerir e disseminar a produção técnico-científica 

em meio digital, proporcionar maior visibilidade dessa produção; preservar a memória 

intelectual da instituição, e servir como indicador tangível de qualidade e de relevância 

científica, econômica e social. Para isso, são armazenados, preservados e 

disponibilizados, no repositório, artigos publicados em periódicos, trabalhos completos 

apresentados em eventos, dissertações e teses defendidas na UFRN (por alunos de 

pós-graduação), livros eletrônicos, capítulos de livros e dissertações e teses 

defendidas fora da instituição (por docentes e técnicos). Atualmente, o repositório 

armazena cerca de nove mil documentos (Figura 14). 

 

 
Figura 14 – Quantitativo de documentos no RI UFRN 

                                                                 
25 Disponível em: 
<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/documentos/resolucao_592010_consepe_riufrn.pdf>. Acesso em: 

21 set. 2016. 

 

http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/documentos/resolucao_592010_consepe_riufrn.pdf
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Fonte: https://repositorio.ufrn.br/jspui/ri-statistics? Informações coletadas em setembro 2016. 

 

Dos conteúdos especificados na Figura 14, cerca de 8.000 compreendem 

dissertações e teses defendidas na UFRN, portanto, depositadas na Biblioteca Digital 

de Dissertações e teses (BDTD). Os depósitos das dissertações e teses na BDTD 

ocorrem de forma mediada pelo Setor de Repositórios Digitais, visto que os alunos de 

pós-graduação inserem o arquivo digital no SIGAA, enquanto o Setor de Repositórios 

Digitais acessa o SIGAA para obter uma listagem por mês e por programa de pós-

graduação, contendo os dados das defesas homologadas naquele mês. Essa listagem 

só pode ser acessada após o processo de homologação realizado pela Pró-reitoria de 

Pós-Graduação. Com base nessa listagem, o Setor de Repositórios insere as 

dissertações e teses, uma a uma, no RI UFRN. 

Quanto à estrutura organizacional, o repositório institucional é dividido em 

centros, departamentos e unidades acadêmicas especializadas, visando a refletir o 

arranjo institucional da UFRN. Dessa forma, apresenta uma estrutura hierárquica 

organizada em comunidades, subcomunidades e coleções, onde a comunidade 

representa os Centros e Unidades Acadêmicas Especializadas; as subcomunidades 

representam os departamentos, cursos e programas de pós-graduação, e as coleções 

são os documentos, conforme Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Estrutura organizacional do RI UFRN 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/ri-statistics
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Fonte: Moura (2015). 

 

A disponibilização de documentos no repositório implica a realização de três 

processos de trabalho: cadastro de usuários; depósito de documentos; e análise. O 

Processo de cadastro (Figura 16) precede a realização de depósito no repositório. 

Para tal, o usuário precisa realizar registro no RI, informando um e-mail válido, que 

será encaminhado para os gestores dos sistemas por meio de uma notificação via e-

mail. Com base nessa notificação, será realizada uma verificação que visa analisar o 

vínculo do usuário solicitante. Após comprovação, é concedida, ao usuário, a 

permissão para depositar os documentos no RI UFRN.  

Uma vez cadastrado, o usuário poderá também fazer uso do serviço de 

disseminação seletiva da informação, oportunidade em que o usuário poderá indicar 

quais documentos/assuntos são de seu interesse, para que, posteriormente, venha a 

receber notificação acerca da entrada de novos materiais no repositório que 

correspondam às indicações. 

 
Figura 16 – Processo de cadastro no RI UFRN 

 

Fonte: Elaboração do autor (2016). 
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Com relação à forma de depósito de documentos no RI UFRN, pode ocorrer de 

três formas: o autoarquivamento, os documentos são inseridos pelo próprio autor; 

arquivamento mediado, os documentos são inseridos por bibliotecários, bolsistas 

e/ou servidores designados; e por importação, um conjunto binário compactado no 

formato zip26, contendo um conjunto de dados formado por metadados em XML, 

arquivo e contents, é importado do SIGAA, via importador. Independente da forma de 

depósito, para cada tipo de documento, foi customizado um formulário próprio de 

depósito, respeitando as especificidades de cada um desses tipos de materiais. 

Para o processo de depósito (Figura 17), na forma de autoarquivamento, o 

usuário deverá efetivar login no repositório, preencher os metadados indicados, 

realizar upload de arquivo e conceder as licenças de acesso e uso. Nesse último, o 

usuário será apresentado a duas licenças: Creative Commons e Licença Não-

Exclusiva à UFRN, sendo esta última obrigatória para a conclusão do depósito. 

 

Figura 17 – Processo de depósito no RI UFRN 

 

 Fonte: Elaboração do autor (2016). 

 

Já para o processo de depósito, na forma mediada, o fluxo do processo se 

mantém, conforme Figura 17, porém precedido de um outro processo em que 

membros do Setor de Repositórios Digitais realizam levantamento da produção 

docente via SIGAA e Currículo Lattes, visando identificar documentos que sejam de 

livre acesso (essa condição é verificada por meio da utilização de uso de licença 

Creative Commons ou registro em diretórios de políticas de arquivamento, ou ainda 

que estejam em publicações que expresse ser de acesso aberto), para ser efetivado. 

Quanto ao depósito por importação, faz necessário realizar consulta e 

download dos arquivos de exportação, em lote, gerados a partir do SIGAA, para 

                                                                 
26 Este arquivo binário compactado está esclarecido no capítulo 5, doravante denominado arquivo de 
exportação. 
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posterior importação no RI UFRN via importador27 (Anexo B). Esse tipo de depósito é 

utilizado, apenas, para dissertações e teses. Dessa forma, cada lote corresponde a 

um período e programa de pós-graduação específicos, por exemplo, dissertações e 

teses defendidas entre 1º e 31 de maio de 2017, do programa de pós-graduação em 

Administração. 

 

Figura 18 – Processo de depósito por importação 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Após a efetivação do depósito, independente da forma, será realizada a etapa 

de análise (Figura 19). Essa etapa consiste em uma verificação pela equipe técnica 

do repositório, conferindo os metadados informados com o documento de origem, bem 

como o documento em si. Caso sejam encontradas inconsistências que não podem 

ser editadas pela equipe do setor, o depósito irá retornar para o autor/usuário 

cadastrado, para que sejam realizadas as alterações sugeridas. Os depósitos com 

dados consistentes serão aprovados, e os documentos disponibilizados para 

consultas. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 O importador é uma interface gráfica de importação desenvolvido a partir de uma ação conjunta do Setor de 
Repositórios Digitais e Setor de Suporte Técnicos ambos da BCZM. Ver detalhamento em 5.1. 
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Figura 19 – Processo de análise dos documentos depositados 

 

Fonte: Elaboração do autor (2016). 

 

A produção científica da UFRN pode ser disponibilizada por meio do RI, de forma 

completa e/ou parcial. A disponibilização dos conteúdos de forma parcial ocorre 

quando há a aprovação de embargo, que possibilita restringir o acesso a essa 

produção de acordo com necessidades especificadas pelos autores e da política de 

informação do repositório.  

No entanto, a solicitação e a aprovação desse embargo ocorrem ainda no fluxo 

do SIGAA, sendo deferida ou indeferida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

Aprovado o embargo, este deverá conter uma data de expiração. Assim, inserido no 

RI UFRN, ele permite programar a data para que essa produção esteja disponível de 

forma pública e integral. 

O banco de dados do RI UFRN está integrado a uma rede formada por 

provedores de dados e de serviços e agregadores. Ademais se encontra devidamente 

registrado no Registry of Open Access Repositories – ROAR, especializado em 

registrar e divulgar os repositórios de acesso aberto no mundo e, ainda, no 

OPENDOAR, diretório oficial para registro de repositórios acadêmicos. Desse modo, 

o repositório institucional da UFRN alcança visibilidade nacional e internacional, o que 

possibilita maior disponibilização da informação técnico-científica, produzida pela 

comunidade universitária. 

Quanto a preservação da produção científica do repositório, o DSpace faz uso 

do identificador persistente handle, que é um número de identificador único dentro do 

sistema, que garante o acesso permanente aos documentos, independentemente de 

qualquer mudança de endereço do servidor. Além disso, a UFRN é parceira integral 

da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital (Rede Cariniana), que visa 
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preservar os registros científicos, tecnológicos e culturais do Brasil. Essa preservação 

se dá por meio de uma modelo de Preservação Digital Distribuída, que possui uma 

infraestrutura descentralizada e recursos de computação distribuída. De acordo com 

Moura (2015, p.61) a participação na rede permite que as “instituições depositárias 

dos conteúdos eletrônicos participem de uma rede com ambiente tecnológico 

padronizado que garante a segurança dos dados”, possibilitando assim, a 

preservação e acesso permanente. 

Apresentadas as unidades de estudo, serão abordadas as etapas detalhadas da 

pesquisa-ação. 

 

 

4.2 Etapas da pesquisa-ação 

 

 Em face do contexto das duas unidades em estudo - SIGAA e RI UFRN – e 

para fins desta proposta de intervenção, foram abordadas as quatro etapas, definidas 

por Thiollent (2009): exploratória, aprofundada, de ação e de avaliação.  

A etapa exploratória corresponde a um diagnóstico da situação e das 

necessidades dos participantes envolvidos no processo. Essa etapa permite aos 

pesquisadores e alguns membros da organização identificar possíveis problemas e 

ações. 

A etapa aprofundada corresponde à ampliação da pesquisa, por meio de 

diversos tipos de instrumentos de coleta de dados e também inclui  a caracterização 

dos participantes envolvidos na pesquisa. 

A etapa de ação, por sua vez, consiste, com base nas análises já realizadas 

(investigação em curso), em realizar propostas que atendam aos problemas 

anteriormente identificados. 

Por último, a etapa de avaliação que objetiva observar as mudanças e realizar 

uma avaliação, para que seja possível extrair conhecimentos que serão úteis para dar 

continuidade a pesquisa. 

Assim, o quadro 7 sintetiza as etapas da pesquisa-ação com os procedimentos 

metodológicos e as técnicas de coleta, visando atender aos objetivos específicos da 

pesquisa, dimensionando esses objetivos com as técnicas utilizadas para responder 

a cada um deles. O detalhamento dessas etapas será discutido no capítulo posterior. 
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Quadro 7 – Objetivos e técnicas de coleta 

Etapas da 
Pesquisa-

Ação 
Objetivos específicos 

Procedimentos 
metodológicos 

Técnica de 
coleta 

Exploratória 
 

Identificar tipos de 
documentos armazenados 
no SIGAA, que podem ser 
inseridos no RI UFRN, bem 
como metadados específicos 
para cada tipo de 
documento. 

Análise dos sistemas e 
dos documentos do 
SIGAA e RI UFRN. 

Observação 
participante 
 

Aprofundada 
 

Verificar mecanismos de 
interoperabilidade entre 
esses sistemas. 

Realizar entrevistas com 
os gestores do RI UFRN 
e SIGAA. 

Entrevista 
individualizada  

Recomendar ações que 
viabilizem a 
interoperabilidade entre tais 
sistemas. 

Reunir sujeitos da 
pesquisa e analisar as 
necessidades para 
promover a 
interoperabilidade entre 
tais sistemas. 

Grupo focal 
 

Ação 

Propor um modelo de 
interoperabilidade entre 
esses sistemas. 

Análise dos sistemas e 
dos documentos do 
SIGAA e RI UFRN, 
entrevistas e reunião 
com participantes da 
pesquisa. 

Observação 
participante; 
Entrevista 
individualizada; 
Grupo focal. 
 

Avaliação 
Propor um modelo de 
interoperabilidade entre 
esses sistemas. 

Realizar avaliação do 
modelo proposto com 
servidores do SRD. 

Reunião 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 
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5 PESQUISA-AÇÃO: proposta de intervenção para a interoperabilidade  

 

 A pesquisa-ação consiste em vincular pesquisa e ação em um processo no qual 

participantes e pesquisadores desenvolvem ações conjuntas, visando proporcionar 

melhorias e/ou soluções para problemas identificados.  Dessa forma, a pesquisa-ação 

se apresenta como solução para interoperar dados entre o SIGAA e RI UFRN.  

 Cabe ressaltar que, segundo Thiollent (2009, p. 3), a pesquisa-ação “não existe 

de forma totalmente padronizada, pois, dependendo da situação social ou do quadro 

organizacional em que se aplica, os procedimentos e a ordenação das etapas podem 

variar”. Assim, para esta pesquisa, serão detalhadas as quatro etapas, estabelecidas 

por Thiollent (2009) e descritas na seção 4.2.  Na figura 20 são apresentadas, de 

forma sucinta, essas etapas, de acordo com o fluxo desta pesquisa. 

 

Figura 20 – Fluxo da pesquisa 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

 

5.1 Etapa exploratória 

 

A etapa exploratória corresponde a um diagnóstico da situação e das 

necessidades dos dois sistemas de informação – SIGAA e RI UFRN, no que concerne 

à comunicação entre eles. Para tanto, nesta fase foi utilizada a análise documental 

junto à com a observação participante, com a finalidade de aprofundar conhecimentos, 

realizar as análises dos sistemas envolvidos e, ainda, propor ações possíveis. 
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Os documentos permitiram complementar informações acerca das unidades de 

estudo, por meio da análise dos documentos institucionais, tais como: Resolução n°. 

059/2010, que trata da Política Institucional de Informação do RI UFRN; Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2010-2019 (PDI); Plano Diretor de Tecnologia de 

Informação 2016-2017 (PDTI); Resolução n°.10/1999, que institui a superintendência 

de informática da Universidade. Essa técnica, segundo Martins e Theóphilo (2009, 

p.88), é considerada “uma fonte de dados e informações auxiliar, subsidiando o 

melhor entendimento de achados e também corroborando evidências coletadas por 

outros instrumentos”. 

A observação participante, na visão de Carvalho (2010), é uma investigação 

qualitativa de caráter interpretativo, sendo uma das formas de iniciar o contato e 

analisar profundamente o fenômeno de interesse de pesquisa. Nesse sentido, 

justificou-se o método da observação participante pelo fato de a pesquisadora ser 

servidora lotada na BCZM, no Setor de repositórios Digitais, responsável em gerenciar 

o RI UFRN.  

Assim, inicialmente, foram estabelecidas parcerias com a BCZM e SINFO (por 

meio das cartas de anuência para a pesquisa em atendimento aos procedimentos 

determinados pelo comitê de ética), visando obter permissão para explorar os 

sistemas, conscientização e comprometimento dos participantes, além do apoio das 

unidades envolvidas. 

Com base na exploração dos sistemas, por meio de observação participante e 

da análise documental, verificou-se, que a produção científica dos membros da UFRN 

é viabilizada por meio de dois sistemas de informação: SIGAA e RI UFRN. O SIGAA 

possibilita, apenas, o registro dessa produção com permissão de consulta somente 

no módulo administrativo e visualização pública unicamente das referências das 

produções docentes. Diferentemente, o RI UFRN dispõe a produção técnico-cientifica 

dos membros da universidade, objetivando, além do registro, a preservação e a 

disponibilização pública. Nessa conjuntura, verifica-se a oportunidade de duplicidade 

de depósito de uma mesma produção, no SIGAA e no RI UFRN, gerando, também, 

duplicidade de fluxo de trabalho.  

Quanto à situação e necessidades, especificamente do SIGAA, constatou-se, 

que o mesmo apresenta dois módulos: administrativo, com a produção discente; e 

público, com a produção docente. No que se refere à produção discente, apenas as 

dissertações e teses encontram-se no SIGAA módulo Biblioteca na aba produção 
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intelectual, porém, com acesso administrativo, restrito aos servidores, podendo ser 

visualizada, somente, por meio de acesso autorizado para consulta a essa aba. 

Quanto à produção docente (artigos publicados em periódicos, artigos 

completos apresentados em eventos, livros e capítulos de livros), encontra-se 

disponível para acesso público, mesmo sem existir, no sistema, a opção de consulta 

a essa produção. Esse acesso é viabilizado mediante consulta pública à página do 

docente da instituição, onde se encontra disponibilizada uma listagem dessa 

produção, bem como o arquivo digital, desde que tenha sido inserido pelo docente no 

sistema.  

Dessa forma, foi identificado, no SIGAA administrativo, (módulo Biblioteca, aba 

produções acadêmicas), que as dissertações e teses constituem os documentos em 

condições para uma possível interoperabilidade na medida em que esses fazem parte 

de um fluxo de submissão de dissertações e teses defendidas na UFRN, que já está 

consolidado, sendo obrigatório, pois, para todos os programas de pós-graduação da 

universidade.  

Os demais tipos de documentos não são de depósito obrigatório e encontram-

se registrados no SIGAA público, apresentando-se, apenas, sob a forma de 

referência, com a opção de download dos seus respectivos arquivos e sem nenhum 

tipo de licença para disponibilização. Dessa forma, ainda não é possível gerar, a partir 

desses, um arquivo de exportação, não possibilitando, consequentemente, 

comunicação entre SIGAA e RI, por meio do importador. 

No entanto, verifica-se que os demais tipos de documentos, artigos publicados 

em periódicos, artigos completos apresentados em eventos, livros e capítulos de 

livros, identificados na caracterização do SIGAA, podem ser inseridos no RI UFRN, 

de acordo com o que rege a Resolução n.059/2010, que estabelece a Política 

Institucional de Informação do RI UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2010). 

Quanto à situação e necessidades, especificamente do RI UFRN, constatou-se 

que o maior número de documentos depositados, no sistema, são dissertações e 

teses, provenientes do SIGAA, por meio do uso do importador. Essa forma de 

depósito, mesmo com a utilização desse importador, ocorre de forma semiautomática. 

Nesse fluxo de depósito, os arquivos das dissertações e teses são inseridos pelos 

discentes, junto aos metadados e respectivos termos de autorização, no SIGAA.  

Esses elementos são pré-requisitos que contribuem para a geração de um arquivo de 
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exportação que, por sua vez, permite a comunicação, de forma semiautomática, entre 

os sistemas. Essa comunicação é possível por meio do importador, que permite a 

importação desses arquivos, para o RI UFRN. O Arquivo de exportação é um arquivo 

binário compactado no formato zip que contém um ou mais conjuntos de dados. Esse 

conjunto, por sua vez, é formado por XML, bitstreams e contents28.  

O Importador é uma interface gráfica de importação para "DSpace Simple 

Archive Format"29, desenvolvido em ação conjunta dos setores de Repositórios 

Digitais e Setor de Suporte Técnico ambos da BCZM, para atender às demandas 

referentes aos depósitos das dissertações e teses já existentes no SIGAA, com fins 

de agilizar o processo de inserção dessas no RI UFRN. Para levar a efeito esse 

processo de importação, faz-se necessário, primeiramente, realizar consulta no 

SIGAA (módulo Biblioteca, aba produção acadêmica) para identificar dissertações e 

teses homologadas e com termo de autorização assinado. Para essa consulta, são 

utilizados dois filtros de busca, ou seja, o período e o programa de pós-graduação, 

para então, a partir dessa, realizar download dos arquivos de exportação, em lote.  

Com base na interface gráfica do importador, é possível fazer o upload dos arquivos 

exportados junto à indicação do handle30 da coleção que receberá essa produção, no 

RI UFRN.  

Pretende-se, desse modo, colaborar com a instituição no sentido de otimizar a 

gestão dos serviços do repositório, agilizando o fluxo dos depósitos (das dissertações 

e teses produzidas pelos discentes da UFRN, dos artigos publicados em periódicos e 

em eventos, e dos livros e capítulos de livros, todos inseridos no SIGAA pelos 

docentes) por meio de uma coleta automática dos tipos de documentos identificados, 

contribuindo, consequentemente, para um ambiente adequado de acesso e uso de 

informação e, ainda, promovendo a sustentabilidade e o aumento da visibilidade da 

produção científica da referida universidade por meio da interoperabilidade dos dados 

entre SIGAA e RI UFRN.  

                                                                 
28 Arquivo de texto contendo nome do arquivo (bitstreams) por l inha.  
Fonte:<https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+

Format> 
29 Arquivo que trata de vários itens a serem importados ou exportados, no qual apresenta um diretório por 
item. Cada item deve conter, no mínimo, três arquivos: XML, bitstreams e contents. 
Fonte:<https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+

Format> 
30 Ver pág.45 (3.2 Ferramentas tecnológicas). 

https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+Format
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+Format
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+Format
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC18/Importing+and+Exporting+Items+via+Simple+Archive+Format
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Para que a interoperabilidade ocorra, e os documentos existentes no SIGAA 

possam ser coletados, automaticamente, para o RI, se fez necessário, para uso de 

importador, identificar não apenas os respectivos conjuntos de metadados desses 

documentos, como também a equivalência entre eles, ou seja, que campo no SIGAA 

corresponde ao metadado Dublin Core, utilizado no RI UFRN. 

Para essa identificação, a primeira ação necessária foi a criação de quadros de 

equivalência dos campos SIGAA e metadados Dublin Core, utilizados no RI UFRN 

dos diferentes tipos de documentos, de acordo com a análise dos metadados, 

dispostos nos formulários de depósitos no RI UFRN e na análise no SIGAA, para, com 

isso, constituir uma compatibilidade entre eles, favorecendo, portanto, a 

interoperabilidade semântica.  

Por meio das telas internas do SIGAA administrativo, módulo Biblioteca na aba 

Produções Acadêmicas, foi possível identificar os campos, apenas, das dissertações 

e teses, bem como construir a equivalência desses documentos, conforme 

apresentada no Quadro 8   

 

Quadro 8 – Equivalência entre campos SIGAA e metadados DC para dissertações e 

teses. 

Campos RI – BDTD Campos SIGAA – 

Biblioteca Etiqueta da interface RI Metadado Dublin Core 

Tipo do documento dc.type Dissertação ou tese 

Título dc.title Título 

Autor (es) dc.contributor. author Aluno 

CPF do Autor dc.contributor authorID CPF 

Endereço lattes autor dc.contributor authorLattes Inexistente 

Orientador (es) dc.contributor. advisor Professor orientador 

Endereço do lattes do orientador dc.contributor advisorLattes Inexistente 

CPF do Orientador dc.contributor advisorID CPF do Orientador 

Co-orientador dc.contributor advisor-co1 Co-orientador 

CPF do Co-orientador dc.contributor  advisor-co1ID CPF do Co-orientador 

Endereço do lattes do co orientador dc.contributor  advisor-co1Lattes Inexistente 

Co-orientador dc.contributor  advisor-co2 Co-orientador 

CPF do Co-orientador dc.contributor  advisor-co2ID CPF do Co-orientador 

Endereço do lates do co orientador dc.contributor advisor-co2Lattes Inexistente 

1º Membro de Banca examinadora dc.contributor.referees1 
Nome do 1º Membro de 

Banca examinadora 

CPF do 1º membro da banca dc.contributor.referees1ID 
CPF do 1º membro da 

banca 

Lattes do 1º membro da banca dc.contributor referees1Lattes Inexistente 

 2º Membro de Banca examinadora dc.contributor referees2 
Nome do 2º Membro de 

Banca examinadora 

CPF do 2º membro da banca dc.contributor referees2ID 
CPF do 2º membro da 

banca 
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Lattes do 2º membro da banca dc.contributor referees2Lattes Inexistente 

 3º Membro de Banca examinadora dc.contributor referees3 
Nome do 3º Membro de 

Banca examinadora 

CPF do 3º membro da banca dc.contributor referees3ID 
CPF do 3º membro da 

banca 

Lattes do 3º membro da banca dc.contributor referees3Lattes Inexistente 

 4º Membro de Banca examinadora dc.contributor referees4 
Nome do 4º Membro de 

Banca examinadora 

CPF do 4º membro da banca dc.contributor referees4ID 
CPF do 4º membro da 

banca 

Lattes do 4º membro da banca dc.contributor referees4Lattes Inexistente 

Data de defesa dc.date.ussued Data de defesa 

Tipo dc.type Tipo 

Área do conhecimento CNPQ dc.subject.cnpq Inexistente 

Idioma dc.language.iso Inexistente 

Resumo dc.description.resumo Resumo 

Resumo em língua estrangeira dc.description.abstract Inexistente 

Palavras-chave dc.subject  Palavras-chave 

Referência do documento dc.identifier.citation Inexistente 

Pais dc.publisher.country Pais 

Universidade dc.publisher.initials Universidade 

Departamento dc.publisher.department Departamento 

Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program 
Programa de Pós-

Graduação 

Agência financiadora dc.description.sponsorship Inexistente 

Direitos de acesso dc.rights.uri Declarado no Termo 

Data de Embargo dc.description.embargo Declarado no Termo 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Com base na análise das telas existentes no SIGAA administrativo, módulo 

Biblioteca na aba Produções e do RI UFRN, percebe-se que o campo Endereço lattes 

do autor é inexistente no SIGAA. Porém, o campo Endereço lattes dos membros de 

banca pode ser encontrado no SIGAA, página pública do docente, entretanto, esses 

campos não fazem parte dos metadados extraídos pelo arquivo de exportação, visto 

que esse arquivo é gerado, exclusivamente, a partir dos campos existentes no SIGAA 

biblioteca.  

Ademais, verifica-se que, apesar de o campo referência do documento ser 

inexistente no SIGAA, essa referência é elaborada, por meio de metadados existentes 

no sistema (autor, título, ano, número de páginas, tipo do documento, programa de 

pós-graduação, centro, instituição de defesa, local e ano), porém apresentados 

separadamente. Essa referência (em destaque na Figura 21) é exportada juntamente 

com os metadados do arquivo de exportação, para o RI. 

Esse arquivo de exportação, criado com base nos campos SIGAA é gerado em 

formato XML (conforme detalhado em 4.1.2), tornando possível a alimentação do RI, 
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via importador. A figura 21 apresenta um exemplo em XML, de metadados no padrão 

Dublin Core de uma tese em que cada campo é descrito por uma tag <dcvalue>. 

 

Figura 21 – Metadados de uma tese no formato Dublin Core baseado em XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010). 

 

Os demais campos inexistentes no SIGAA (endereço lattes do autor, área do 

conhecimento CNPQ, idioma, resumo em língua estrangeira e agência financiadora) 

são preenchidos, manualmente, no momento de validação dos novos depósitos no RI 

UFRN, com base na da análise dos próprios documentos. 

A construção dessa equivalência apresentou-se como uma ação necessária 

para favorecer a interoperabilidade semântica, uma que vez que permitiu imprimir 

significado aos campos SIGAA, no RI, e também favoreceu a geração do arquivo 

binário compactado em formato zip para exportação, que é pré-requisito para 

importação no Dspace. Inicialmente, esse quadro de equivalência foi desenhado, 

apenas, para dissertações e teses para fins de desenvolvimento do importador, 

visando atender à demanda do setor de Repositórios Digitais, identificada com base 

nessa pesquisa.  

<?XML version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
<dublin_core schema="dc"> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="advisor">Neto, Joao Gomes Da Silva</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="advisorID">78975301834</dcvalue> 

<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="author">Medeiros, Rildeci</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="authorID">09635742487</dcvalue> 
<dcvalue element="date" qualif ier="issued">2015-06-25</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees1">Rodrigues, Maria Das Gracas Soares</dcvalue> 

<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees1ID">44405243468</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees2">Azevedo, Josilete Alves Moreira De</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees2ID">10647325420</dcvalue> 

<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees3">Gaydeczka, Beatriz</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees3ID">02928271996</dcvalue> 
<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees4">Silva, Celia Maria Medeiros Barbosa 
Da</dcvalue> 

<dcvalue element="contributor" language="pt_BR" qualif ier="referees4ID">35831286487</dcvalue> 
<dcvalue element="description" language="pt_BR" qualif ier="resumo">Esta tese propõe a descrição...</dcvalue> 
<dcvalue element="description" language="pt_BR" qualif ier="abstract">This doctoral dissertationproposes the 
description,...</dcvalue> 

<dcvalue element="publisher" language="pt_BR" qualif ier="country">BR</dcvalue> 
<dcvalue element="publisher" language="pt_BR" qualif ier="initials">UFRN</dcvalue> 
<dcvalue element="publisher" language="pt_BR" qualif ier="program">PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS 
DA LINGUAGEM</dcvalue> 

<dcvalue element="rights" language="pt_BR" qualif ier="none">Acesso Aberto</dcvalue> 
<dcvalue element="subject" language="pt_BR" qualif ier="none">Análise Textual dos Discursos. Estrutura 
composicional. Resumo. Dissertação.Tese.</dcvalue> 

<dcvalue element="title" language="pt_BR" qualif ier="none">Resumo de dissertações e teses: a estrutura 
composicional à luz da Análise Textual dos Discursos</dcvalue> 
<dcvalue element="type" language="pt_BR" qualif ier="none">doctoralThesis</dcvalue> 
<dcvalue element="identifier" language="pt_BR" qualif ier="citation">MEDEIROS, RILDECI. Resumo de dissertações e 

teses: a estrutura composicional à luz da Análise Textual dos Discursos. 2015. 190f. Tese (Doutorado Em Estudos Da 
Linguagem) - Centro De Ciências Humanas, Letras E Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2015.</dcvalue> 
</dublin_core> 
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 Apesar de um expressivo número de documentos depositados no sistema ser 

de dissertações e teses, os demais tipos de documentos – artigos publicados em 

periódicos, artigos completos apresentados em eventos, livros e capítulos de livros – 

são encontrados no SIGAA por meio da página pública do docente, apenas em forma 

de referência, conforme discutido anteriormente. 

No entanto, nessas referências, constam dados que podem ser relacionados 

aos campos do RI UFRN, sendo, possível, então, gerar arquivo de exportação em 

XML. Nesse sentido, elaboraram-se, também quadros de equivalência para futura 

exportação, conforme demonstrado nos quadros 9 e 10. 

 

Quadro 9 – Equivalência entre campos SIGAA e metadados DC para artigos 

publicados em periódicos, artigos completos apresentados em eventos. 

Campos RI UFRN Campo SIGAA - 

Biblioteca Etiqueta da interface RI Metadado Dublin Core 

Tipo do documento dc.type Artigo, evento. 

Título dc.title Título 

Título em língua estrangeira dc.title 
Título em língua 
estrangeira 

Data de publicação dc.date.ussued Data de publicação 

Autor (es) dc.contributor. author Autor (es) 

Idioma dc.language.iso Inexistente 

Resumo dc.description.resumo Resumo 

Palavras-chave dc.subject  Palavras-chave 

Resumo em língua estrangeira dc.description.abstract Inexistente 

Direitos de acesso dc.rights.uri Inexistente 

Data de disponibilização pública dc.description.embargo Inexistente 

Referência dc.identifier.citation Referência  

Editora dc.publisher Editora 

Identificadores ISSN dc.identifier.issn ISSN 

Identificadores DOI dc.identifier.doi DOI 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

  

Na construção do quadro 9, observou-se a inexistência de alguns campos, no 

SIGAA (idiomas, resumo em língua estrangeira, direitos de acesso e a data de 

disponibilização), sobressaindo a necessidade de verificação dos direitos autorais no 

momento de validação dos documentos, bem como o preenchimento, de forma 

manual, assim como ocorre com as dissertações e teses, quando da validação dos 

novos depósitos no RI UFRN.  
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No que tange ao quadro 10, foram emitidas sugestões visando efetivar a 

equivalência entre os campos do SIGAA e os metadados DC para livros e capítulos 

de livros. Dessa forma, constatou-se, também, a inexistência dos campos SIGAA para 

organizador, coordenador, editor e ilustrador, sendo necessário o preenchimento para 

uma descrição completa dos documentos.  

 

Quadro 10 – Equivalência entre campos SIGAA e metadados DC para livros e 

capítulos de livros. 

Campos RI UFRN Campo SIGAA - 
Biblioteca Etiqueta da interface RI Metadado Dublin Core 

Tipo do documento dc.type Livro ou capítulo de livro 

Título dc.title Título 

Título em língua estrangeira dc.title 
Título em língua 
estrangeira 

Data de publicação dc.date.ussued Data de publicação 

Autor (es) dc.contributor. author Autor (es) 

Organizador (es), Coordenador 
(es) 

dc.contributor. other Inexistente 

Editor (es) dc.contributor  editor Inexistente 

Ilustrador (es) dc.contributor. illustrator Inexistente 

Idioma dc.language.iso Inexistente 

Resumo dc.description.resumo Resumo 

Palavras-chave dc.subject  Palavras-chave 

Resumo em língua estrangeira dc.description.abstract Inexistente 

Direitos de acesso dc.rights.uri Inexistente 

Data de disponibilização pública dc.description.embargo Inexistente 

Referência dc.identifier.citation Referência  

Editora dc.publisher Editora 

Identificadores ISBN dc.identifier.isbn ISBN 

Identificadores DOI dc.identifier.doi DOI 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Conforme discutido anteriormente, foi criado e implementado durante esta 

pesquisa, apenas, o quadro de equivalência para dissertações e teses. Desse modo, 

para os artigos publicados em periódicos, artigos completos apresentados em 

eventos, livros e capítulos de livros, foram sugeridos os dois quadros de equivalência, 

visando contribuir com o futuro arquivo de exportação desses tipos de documentos, 

quando implementado para atender às demandas do setor de Repositórios Digitais, 

identificada com base nessa pesquisa.  
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5.2 Etapa aprofundada 

 

Com base na exploração da situação e das necessidades dos sistemas SIGAA e 

RI UFRN, efetivadas na etapa anterior, a etapa aprofundada teve início, com fins de 

ampliação da coleta de dados, e, consequentemente da pesquisa, na qual são 

definidos e aplicados os instrumentos entrevista individual e grupo focal, que serão 

analisados posteriormente (seção 5.3). 

Dessa forma, com base na análise inicial (fase exploratória), foi possível elaborar 

os roteiros de entrevistas individuais semiestruturadas, a serem aplicados com os 

gestores do SIGAA e do RI, assim como elaborar temas a serem discutidos no 

encontro promovido, por meio de grupo focal, com os representantes do SIGAA 

(gestor ou técnico de desenvolvimento), BCZM (direção e técnico em tecnologia da 

informação), participantes da pesquisa. 

Deste modo, a participação dos sujeitos da pesquisa é enfatizada por Filippo 

(2011, p. 452) quando afirma que “na pesquisa-ação a solução emerge da 

participação dos sujeitos num processo planejado para gerar resultados bem 

justificados e confiáveis”, razão pela qual foram escolhidos conforme o seu nível de 

envolvimento com as atividades relacionados aos registros, disponibilização e guarda 

da produção científica da UFRN. 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicadas com os gestores do SIGAA 

(APÊNDICE A), e do RI UFRN (APÊNDICE B) e guiadas por roteiros específicos para 

cada gestor de unidade de análise e realizadas de forma individual. Segundo Fraser 

e Gondim (2004, p. 149), a entrevista individual “é uma interação de díade, indicada 

quando o objetivo da pesquisa é conhecer em profundidade os significados e a visão 

da pessoa”. Para elaboração da entrevista, foram produzidas perguntas abertas, com 

o propósito de analisar e aprofundar informações relevantes quanto ao objetivo 

proposto. 

Já a realização do grupo focal possibilitou uma profícua discussão entre os 

sujeitos da pesquisa, indivíduos que partilham interesses em comum, relevantes para 

a pesquisa que resultou na avaliação das estratégias já criadas – Produções 

Acadêmicas e API – e ainda no aprimoramento de algumas ações, promovendo, 

consequentemente, a interoperabilidade em todas as suas dimensões, por meio dos 
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esforços de todos os envolvidos na pesquisa. Para Gatti (2012, p. 11), esse método 

“permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 

sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos [...]”.  

A aplicação de diferentes instrumentos, para o levantamento de dados, se deu 

em decorrência da necessidade de investigação para atender aos objetivos da 

pesquisa, relacionando diferentes sujeitos da pesquisa com diferentes papéis de 

atuação, envolvidos no SIGAA e RI UFRN, sendo esses sujeitos os agentes da 

pesquisa-ação.  

Dessa forma, na busca por um maior rigor científico da pesquisa, os dados 

foram triangulados (Figura 22) por múltiplos instrumentos com o propósito de 

responder à realidade e envolvimento das unidades de estudo, com abordagem do 

problema de pesquisa em diferentes ângulos.  

 

Figura 22 – Triangulação dos dados 

 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

Conforme Yin (2016), a triangulação serve como medida para reforçar (ou não) 

a validade de um estudo e apresenta como objetivo buscar, no mínimo, três modos 

de verificar um fato que está sendo relatado na pesquisa por meio de triangular 

evidências de múltiplas fontes. 

Quanto ao tratamento dos dados, constituiu-se de acordo com os processos de 

organização com os quatro instrumentos de coleta, a partir dos quais os resultados 

encontrados foram relacionados com a literatura abordada e os objetivos propostos. 

Para análise das entrevistas, foi utilizada a técnica da análise de conteúdo que, 

Obsevação 
participante e 

Anál ise documental

Grupo focalEntrevistas

SIGAA  
 RI UFRN 
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segundo Bardin (2011), é abordada em três etapas: pré-análise; exploração do 

material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Durante a pré-análise, foi organizado o material das entrevistas a ser analisado, 

sistematizando as ideias com as leituras, demarcações, formulações de hipóteses e 

recortes de textos. Na segunda fase da exploração do material, foram determinadas 

as categorias e subcategorias de análises, estruturadas de acordo com a literatura 

abordada, sendo exploradas as quatro dimensões da interoperabilidade a serem 

investigadas e correlacionadas com as unidades de registro. Na terceira fase da 

análise, foi realizado o tratamento dos resultados com as condensações das 

respostas, interpretações, inferências, análise reflexiva e crítica, gerando os 

resultados. 

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo trata de um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. Assim, a pesquisa fez uso da técnica de 

análise de conteúdo, com a finalidade de estudar e analisar, sistematicamente, a 

pesquisa por meio de textos e comunicação.  

 Após a aplicação das entrevistas e realização do grupo focal foi, possível propor 

ações que viabilizem a comunicação entre os sistemas RI UFRN e SIGAA, 

identificadas na etapa de ação.  

 

 

5.3 Etapa ação  

 

A etapa de ação compreende, com base nas análises já realizadas 

(investigação em curso), a efetivação de propostas que atendam aos problemas 

identificados. Dessa forma, a análise e discussão das entrevistas e do grupo focal 

permitiu criar ações para propor a realização da comunicação entre os sistemas 

SIGAA e RI UFRN. Assim, apresentam-se as análises das entrevistas e grupo focal, 

para, então, elaborar a proposta de interoperabilidade entre os sistemas. 
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5.3.1 Análise das entrevistas 

 

Nessa etapa de ação, apresentam-se os resultados das duas entrevistas, 

realizadas com os gestores dos dois sistemas – SIGAA e RI UFRN – nomeados G1 e 

G2, respectivamente. As entrevistas ocorreram nos meses de março e abril de 2017, 

gravadas com auxílio de gravador de voz, transcritas e analisadas à luz do referencial 

teórico desta pesquisa, considerando as quatro categorias principais da 

interoperabilidade (organizacional, semântica, sintática e técnica) e respectivas 

subcategorias, descritas no quadro 11. 

   

Quadro 11 – Categorias e subcategorias de análises das entrevistas 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS G1 G2 

a) Organizacional Gerenciamento de estrutura 
 

O Solicitante Quem gerencia o 
próprio repositório 

Acordos autorais 
 

Um cuidado a 
ser pensado 

Sim 

Acordo de cooperação Local Não Não 

Acordo de cooperação 

Nacional 

Sim Sim 

b) Semântica Apresenta metadados - Sim 

Exporta metadados 
 

 Arquivos produção discente 

 

 Arquivos da produção 
docente em XML 
 

 Arquivos da produção do 
servidor técnico 
administrativo 

Para teses e 
dissertações  

Para todos os tipos 
de documentos 

XML XML 

Ainda não 
gera arquivo 

para exportar 

XML 

 
Ainda não 

gera arquivo 

para exportar 

 
XML 

c) Sintática Formatos Solicitado 

XML 

Vários 

XML 

d) Técnica Interoperabilidade Certo nível Apenas com outros 
repositórios. 

Protocolos abertos Não Sim 

Mecanismos de comunicação API ou 
webservice 

OAI - PMH 

Comunicação automática Viável Necessária 

Fontes: Elaboração do autor (2017).  

 

 Com base nas categorias e subcategorias foram analisadas e extraídas as 

respostas dos dois entrevistados apresentadas a seguir, de acordo com as categorias 

principais da interoperabilidade.   

 

a) Organizacional 
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Essa categoria refere-se ao gerenciamento de dados, às estruturas e aos 

processos de cada unidade – SIGAA e RI UFRN – assim como aos aspectos legais 

para tornar a informação acessível, observando os direitos autorais e os acordos de 

cooperação entre as unidades para uso dos dados. 

Foi verificado na análise dos sistemas, por meio da observação participante, 

que o SIGAA Biblioteca - Produções Acadêmicas gera arquivo de exportação com 

dados referentes às dissertações e teses. Na expectativa de validar essa observação, 

foi perguntado ao participante da pesquisa G1 quem gerencia a referida estrutura, e 

ele respondeu:  

 

[...] os nossos analistas de negócios são as pessoas que entram em 

contato [com o solicitante] para entender o problema. Eles servem 

somente como coletadores de informações, quem detém de fato o 

conhecimento é o solicitante, é este quem define e que determina que 

conjunto de informações, o que é que precisa, como, e aponta para a 

gente quais são os padrões que são necessários para que o pessoal 
estude, compreenda e tente fazer de acordo com aqueles padrões.   

 

Nesse sentido, infere-se que o Setor de Repositórios da BCZM é a unidade 

responsável pelo gerenciamento das informações e solicitações de melhorias à 

estrutura de exportação de dados do sistema junto à equipe de desenvolvimento do 

SIGAA. No tocante ao gerenciamento do RI UFRN, G2, respondeu: 

 

[...] quem gerencia é quem gerencia o próprio repositório; porque tudo 

que entra no repositório tem uma ordem e isto é organizado de acordo 
com a estrutura do próprio RI.   

 

Em face dos argumentos de G1 e G2, observa-se que é condição sine qua non 

conhecer as formas de gerenciamento da estrutura de exportação dos dados 

adotados pelos dois sistemas, visando a facilitar a ação de troca de informações. 

A pergunta de pesquisa para a subcategoria acordos autorais refere-se ao 

cumprimento dos direitos do autor da produção científica, depositada no SIGAA e no 

RI UFRN, além das suas respectivas datas de embargo. Quando indagados a respeito 

dessa subcategoria, G1 respondeu, evidenciando sua preocupação com o 

cumprimento da lei dos direitos autorais:  
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Eu acho que tem de haver um cuidado bem criterioso disto, pois, 
algumas produções dessas, mesmo sendo do docente, tem a questão 
da propriedade patrimonial do editor. Eu acho que é só um cuidado 
que se deve ter para avaliar exatamente como é que vai ser a política, 
pois se você permite simplesmente que o professor chegue e dê um 
upload lá de um arquivo, a Universidade de certa forma vai estar sendo 
conivente com essa prática; abordou também que o “desafio é esse: é 
pensar como permitir isso sem necessariamente ferir os direitos de 
editor e autor.   

 

Enquanto G2 esclarece que:  

 

Os direitos são respeitados e são levados sim no momento da 
exportação pelo próprio handle da coleção do documento. Até porque 
tudo o que está dentro do repositório já está de acordo com direito 
autoral. 

 

Desse modo, conforme argumentos apresentados pelos sujeitos da pesquisa, 

G1 demonstra a preocupação em respeitar os direitos autorais no momento do 

depósito no SIGAA; enquanto G2 afirma que, no RI UFRN, são respeitados os direitos 

de autor. 

Os gestores entrevistados nessa pesquisa se mostraram favoráveis ao 

cumprimento dos direitos autorais, no entanto, no decorrer da mesma, observou-se 

que, no SIGAA, ainda não é efetivado nenhum procedimento de verificação das 

políticas de direitos autorais; enquanto, no RI UFRN, são respeitados os direitos do 

autor das obras depositadas, quer sejam pelo autoarquivamento, pelo depósito 

mediado ou pela importação, por meio da validação dos direitos de autor e de editor, 

conforme os diretórios de políticas de autoarquivamento (DIADORIM, [2012]).  

Ademais, ressalta-se a importância da validação pelos diretórios de políticas de 

autoarquivamento para os documentos exportados do SIGAA, que não apresentem 

licença autoral e importados para o RI UFRN, sendo necessários esses documentos 

passarem pelo workflow no repositório para fins de verificação e armazenamento. 

Investigando essa subcategoria, a Resolução nº. 059/2010-CONSEPE, 

estabelece que são desobrigadas de depósito, no RI UFRN, as publicações que 

contenham restrições contratuais relativas a direitos autorais. Isso demonstra que a 

Universidade está em consonância com a Lei nº. 9.610/98, Capítulo III, artigo 29 que 

trata da autorização prévia do autor para utilização da obra, uma vez que o RI UFRN, 
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armazena somente, documentos que constem a autorização do autor e ou licença 

expressa na publicação, entre elas, o Creative Commons. 

 Na subcategoria acordos de cooperação, foi perguntado se existe, na UFRN, 

documento legal que formaliza os acordos necessários à realização da 

interoperabilidade de dados entre SIGAA e RI UFRN. Sobre esse questionamento, os 

entrevistados responderam:  

 

Pelo que eu já acompanhei foram coisas pontuais em momentos 
específicos. Não houve nunca um planejamento macro de ter 
conjuntos, portfólios de sistemas e de soluções sendo interoperáveis 
e documentadas. (G1) 

 

[...] já houve um pré-acordo, então o sistema que faz essa exportação 
ele sabe exatamente que porta acessar, que coleção acessar através 
do handle, que já foi definido e identificado para cada coleção, então 
ele vai naquele handle através daquelas portas e puxa a informação 
que está ali. (G2) 
 
 

Em nível local, os gestores entrevistados afirmam não existir um acordo de 

cooperação para interoperabilidade entre os sistemas SIGAA e RI UFRN. No entanto, 

G2 afirma a existência de um pré-acordo para interoperabilidade de dados no RI 

UFRN.  

Essa assertiva pode ser corroborada pela Resolução n.59/2010-CONSEPE, de 

10 de abril de 2010, que instituiu a política de informação do RI UFRN, determinando, 

no artigo 4º, que o repositório seja interoperável com sistemas nacionais e 

internacionais. Essa interoperabilidade pode ser comprovada por meio da integração 

do RI UFRN com o Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto - 

oasisbr. 

Os estudos de Martínez Usero e Lara Navarra (2007); Kubicek e Cimander 

(2009) e Rezaei et al. (2014), enfatizam a colaboração entre instituições que desejam 

trocar informações para promover, efetivamente, a interoperabilidade organizacional. 

Em face do exposto, há um consenso da necessidade de adoção de políticas 

de informação e de acordos de cooperação para que possibilite a interoperabilidade 

entre os sistemas.  
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b) Semântica 

 

 A categoria semântica corresponde à disposição das informações preenchidas 

pelos próprios autores no SIGAA e pelos depósitos efetuados no RI UFRN, na forma 

de apresentação dos metadados e como essas informações são geradas nos arquivos 

de exportação. 

Para análise da categoria semântica, foram definidas duas subcategorias – 

apresenta metadados e exporta metadados. Na primeira subcategoria, foi questionada 

aos entrevistados a existência de metadados específicos por tipo de documentos nos 

sistemas estudados na pesquisa. G1 não respondeu a essa subcategoria. 

Na percepção de G2, o RI UFRN apresenta metadados ao afirmar que: 

 

Na hora que eu digo qual é o tipo de material, o próprio sistema gera 
um metadado específico onde ele vai dizer Master thesis ou Doctoral 
thesis, enfim ele especifica o tipo de material. Sim, e existem alguns 

metadados que são gerados para aquele documento; então por 
exemplo tem um metadado para departamento, para programa de 
Pós, esses metadados são gerados para teses e dissertações, nós 
não vamos ter para livros, nós não vamos ter para artigos.  

 
Em face dessa afirmação, percebeu-se que, para o preenchimento dos 

metadados, no RI UFRN, é utilizado um formulário específico por tipo de documento, 

sendo a descrição realizada dentro do padrão Dublin Core, de acordo com a tipologia 

dos metadados propostas pela National Information Standards Organization (2004) e 

por Shintaku (2014) - descritivos, administrativos e estruturais, bem como por Riley 

(2017) que acrescentou mais um tipo de metadados - linguagem de marcação. 

Assim, percebeu-se que o formulário de descrição dos metadados do RI UFRN 

foi estruturado visando a permitir a gestão de objetos digitais, a preservação, a 

navegação e a interoperabilidade dos dados, conforme a abordagem de Riley (2017), 

apresentada anteriormente (página 20).  

Sobre a segunda subcategoria - exporta metadados – foi indagado aos 

entrevistados se o SIGAA e o RI UFRN exportam informações para algum outro 

sistema. G1 afirmou que no SIGAA, 
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Para teses e dissertações, para este ambiente da produção científica 
ele não faz isso de maneira ativa não. Foram feitos esforços em alguns 
momentos para que fosse possível tanto importar quanto jogar em 

outro sistema, mas isso como uma funcionalidade ativa dele não.   
 

Essa assertiva vem de encontro ao que foi relatado anteriormente, na análise 

dos sistemas (pagina 68), visto que foi constatado que o SIGAA Biblioteca - produções 

acadêmicas possui uma funcionalidade que permite exportar um ‘arquivo de 

exportação’, somente das dissertações e teses homologadas na UFRN. No entanto, 

mais adiante, após explanação sobre o fato do Setor de SRD já exportar manualmente 

informações referentes às dissertações e teses por meio de arquivo ZIP para o RI 

UFRN, G1 comentou que:  

 

pelo que eu estou percebendo aí, as várias partes do processo já estão 
automatizadas, mas exigem ação manual. 

 

Dessa forma, reconhecendo que já existe uma funcionalidade ativa no SIGAA, 

que demanda ações manuais no RI UFRN. Quanto à exportação dos metadados no 

RI UFRN, G2 relata que: 

 

[...] o RI por utilizar o protocolo OAIPMH e adotar o DC como metadado 
padrão pode gerar arquivos de exportação sim. E já faz essa 
exportação na medida que participa do harvesting. 

 

Constata-se, assim, a diferença entre os dois sistemas de informação, sendo o 

SIGAA um sistema de controle próprio para exportar dados; enquanto o RI UFRN, um 

sistema com códigos e protocolos abertos. 

A investigação sobre a exportação de dados do SIGAA envolveu a produção 

intelectual dos docentes disponível no SIGAA – Produção Docente (artigos de 

periódicos e de eventos, livros e capítulos de livros, por exemplo). Então, foi 

questionado se os metadados e arquivo digital podem ser exportados. A esse 

propósito, G1 informou que:  

 

na verdade esta funcionalidade em si até evoluiu, antes existia a parte 

de produção intelectual que em algum momento ela era espelho do 

Lattes, imitando alguns conceitos mas tinha também conceitos 

próprios que foram criados ao longo dos anos pela própria 

universidade. Da forma que o problema que se tinha era o retrabalho 

de informações em alimentar no SIGAA e no Lattes e tinha sempre 
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que ficar atualizando os dois. Essa funcionalidade foi priorizada e hoje 

temos um módulo, um subsistema chamado de Intellectus, e esse 

sistema automaticamente sem nenhuma ação do professor ele 

importa os dados do Lattes; ele vai na base do CNPQ, traz essas 

informações e alimenta o sistema com todas as produções que estão 
declaradas no Lattes.  

 

 É mister enfatizar que, durante a entrevista, foi observada, especificamente no 

SIGAA Docente – Produção intelectual, hoje denominado Intellectus, uma evolução 

nessa funcionalidade de currículo aplicada apenas na área restrita do docente e 

utilizada por algumas unidades da Universidade, ou seja, disponível, apenas, para 

acesso administrativo mediante login e senha. Sobre essa evolução, G1 expõe:  

  

Começamos a articular com algumas pró-reitorias para mudar do 

módulo antigo que tinha algumas informações alimentadas pelos 

docentes, usar essa base nova. Aí a PROPESQ foi o primeiro; os 

editais de pesquisa que aconteceram o ano passado e deste ano já 

pontuam o docente em cima da produção, que foi importada do Lattes 

e não em cima dessa produção que foi alimentada no passado, e a 

tendência é que este módulo que existia antes quando o docente ia 

cadastrar suas produções, ele seja descontinuado, a não ser em 

alguns casos muitos particulares que já estamos detectando que são 

informações que julgamos importantes para a universidade e não se 

encontram no  Lattes, como algumas produções das áreas artísticas 

que não estão necessariamente no Lattes, então neste caso vamos 

colocar, porém se tiver declarado no Lattes vamos puxar 
automaticamente sem o docente precisar cadastrar nada. 

 

Observa-se, pois, uma incompatibilidade de informação (metadado) 

inviabilizando, por conseguinte, a interoperabilidade semântica, uma vez que, mesmo 

fazendo a correlação dos metadados, ainda não é possível gerar um arquivo de 

exportação, visando possibilitar a exportação de dados do SIGAA para o RI UFRN.  

Conforme Almeida (2002), é importante a adoção de uma linguagem de 

marcação, como a do XML, para que seja possível viabilizar em conjunto com o 

padrão de metadados, a conferência dos elementos semânticos.  

Foi constatada, ainda, uma semelhança em duplicidade de informações e de 

retrabalho na inserção de informações no SIGAA e no Lattes, situação análoga à 

proposta de interoperabilidade entre o SIGAA e o RI UFRN.  
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Cabe ressaltar que, no decorrer da pesquisa, foi observado que continua válida 

a busca na página pública do SIGAA Docente - produção intelectual. Acredita-se que 

esse acesso público será atualizado com a expansão do intellectus.  

Nessa perspectiva e, ainda, considerando o que rege a Resolução nº. 059/2010 

CONSEPE, quanto à guarda da produção intelectual dos membros da instituição, a 

pergunta seguinte foi sobre a existência de um local definido no SIGAA para 

armazenar a produção intelectual dos servidores técnico-administrativos.  E o G1 

afirmou que: 

 

Nessa primeira versão que foi feita, não. Ele não tem, mas não é algo 

que a gente diga que não é possível ser inserido nas próximas 

versões. A gente está fazendo exatamente esse mapeamento: O que 

é que a universidade sempre usou com produção intelectual e que não 

está no Lattes? A gente já está identificando os conceitos que aqui 

eram colocados e que não estão necessariamente mapeados no 

Lattes. Nós já estamos mapeando isso. Quanto a essa produção dos 

técnicos pode ser umas das necessidades também que vamos permitir 

também que seja incluído o arquivo físico, o arquivo digital da 
produção. 

 

Portanto, conforme preconiza a Resolução nº 59/2010, o RI UFRN disponibiliza 

a produção técnico-científica dos membros da instituição (discente de pós-graduação, 

docente e técnico-administrativo), enquanto a análise dos sistemas – SIGAA e RI 

UFRN – constata iniciativas para disponibilização da produção discente (dissertações 

e teses) no módulo Biblioteca – Produções acadêmicas, bem como da produção 

docente (artigos de periódicos, de eventos e capítulos de livros) por meio do 

intellectus. Nesse sentido, foi perguntado, se, no intellectus, foi pensado o registro da 

produção do servidor técnico-administrativo. A esse propósito, G1 respondeu: 

 

Não, ele foi pensado na visão do docente pesquisador. [...] O 

intellectus é exatamente o espelho do Lattes, ele traz toda informação 

do Lattes sem ser necessário fazer qualquer ação e está tudo aqui no 

SIGAA para ser usado. Colocar outros currículos é só uma questão de 

política mesmo, porque tecnicamente a gente já faz o download de 

todos os currículos.  A gente hoje só faz download dos currículos de 

docentes. Quando a gente se integra com o currículo Lattes, a gente 

se integra pelo CPF. A gente tem o CPF de todos os discentes. Se 

eles tiverem currículo no Lattes a gente poderia também trazer estas 
informações.  
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Na resposta de G1, fica evidente que o SIGAA ainda não contempla a produção 

dos servidores, e isso é uma preocupação para o futuro, contudo a Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas (PROGESP) da Universidade apresenta uma iniciativa, embora 

incipiente, para imprimir visibilidade a essa produção por meio do Portal da Diretoria 

de Administração de Pessoal (DAP), acessível pelo site 

http://www.portaldap.ufrn.br/acervo.php. Esse portal disponibiliza um espaço para 

armazenar a produção técnico-científica dos servidores, visando divulgar estudos 

pertinentes à UFRN, como também enfatizar a busca pela qualificação por meio da 

capacitação. Essa produção, por sua vez, poderá ser integrada ao SIGAA com 

finalidade de ser exportada para o RI UFRN. 

O esforço desprendido para exportar apenas os dados dos currículos Lattes 

para o SIGAA referentes à produção dos docentes deve-se ao fato de a progressão 

deles depender, diretamente, da pontuação, resultante de sua produção científica.   

 A investigação sobre os metadados ocorreu por meio da análise de todos os 

tipos de produções científicas encontradas no SIGAA, permitidas e necessárias ao RI 

UFRN, onde a pesquisa revelou diferenças quanto ao padrão e arquivos de 

exportação dos metadados, nos dois módulos do SIGAA (público e administrativo), 

conforme descritos no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Produção técnico-científica no SIGAA 

SIGAA CATEGORIA 
PRODUÇÃO 
CIENTÍCA 

PADRÃO DE 
METADADOS 

ARQUIVOS DE 
EXPORTAÇÃO 

Administrativo Discente Dissertações e 

teses 

Sim, em 

padrão DC 

Sim, em XML 

Público Docente Artigos de eventos e 
periódicos; livros e 
capítulos de livros 

Sim, sem 
padrão 

Não 

Público Técnico-

administrativo 

Artigos de eventos e 

periódicos; livros e 
capítulos de livros 

Não Não 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

 Para contribuir com a interoperabilidade semântica, faz-se necessário que os 

metadados sejam organizados e deem significados aos dados para que sirvam de 

espelho nas funcionalidades dos sistemas – SIGAA e RI UFRN, visto que, de acordo 

com Woodley (2016), os padrões de metadados são armazenados e expressos para 

que o processamento da máquina imprima significado e permita uma melhor 

recuperação da informação.  

http://www.portaldap.ufrn.br/acervo.php
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c) Sintática 

 

 A categoria sintática estuda a capacidade de trocar dados com base na 

definição dos formatos dos dados. Assim, para dar continuidade à investigação e 

validar a categoria sintática foi perguntado aos sujeitos da pesquisa quais formatos de 

metadados são possíveis de ser exportados e/ou importados. G1 não indicou o tipo 

de formato utilizado pelo SIGAA, enquanto que G2 apontou os utilizados pelo RI 

UFRN:  

Dos que nós temos conhecimento hoje pelo DSpace praticamente 
todos os formatos Html, XML, PDF, Word, Excel. 

  

Rezaei et al. (2014) enfatizam a importância da definição de um formato, 

considerando que as mensagens transferidas por protocolos de comunicação devem 

possuir uma sintaxe bem definida e codificadas para que haja uma efetiva 

interoperabilidade sintática.  

 Embora G1 não tenha apontado um formato de exportação no SIGAA, quando 

indagado sobre a exportação dos dados, ele reforçou que cabe ao solicitante 

determinar os padrões necessários para que sejam estudados pela equipe de 

desenvolvimento do SIGAA, visando atender às necessidades de exportação de 

dados.  

De acordo com Almeida (2002, p. 11), “para uma organização ou grupo de 

usuários, o XML permite uma especificação que facilita o intercâmbio de dados e a 

sua reutilização por múltiplas aplicações”. 

 Destarte, após a análise dos sistemas – SIGAA e RI UFRN, é possível afirmar 

que ambos geram arquivos de exportação em formato XML, uma das características 

atreladas ao software DSpace, sendo que, no SIGAA administrativo, gera, apenas 

para as dissertações e teses, enquanto, no RI UFRN, para todos os tipos de 

documentos da produção científica.  

 Em face desse contexto, torna-se premente a necessidade de implementar, no 

SIGAA público, adequações às outras produções presentes no Intellectus, bem como 

futuramente, para a produção científica dos técnicos-administrativos, visando alcançar 
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uma contribuição mais efetiva da interoperabilidade sintática, na geração dos arquivos 

de exportação em formato XML.  

 

 

d) Técnica 

 

 A categoria técnica refere-se ao processo de comunicação entre os sistemas 

de informação, por meio de padrões de comunicação de transporte, armazenamento 

e representação de informação. Essa categoria é estudada com base em quatro 

subcategorias – interoperabilidade, protocolos abertos, mecanismos de comunicação 

e comunicação automática entre os sistemas SIGAA e RI UFRN. Para analisar a 

subcategoria interoperabilidade foi indagado ao participante G1, especificamente, se 

já acontece com o SIGAA. A esse propósito, ele afirmou:   

[...] acontece num certo nível. Mas o mecanismo ideal para acontecer 
seria que não precisasse “está em poucos pontos distante da 
realidade”. Afirma ainda, que “o mecanismo ideal para acontecer seria 
que não precisasse haver nenhum retrabalho, as informações de fazer 
isso é somente se você não precisar informar a mesma coisa em locais 
diferentes”. E que acha necessário que “se as informações  já foram 
alimentadas em algum dos pontos ela precisa estar disponível para 
qualquer outro sistema de maneira plena 
 

 
 Ao participante G2, por sua vez, foi perguntado se o RI UFRN é interoperável 

conforme determina o artigo 1º, da Resolução nº 059/2010-CONSEPE, de 13 de abril 

de 2010. Nesse sentido, ele respondeu: 

 

Sim, mas é uma interoperabilidade externa. [...] porque ele tem essa 
ligação com o IBICT, com a coleta nacional e automaticamente com a 
coleta internacional. Talvez o harvesting se configure como um tipo de 
interoperabilidade.   

 

 E, ao ser questionado sobre o impacto dessa interoperabilidade no repositório, 
G2 ressaltou que é: 

 
[...] extremamente importante e que o impacto é representado na 
visibilidade. Só há essa visibilidade para o repositório em nível 
internacional porque há essa interoperabilidade, há essa coleta de 
informação, então é essencial. 

   

Em nível local, G2 ainda enfatizou a necessidade de promover uma efetiva 

comunicação entre os sistemas SIGAA e RI UFRN, afirmando que:  
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[...] o impacto seria uma otimização de trabalhos, uma redução no 
tempo de disponibilização destes materiais, hoje isso é feito, mas de 
certa forma semi-automatizada digamos assim, e gera retrabalho, gera 
um tempo muito maior para que a gente consiga trazer esse material 
que já existe no SIGAA para o repositório.  

 

Conforme pode ser observado, os dois sujeitos da pesquisa concordam que é 

essencial promover a interoperabilidade, visto que eliminaria o retrabalho e 

aumentaria a visibilidade da produção técnico-científica da instituição. Esse 

entendimento é corroborado por Marcondes (2016), que compreende 

interoperabilidade como sendo a propriedade de sistemas diferentes, por meio de 

padrões tecnológicos, acordos ou propostas, capazes de operar em conjunto.  

No que tange às outras subcategorias - protocolos abertos, mecanismos de 

comunicação e comunicação automática -  as perguntas foram direcionadas somente 

ao participante G1 e relacionadas com as respostas da análise efetivada no RI UFRN, 

considerando a abordagem dos aspectos tecnológicos da interoperabilidade. 

A investigação da subcategoria protocolos abertos objetiva identificar se o 

SIGAA utiliza o protocolo OAI-PMH. G1 asseverou que: 

 

O SIGAA mantém a própria base dele, na estrutura que ele foi definido 

para ele mesmo, a não ser que em algum momento foi construído 

relatórios ou exportações para gerar este formato para importar em 

alguma outra ferramenta, mas a princípio ele mantém sua própria 
estrutura.  

 

Em síntese, o SIGAA não utiliza o OAI-PMH e, como consequência, inviabiliza 

uma maior visibilidade de sua produção técnico-científica, o que difere do RI UFRN, 

por ser um sistema com protocolos abertos e permitir uma maior visibilidade da 

produção intelectual da Universidade, em nível nacional e internacional. 

Na subcategoria mecanismos de comunicação foram investigados os meios 

de exportação de metadados, utilizados pelo SIGAA. A esse propósito, G1 esclareceu 

que: 

 

Os mecanismos estão sendo desenvolvidos, uma solicitação que a 

gente denomina aqui API dos sistemas. Essa API dos sistemas é 

exatamente uma interface para que outras aplicações possam fazer 

uso das informações que estão nos sistemas. A estratégia quando 
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essa solução foi desenvolvida é a gente ganhar uma escala maior nos 

atendimentos.  

 

 Um exemplo do uso da API dos sistemas corresponde ao aplicativo, 

desenvolvido por dois servidores do Setor de Suporte Técnico da Biblioteca Central 

Zila Mamede da UFRN, para realizar consulta ao acervo das unidades que integram 

o Sistema de Bibliotecas da UFRN. 

G1 relatou, também, que, em meados de 2016, a UFRN lançou seu portal de 

dados abertos com informações (dados administrativos, dados brutos), destacando 

que:  

[...] API é restrita para a comunidade acadêmica da UFRN, somente 
servidores, discentes e docentes podem fazer uso, e o portal dos 
dados abertos livre para qualquer cidadão 

 

Sobre este contexto, a UFRN foi pioneira na criação de um portal de dados 

abertos com base no Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, do governo federal, 

que instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. (BRASIL, 2016.) 

Assim, a interface de programação de aplicações (API) é um mecanismo que 

disponibiliza informações por meio de autorização a alguns membros da comunidade 

universitária (docente, discente e servidor técnico-administrativo), cuja obtenção dos 

dados é realizada por meio de login e senha. Dessa forma, destaca-se a relevância 

de a Universidade já utilizar mecanismos que possibilitam a apresentação e 

exportação de dados institucionais. 

 Considerando que a API já vem sendo utilizada pelo Setor de Suporte Técnico 

da Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN no envio de dados para o aplicativo 

desenvolvido para realizar consulta ao acervo, foi questionado acerca da possibilidade 

da API dos sistemas da UFRN ser adaptada para extrair as informações contidas no 

SIGAA módulo biblioteca – produções acadêmicas, em arquivo de exportação, 

visando à importação no RI UFRN. G1 respondeu:  

 

Possível é, mas eu não sei se seria bem o papel da API! O papel da 

API é oferecer dados em formatos abertos bem conhecidos e também 

foi criada para o público geral, isso a API pública como nós dizemos. 

Isso não significa que a gente aqui da SINFO não possa desenvolver 

um conjunto de APIs que seja de usos específicos.  
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 Embora G1 relate que não é papel da API essa extração de informações do 

SIGAA módulo biblioteca – produções acadêmicas, é notória uma contradição no 

entendimento de G1, visto que, a exemplo da necessidade de dados para alimentação 

do aplicativo de consulta ao acervo, o RI UFRN também requer um mecanismo que 

exporte dados públicos do SIGAA.  

No que concerne à subcategoria comunicação automática, esta tratou da 

produção das dissertações e teses, que, durante a pesquisa, foi comprovada a 

existência de um formato de exportação no SIGAA, adequado para importação no RI 

UFRN.  Dessa forma, foi perguntado se a API dos sistemas da UFRN pode ser 

adaptada para que o Repositório Institucional tenha comunicação direta com o SIGAA, 

de modo que as dissertações e teses homologadas possam ser submetidas 

automaticamente, no Repositório Institucional. A esse respeito, G1 respondeu: 

 

Não vejo problema nenhum. É só questão de planejamento mesmo e 

de delinear e definir bem o processo. Tecnicamente não existe 

nenhum impedimento, o impedimento vai ser sempre de prioridades e 

de recursos para se fazer o estudo, mas tecnicamente é totalmente 
viável. 

 

A interoperabilidade técnica implica o processamento automático e a 

reutilização da informação entre diferentes sistemas. Segundo Baptista (2010, p. 72), 

esse tipo de interoperabilidade é imprescindível para que os sistemas de informação 

possam se comunicar entre si, ressaltando que: 

 

A inexistência, ou a falha, de interoperabilidade em qualquer um dos 
níveis de comunicação, compromete toda a tentativa de comunicação. 
O surgimento de iniciativas isoladas de interoperabilidade resulta na 
criação daquilo que apelido de “ilhas de interoperabilidade”. Nestas 
ilhas existem várias máquinas que comunicam entre si e são 
interoperáveis, mas permanecem isoladas do resto do mundo. 

 

 Portanto, fica evidenciado que, quanto aos aspectos tecnológicos que 

envolvem a interoperabilidade técnica, embora o SIGAA não disponha de protocolos 

abertos para transferência de dados, como o OAIPMH, é possível promover a 

comunicação entre os sistemas RI UFRN e SIGAA por outros mecanismos, entre eles, 

a API. Para tanto, faz-se necessário definir algumas ações a serem implementadas 



92 

 

 

pela equipe de desenvolvimento do SIGAA, em parceria com as equipes dos Setores 

de Repositórios Digitais e de Suporte Técnico da BCZM. 

 

 

5.3.2 Análise do grupo focal 

 

O resultado do grupo focal – integrante da pesquisa efetivada – visando 

oportunizar uma discussão entre os sujeitos participantes, tem como objetivo extrair 

subsídios complementares para promover a comunicação entre o SIGAA e o RI 

UFRN. 

O encontro do grupo focal ocorreu no dia 4 de julho de 2017, na sala de 

reuniões da BCZM, ambiente fechado sem interrupções de barulho, com a 

participação de um representante do SIGAA, a diretora e um técnico de tecnologia de 

informação da BCZM, que foram nomeados P1, P2 e P3, respectivamente, juntamente 

com um observador e o mediador (pesquisadora). A reunião foi norteada por um 

roteiro previamente estabelecido (APÊNDICE C), bem como os documentos de 

gravação de voz e o termo livre esclarecido, enviados com antecedência aos 

participantes do grupo focal, por e-mail, respeitando-se o rigor metodológico da 

pesquisa. 

 A reunião teve a duração de, aproximadamente,1(uma) hora, gravada com 

auxílio de um gravador de voz, transcrita e analisada à luz do referencial teórico desta 

pesquisa, considerando 2 (duas) categorias da interoperabilidade – organizacional e 

técnica. 

O grupo focal foi iniciado com a contextualização do roteiro norteador , 

considerando que a UFRN já tem uma interface de programação de aplicações (API) 

que disponibiliza informações por meio de autorização a alguns membros da 

comunidade universitária (docente, discente e servidor técnico administrativo), 

mediante login e senha. Ademais, o Biblioteca Services é um dos serviços disponíveis 

na API que permite consultar informações sobre materiais existentes no acervo das 

bibliotecas da Universidade, e ainda, que as informações necessárias relativas as 

dissertações e teses, para integrar o RI UFRN, já estão disponíveis no SIGAA módulo 

Biblioteca, aba Produções Acadêmicas, para exportação. 
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Nesse contexto, veio à tona o seguinte questionamento: como efetivar a 

comunicação automática entre o SIGAA e o RI UFRN?. Com base nessa temática, 

iniciou-se o diálogo com os participantes, tendo o sujeito P2 relatado a importância da 

execução da proposta estudada por ser relevante tanto para UFRN, quanto para as 

instituições que integram a rede de cooperação com o SIGAA. P2, abordou, ainda, 

que: 

 

Acredito ser muito importante, tanto para o RI UFRN, quanto para o 
SIGAA. Visto que muitas unidades cooperantes perguntam se a 
alimentação do repositório já é automática via SIGAA. 

 

 Em seguida, a mediadora indagou se a API seria a melhor forma para promover 

a comunicação entre os sistemas ou se existe um outro meio para este fim. Assim, P1 

respondeu: 

 
 A API, hoje, é apenas uma interface do banco de dados, um serviço 
que fica rodando separado, com o propósito de centralizar os dados e 
estes não ficarem espalhados pelo sistema, serve para consultar 
dados brutos, ela não faz nenhum tipo de processamento. Exemplo: 
se eu quero consultar uma lista de alunos, ela informa. Ela apresenta 
dados públicos que existem no sistema, ela apenas consulta não tem 

nenhuma funcionalidade para gerar algo. 
 
 

 Assim, houve uma discussão do que é a API e para que serve; na oportunidade 

P1 complementou que: 

 
Na API, você só consulta e retorna para o usuário os dados. Hoje a 
API não gera nenhum arquivo. Tecnicamente seria possível, mas pela 
política aplicada a API serve somente para dados brutos e públicos. A 
API, é mais para dados brutos e públicos, você só busca e retorna 
para o usuário.   
Hoje o mais indicado seria criar um serviço dentro do SIGAA para 
exportar isso, do mesmo jeito que o SIGAA gera lá um arquivo ZIP em 
tela para o usuário (no caso, biblioteca produção acadêmica), ele 

exportaria no serviço. 

 

P3, reforçou que a ideia de ser pela API seria 

 

[...] ter um serviço na API, que o repositório periodicamente fosse 
checando se tem algo novo para trazer para o repositório, e a gente 
faz o processo de importação aqui no repositório, trazendo tudo 
automático, caindo no workflow do RI. 
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P1 enfatizou que, tecnicamente, “tanto a API, como webservice poderia fazer 

isso”. Assim, P2 perguntou qual a opinião do representante do SIGAA quanto a usar 

a API ou a Webservice. P1 respondeu:  

     
Hoje, pela política da API, seria uma webservice dentro do SIGAA. 
Porque tem essa necessidade de processamento e tem também as 
informações que não são totalmente públicas. Não pode ser para 
qualquer usuário, um webservice faz isso. Tecnicamente pode ser 
realizado via API ou Webservice, mas a política da API não gera nada, 
ela somente vai ao banco e retorna. O mais apropriado é criar uma 
webservice dentro do SIGAA. 

 
 

Essa opinião vai ao encontro das análises das entrevistas, sinalizando a 

necessidade de seguir as políticas de informação dos sistemas e da criação do termo 

de cooperação entre os referidos sistemas, visando favorecer e atender aos pré-

requisitos da Interoperabilidade organizacional 

Para tanto, buscou-se problematizar questões referentes aos acordos, às 

políticas de informação que permeiam a API e regem a interoperabilidade 

organizacional, fazendo-se necessário documentar as parcerias envolvidas. 

Quanto à efetiva comunicação entre os sistemas, o mediador retomou o 

questionamento aos participantes, oportunidade em que P1 enfatizou:  

 
A forma de fazer é que os sistemas se comuniquem. Para isso usa os 
serviços web, chamados webservices. Vai ter um serviço no SIGAA 
com um endereço e o acesso a porta para que o software do 
repositório (Dspace) por meio de uma funcionalidade possa ir lá e ter 
acesso às informações via controle de acesso (senha). 
[...] vai ter um serviço cliente aqui e servidor do outro lado. O Dspace 
vai ser o cliente e de acordo com a programação ele vai 
periodicamente consultar e trazer as informações programadas. Hoje, 
o SIGAA não faz isso, ele tem apenas a funcionalidade de quando 
consultado pelo usuário em tela gerar os arquivos XML solicitados 
(conjunto de regras que já foi desenvolvido). O serviço cliente – 
servidor gerará o mesmo arquivo XML, só que pelo serviço com 

credencial para acesso aos arquivos.  
 

Nesse contexto, o grupo concordou que a proposta de interoperabilidade será 

via webservice, por atender à política que, atualmente, rege a API, bem como pela 

questão do processamento dos dados, uma vez que já foi desenvolvido essa 

funcionalidade dentro do SIGAA, conforme afirmou P2 “pelo SIGAA é o mais viável 



95 

 

 

mesmo”.  Quanto à implementação dessa interoperabilidade, P1 evidenciou que: “é 

melhor criar um webservice no SIGAA, no formato da API, com autenticação”. 

 Dessa forma, o mediador perguntou a P3 como efetivar essa comunicação no 

RI UFRN, e obteve esta resposta: 

 

Com relação à implementação no repositório, a gente pode criar um 
cron no sistema e realizar um request no sigaa e daí faz todo o 
processo de importação, dispensando o uploud que é feito hoje. O 
importador vai funcionar não dentro do ri, mas no Linux, no mesmo 
sistema operacional, como se tivesse dentro do RI, só que em 
paralelo.  

 

 No que concerne à importação no RI UFRN, P3 respondeu que ocorrerá da 

mesma forma como já é realizada pelo importador, afirmando que: 

 

O importador recebe os arquivos compactados da exportação do 
SIGAA e descompacta esse ZIP antes de enviar para o workflow do 
RI. 

 

Como pode ser observado, na prática, o RI, enquanto cliente e via importador, 

realizará um request (requisição) de solicitação ao SIGAA, o qual retornará com um 

arquivo binário compactado em formato zip contendo XML, bitstream e contentes por 

item a ser importado. O cron, a que se referiu P3, é uma ferramenta do Linux que 

permite programar a execução de comandos, de maneira repetitiva ou de uma única 

vez, em dias e horários determinados. Dessa forma, a comunicação SIGAA e RI 

UFRN, via importador será automática.  

 Com base no grupo focal, observaram-se as recomendações que estão 

relacionadas às categorias de análises (organizacional e técnica). Quanto à categoria 

organizacional, evidenciou-se a necessidade de solicitar, por parte da direção da 

BCZM, o desenvolvimento de um serviço web (webservice), para viabilizar a 

exportação, de forma automática, das informações referentes às dissertações e teses 

já homologadas, disponíveis no SIGAA módulo biblioteca, aba produções 

acadêmicas. Como também, formalizar um acordo de cooperação técnica entre a 

SINFO, no que diz respeito ao SIGAA, e a BCZM, no tocante ao RI UFRN. Enquanto 

a recomendação para a categoria técnica é que a SINFO desenvolva o webservice, 

no SIGAA, a fim de permitir a comunicação entre os sistemas. 
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5.3.3 Proposta de interoperabilidade 

 

 Após a etapa exploratória, bem como a análise e discussão das entrevistas e 

do grupo focal, foi possível propor ações para viabilizar a interoperabilidade entre os 

sistemas SIGAA e RI UFRN e, ainda, elaborar um modelo para essa 

interoperabilidade. Cabe esclarecer que todas as ações propostas e/ou desenvolvidas 

foram pensadas durante a pesquisa e executadas pelos servidores das unidades 

envolvidas (SIGAA e RI UFRN) com a anuência dos gestores de cada unidade. 

Para as ações que visam à interoperabilidade e, considerando as dimensões 

analisadas por meio das categorias e subcategorias, sugere-se que essas ações 

sejam desenvolvidas por cada unidade responsável por seu respectivo sistema 

(SINFO/SIGAA – BCZM/RI), como medidas imprescindíveis para que a comunicação 

ocorra entre os referidos sistemas, uma vez que o Repositório institucional é um dos 

serviços do Setor de repositórios Digitais da BCZM. Sabe-se que a dimensão 

organizacional depende de uma solicitação formal da BCZM para a SINFO realizar o 

desenvolvimento de um serviço web (webservice) e, assim, viabilizar a exportação, de 

forma automática, das produções científicas contidas no SIGAA para o RI UFRN. Essa 

exportação deverá ser formalizada por um acordo de cooperação técnica entre as 

unidades responsáveis. 

Na dimensão semântica, foram criados quadros de equivalência para todos os 

tipos de documentos; essa ação foi necessária para imprimir significado aos campos 

SIGAA, no RI UFRN; por sua vez, a dimensão sintática foi atendida pela SINFO, com 

o desenvolvimento do formato de exportação em XML para as dissertações e teses 

homologadas (biblioteca - produções acadêmicas). Ainda em fase de solicitação, tem-

se o formato de exportação para os artigos de periódicos e eventos, livros e capítulos 

de livros (encontrados no Intellectus).  

No que concerne à dimensão técnica, como referida na etapa exploratória, foi 

desenvolvido um importador para proporcionar a importação de dados em lote no 

Dspace. De forma concomitante a SINFO deverá desenvolver o webservice, no 

SIGAA, que vai permitir a comunicação entre os sistemas (Quadro 13).  

 

Quadro 13 – Síntese das ações para interoperabilidade 

Dimensões da 
Interoperabilidade 

Ações para Interoperabilidade 
Unidades 

Responsáveis  
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Organizacional Solicitação de webservice 

Formalização de acordo de cooperação técnica 

BCZM 

SINFO 

Semântica Correlação de metadados SIGAA com Dublin 
Core 

BCZM (SRD) 

Sintática Formato de exportação em XML SINFO 

Técnica Desenvolvimento do Importador 
Desenvolvimento de webservice 

BCZM (SRD-SST) 
SINFO 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

 Com base nas ações para interoperabilidade e, como complemento a essas 

ações no que se refere à dimensão técnica, mais especificamente quanto à 

comunicação entre RI UFRN e SIGAA, por meio do webservice e do importador, 

propõe-se um modelo de interoperabilidade entre esses sistemas, conforme a figura 

23. 

 

Figura 23 – Modelo de interoperabilidade entre SIGAA e RI UFRN 

Fonte: Elaboração do autor (2017). 

 

 De acordo com o modelo, a comunicação entre os sistemas ocorrerá por meio 

de um webservice (no SIGAA) e um importador no padrão de arquitetura cliente -

servidor31, sendo o RI UFRN o cliente; e o webservice, o servidor. Nesse modelo, o 

importador irá enviar um request ao webservice. Esse request deverá ser programado 

para solicitar dissertações e teses ao webservice, de acordo com os filtros 

                                                                 
31 A tecnologia cliente/servidor é uma arquitetura na qual o processamento da informação é dividido em 
módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação (servidores) e 

outros responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes). 
Fonte: <http://www.penta.ufrgs.br/redes296/cliente_ser/tutoria_.htm> 
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predeterminados, que podem ser por data, programa de pós, tipo de material entre 

outros. O webservice, por sua vez, irá fornecer uma response (resposta) contendo um 

arquivo binário compactado no formato zip. Cada arquivo binário pode conter um ou 

mais conjuntos de dados (XML, bitstream(s) e contents), de acordo com a quantidade 

de itens a serem inseridos no repositório, sendo um conjunto de dados para cada item. 

Com base nesse response, o importador irá varrer cada pasta compactada e 

coletar o conjunto de dados. Ainda no importador, será identificado o handle da 

coleção de destino desses arquivos, que serão descompactados, e importados para 

o RI UFRN. Nessa importação, as informações referentes a esses arquivos serão 

depositadas/visualizadas no workflow do RI UFRN, de acordo com as coleções 

identificadas por meio do handle. A partir desse ponto, os depósitos passarão por 

processo de validação dos documentos.   

 Com o propósito de validar esse modelo, será feita uma avaliação do mesmo, 

pelos servidores do Setor de Repositórios Digitais, que corresponde à etapa de 

avaliação. 

 

 

5.4 Etapa de avaliação 

 

O modelo de interoperabilidade foi apresentado aos servidores do Setor de 

Repositórios Digitais (um bibliotecário e um técnico-administrativo), por meio de uma 

reunião, em 10 de julho de 2017. Na ocasião, os servidores responderam às três 

perguntas: A proposta para interoperabilidade entre os sistemas SIGAA e RI UFRN 

apresentada está compreensível? A proposta traz benefícios para as atividades do 

setor? Quais?  

Segundo os servidores, a proposta está compreensível e a sua aplicação 

poderá gerar benefícios para o setor, uma vez que agiliza o fluxo de atividades, 

otimizando o processo de depósito por importação, trazendo provavelmente, em lote, 

as dissertações e teses, reduzindo as etapas que, atualmente, são realizadas de 

forma manual. De acordo com esses servidores:  

 

Está claro o processo de fluxo dos documentos do SIGAA para o RI 
sem a interferência do profissional servidor. 
A proposta permitirá a otimização e rapidez do serviço de importação 
dos documentos, bem como a economia de papéis na impressão de 
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listagens. O projeto ora apresentado na pesquisa é inteligível e deverá 
acelerar essa prestação de serviço tão importante à comunidade 

universitária e outros.  

 
Essa proposta, se realmente implementada, irá facilitar muito o nosso 
dia-a-dia, já que irá reduzir os processos que realizamos hoje, 
eliminando essa parte do processo que é manual, as listagens que a 

gente gera e tem que conferir antes de poder fazer a importação. 
 

Dessa forma, após a validação do modelo proposto, pelos servidores do Setor 

de Repositórios Digitais, pretende-se apresentá-lo à direção da BCZM para que ela 

possa formalizar a solicitação de criação do webservice, à SINFO, e assim, possibilitar 

a implementação desse modelo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A UFRN vem armazenando e disponibilizando, por meio de seus sistemas de 

informação, SIGAA e RI UFRN, sua produção técnico-científica. O RI UFRN, de 

acesso aberto, registra, armazena, dissemina e preserva, digitalmente, sua produção. 

Já o SIGAA objetiva, apenas, o registro e armazenamento dessa produção. Nesse 

contexto, visando otimizar os processos relativos aos depósitos dessa produção que 

ocorrem de forma duplicada, nesses dois sistemas de informação, a pesquisa partiu 

da hipótese de que seria possível tornar os referidos sistemas interoperáveis.  

Com base nessa interoperabilidade, a produção passa a ser disponibilizada, por 

meio do RI UFRN, minimizando a duplicidade de depósitos em sistemas distintos, de 

uma mesma produção. Essa disponibilização, considerando que o RI UFRN recorre 

aos protocolos abertos, permitindo, assim, que documentos sejam coletados, 

primeiramente, pelo portal nacional oasisbr, e depois, pelos diretórios internacionais, 

garantindo efetivamente uma maior visibilidade. 

Nessa conjuntura, a pesquisa buscou promover a interoperabilidade entre o 

SIGAA e o RI UFRN, com vistas à visibilidade dos conteúdos digitais. Para alcançar 

esse objetivo, foram propostos os seguintes objetivos específicos: identificar tipos de 

documentos armazenados no SIGAA, que podem ser inseridos no RI UFRN, bem 

como metadados específicos para cada tipo de documento; verificar mecanismos de 

interoperabilidade entre esses sistemas; recomendar ações que viabilizem a 

interoperabilidade entre tais sistemas; e, ainda, propor um modelo de 

interoperabilidade entre eles. Para isso, a pesquisa buscou respaldo metodológico no 

método pesquisa-ação. Esse método possibilitou o envolvimento do pesquisador com 

os participantes da pesquisa como também ações desenvolvidas em conjunto entre 

os setores envolvidos na pesquisa.   

Quanto à identificação dos tipos de documentos armazenados no SIGAA, as 

análises dos sistemas e a pesquisa documental apresentaram as dissertações e 

teses, os artigos publicados em periódicos, os artigos apresentados em eventos, livros 

e capítulos dos livros. Desses tipos, comprovou-se que, apenas, dissertações e teses 

estão em condições favoráveis, portanto podem ser inseridos no RI UFRN, uma vez 

que somente esses tipos de documentos podem ser exportados do SIGAA módulo 

biblioteca – produções acadêmicas, com um conjunto de dados (XML, bitstream(s) e 

contents), bem como são os únicos que possuem o termo de autorização, pré-
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requisitos que contribuem para a interoperabilidade. Além disso, para esses 

documentos, identificaram-se os respectivos conjuntos de metadados específicos 

para cada tipo de documento. Com base nessa identificação, foram criados os 

quadros de equivalência, que demonstraram a correlação entre os campos existentes 

no SIGAA e seus correspondes em Dublin Core, utilizado no RI UFRN.  

No que se refere à verificação de mecanismos de interoperabilidade entre os 

sistemas SIGAA e RI UFRN, de acordo com o levantamento de dados por meio das 

entrevistas e do grupo focal, foi possível verificar que, atualmente, o mecanismo 

existente é a API, interface de programação de aplicações, que tem como principal 

função disponibilizar os dados dos sistemas da UFRN. Contudo, mesmo existindo 

esse mecanismo, não há, por meio dele, a possibilidade de interoperar os referidos 

sistemas uma vez que a política da API não prevê fornecimento de dados 

processados, apenas de dados brutos, além da API permitir acesso apenas aos dados 

públicos. Assim, documentos como dissertações e teses que tenham sido 

embargados, ou seja, com dados restritos, não poderiam ser disponibilizados por meio 

da interface de programação de aplicações e, portanto, não poderiam ser exportados 

para o RI UFRN.  

Mais especificamente por meio do grupo focal, foi possível concluir que o 

desenvolvimento e implantação do Webservice, um serviço web, será a opção viável 

para realizar a interoperabilidade técnica entre os sistemas pela necessidade de 

interoperar dados processados e também possibilitar exportação de informações do 

SIGAA que não sejam públicas. 

No que concerne à recomendação de ações para viabilizar a interoperabilidade 

entre os sistemas, essas foram elaboradas com base na análise e discussão das 

entrevistas e do grupo focal. Algumas dessas ações já foram implantadas durante a 

pesquisa; e outras, sugeridas. As ações implantadas, pela BCZM, no que se refere ao 

seu repositório, foram: a criação dos quadros de equivalência para todos os tipos de 

documentos, ação necessária para imprimir significado aos campos SIGAA, no RI 

UFRN; e o desenvolvimento e implantação do importador, ação que permitiu a 

importação das dissertações e teses, ainda que de forma semiautomática. Essa 

implantação possibilitou um avanço quanto ao número de dissertações e teses 

depositadas no repositório.  

As ações sugeridas, para a SINFO no que concerne ao SIGAA, foi o 

desenvolvimento do webservice, enquanto, para a BCZM, a solicitação formal de 
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criação do webservice como também a formalização de acordo de cooperação 

técnica. Esse acordo de cooperação atende ao aspecto organizacional da 

interoperabilidade. 

No que diz respeito à proposição de um modelo de interoperabilidade, a partir do 

grupo focal, foi possível compreender melhor o funcionamento do mecanismo 

disponível (API) bem como a necessidade de criação de novo mecanismo 

(webservice) e ainda, compreender que a arquitetura cliente-servidor é a mais 

indicada para promover a interoperabilidade. Dessa forma, foi apresentado um modelo 

de comunicação entre os sistemas, que depende do desenvolvimento do webservice, 

junto a um importador, esse já desenvolvido.  

Esta pesquisa se deparou com algumas dificuldades durante seu 

desenvolvimento. Uma dessas dificuldades diz respeito à realização do grupo focal, 

que, inicialmente, deveria ter ocorrido em maio, no entanto, devido à dificuldade de 

agenda dos participantes das duas unidades, o encontro só pôde ocorrer em 4 de 

julho, bem próximo ao prazo de entrega da pesquisa. Considerando que somente na 

realização do grupo focal foi possível identificar o webservice como serviço viável, 

essa dificuldade implicou a falta de tempo hábil para efetivar um pré-teste da proposta 

de interoperabilidade, uma vez que esse webservice ainda necessita de 

desenvolvimento.  

Isso ocasionou outra dificuldade, ou seja, a impossibilidade de estimar um prazo 

para esse pré-teste, uma vez que se faz necessária, antes de tudo, a solicitação, por 

parte da BCZM, de desenvolvimento de um serviço à SINFO, pela inviabilidade de 

determinar o tempo desse desenvolvimento, por se tratar de uma outra unidade que 

adota políticas próprias quanto ao desenvolvimento de novos produtos. Nesse 

sentido, ficou acordado com a direção da BCZM que ela irá marcar reunião com o 

gestor do SIGAA para apresentar a necessidade e assim, estudar prazos. 

Apesar das dificuldades encontradas e, em face do exposto, considera-se que 

os objetivos propostos foram alcançados de forma satisfatória, uma vez que focou em 

uma problemática existente na UFRN, no que se refere à duplicidade de informação 

e fluxos de trabalho quanto aos depósitos da produção científica, apontando 

caminhos; alguns já em uso; outros, sugeridos que podem resolver essa problemática. 

Nesse contexto, como sugestão para pesquisas vindouras, esse modelo de 

interoperabilidade entre os sistemas SIGAA e RI UFRN poderá ser aplicado, inclusive, 

no universo das monografias, uma vez que a Universidade também dispõe de uma 
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Biblioteca Digital de Monografias, fazendo uso do mesmo software que o RI UFRN, 

armazenada em outro servidor. 

Assim, considerando que os sistemas SIG-UFRN integram uma Rede de 

Cooperação entre 35 Instituições Federais de Ensino Superior que utilizam de 

transferência de tecnologia da UFRN para as instituições cooperadas, acredita-se que 

uma vez implementada a interoperabilidade entre SIGAA e RI UFRN, é possível ser 

utilizada pelas instituições cooperadas que utilizam os dois sistemas: SIGAA e 

Repositório Institucional. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTOR DO SIGAA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 
 

 

Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada ao gestor do SIGAA, 

com o objetivo de extrair subsídios complementares para elaboração da dissertação 

de mestrado da discente Clediane de Araújo Guedes Marques, sob a orientação do 

Prof. Dr. Fernando Luiz Vechiato. Destacamos a importância da sua participação e 

ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão 

utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos. 

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. 

 

I Parte – Perfil do Participante 

A – Função que exerce no SIGAA_______________________________ 

B – Tempo de atividades relacionadas ao SIGAA ___________________ 

 

II Parte – Investigação 

1. A resolução acima apresentada determina que os repositórios sejam 

interoperáveis com outros sistemas, isso acontece com o SIGAA? 

2. O SIGAA utiliza o protocolo Open Archive Initiative for Metadata Harvesting (OAI-

PMH)? 

3. O SIGAA exporta informações (metadados) para algum sistema externo? Qual 

(is) sistema (ais)? 

4. Se sim, existe algum acordo formal documentado com esse(s) sistema(s) para 

que ocorra essa exportação de dados? Que tipo? 

5. Em qual formato são exportadas essas informações? 
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6. A quem cabe a determinação do conjunto de informações que será exportado? 

Quem gerencia a estrutura a ser exportada? 

7. A produção intelectual dos docentes pode ser exportada, informações 

(metadados) e arquivo (pdf)? 

8. Existe local definido no SIGAA para receber a produção intelectual do servidor 

técnico administrativo? 

9. Caso afirmativo, essa produção também pode ser exportada, como? 

10. Quais os mecanismos que o SIGAA possui para exportar informações para 

outros sistemas? API? Webservice? 

11. No módulo Biblioteca – Produções Acadêmicas – já exportamos manualmente 

através do arquivo ZIP dados da produção discente, no caso apenas das 

dissertações e teses (contente; pdf; XML) para o RI UFRN. É possível realizar 

essa exportação automaticamente?  

12. Consultei o site <api.ufrn.br>. É possível que a API do SIGAA possa ser 

adaptada para exportar nos formatos que o Repositório Institucional precisa 

(contente; pdf; XML)? 

13. No caso das dissertações e teses a API pode ser adaptada para que o 

Repositório Institucional tenha comunicação direta com o SIGAA, de modo que 

as dissertações e teses homologadas possam ser submetidas automaticamente 

no Repositório Institucional? 

 

Agradecemos sua colaboração. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA - GESTOR DO RI UFRN 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

 

Este roteiro de entrevista integra uma pesquisa realizada ao gestor do RI UFRN, 

com o objetivo de extrair subsídios complementares para elaboração da dissertação 

de mestrado da discente Clediane de Araújo Guedes Marques, sob a orientação do 

Prof. Dr. Fernando Luiz Vechiato. Destacamos a importância da sua participação e 

ressaltamos que as informações obtidas neste instrumento de pesquisa serão 

utilizadas única e exclusivamente para fins acadêmicos. 

 

I Parte – Perfil do Participante 

A – Função que exerce no RI UFRN_______________________________ 

B – Tempo de atividades relacionadas ao RI UFRN ___________________ 

 

II Parte – Investigação 

1. A RESOLUÇÃO nº 059/2010-CONSEPE, de 13 de abril de 2010, do RI UFRN, 

estabelece que o repositório seja Interoperável. Essa interoperabilidade 

acontece? Como? 

2. Qual o impacto da interoperabilidade no RI UFRN? 

3. No RI UFRN existe metadados específicos por tipo de documentos? Quais 

são? 

4. Considera relevante a produção inserida no SIGAA ser interoperável com o 

RI?   

5. O RI exporta metadados para algum outro sistema? Qual? 

6. Quais formatos são possíveis serem exportados e ou importados os 

metadados? 

7. Quem gerencia a estrutura a ser exportada? 

8. No caso de importação ou exportação de metadados, são respeitados os 

direitos autorais? Ou seja, os metadados referentes aos direitos autorais 

também são importados ou exportados? E são respeitadas as datas de 

embargo das obras? 

9. Existe algum acordo firmado do RI UFRN com o SIGAA para realização de 

interoperabilidade de dados de um sistema para outro? 

 

 

 

Agradecemos sua colaboração. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

 
Este roteiro do grupo focal integra uma pesquisa realizada com a participação 

de um representante do SIGAA, a diretora e um técnico de tecnologia de informação 
da BCZM, visando oportunizar uma discussão, com objetivo de extrair subsídios para 
promover a comunicação entre o SIGAA e o RI UFRN, com fins de complementar a 

elaboração da dissertação de mestrado da discente Clediane de Araújo Guedes 
Marques, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Luiz Vechiato. Destacamos a 

importância da sua participação e ressaltamos que as informações obtidas neste 
instrumento de pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente para fins 
acadêmicos.  

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. 

I Parte – Perfil dos Participantes 

1 Função que exerce ______________________________________ 

  Tempo de atividades relacionadas ao cargo ___________________ 

2 Função que exerce ______________________________________ 

  Tempo de atividades relacionadas ao cargo ___________________ 

II Parte – Investigação 

Considerando que a UFRN já tem uma interface de programação de aplicações 
(API) que disponibiliza informações através de autorização a alguns membros da 
comunidade universitária (docente, discente e servidor técnico administrativo), por 

meio de login e senha; 

Considerando que o Biblioteca Services é um dos serviços disponíveis na API, 
o qual permite consultar informações sobre materiais que se encontram no acervo das 

bibliotecas da Universidade; 

Considerando, ainda, que as informações necessárias de dissertações e teses 
para integrarem o RI UFRN, já estão disponíveis no SIGAA módulo Biblioteca, aba 
Produções Acadêmicas por meio de um arquivo de exportação (arquivo binário 

compactado em formato zip contendo conjunto de dados formado por XML, arquivo e 
contents);  

Surgiu o seguinte questionamento: como realizar a comunicação automática 

entre o SIGAA e o RI UFRN? 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DA PESQUISA NO COMITÊ DE ÉTICA 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Título da Pesquisa: Repositór 

io Institucional da UFRN e Sistema 

Integrado de Gestão 

de Atividades 

Acadêmicas 

(SIGAA): proposta de 

interoperabilidade 

Pesquisador: 

CLEDIANE DE 

ARAUJO GUEDES 

MARQUES Área 

Temática: Versão: 1 

CAAE: 

64827616.8.0000.52

92 Instituição 

Proponente: Pós-

Graduação em 

Biblioteconomia 

Patrocinador 

Principal: 

Financiamento 

Próprio  

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 2.009.303  

Apresentação do Projeto:  

Repositório Institucional da UFRN e Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA): proposta de interoperabilidade (é a capacidade de um sistema - informatizado ou não de se 

comunicar de de forma transparente - ou o mais próximo disso com outro sistema - semelhante ou 

não. Para que um sistema seja considerado interoparável, é muito importante que que ele trabalhe 

com padrões abertos ou ) é um projeto apresentado ao Programa de Pós-graduação em 

Biblioteconomia da UFRN.  
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Objetivo da Pesquisa:  

Tem como objetivo primário: Estabelecer estratégias para promover a interoperabilidade do RI UFRN 

com o SIGAA, com vistas à visibilidade internacional dos conteúdos digitais. Objetivo Secundário: a) 

identificar tipos de documentos armazenados no SIGAA, que podem ser inseridos no RI UFRN, bem 

como metadados específicos para cada tipo de documento; b) verificar mecanismos de 

interoperabilidade entre esses sistemas; c) promover estratégias de ação que viabilizem a 

interoperabilidade entre tais sistemas, por meio da pesquisa-ação; d) Propor um modelo de 

interoperabilidade entre esses sistemas.  

 

Continuação do Parecer: 2.009.303  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Riscos: Os riscos da pesquisa são de baixo impacto aos participantes podendo acontecer um pequeno 

desconforto pelo tempo da entrevista por estar falando, que será minimizado ao término pelo repouso 

e você terá como benefício de agilizar o processo de arquivamento e disponibilização da produção 

intelectual dos membros da instituição. Benefícios: O projeto tem como benefício a Instituição a 

otimização dos processos relativos ao autoarquivamento e a disponibilização da produção científica da 

UFRN, uma vez que ocorre de forma duplicada, no RI UFRN e no SIGAA.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

O estudo adotará técnica de análise de conteúdo, com a finalidade de estudar e analisar 

sistematicamente a pesquisa por meio de textos e comunicação. De acordo com Martins e Theóphilo 

(2009, p.98) essa técnica analisa “[...] a comunicação de maneira objetiva e sistemática. Buscam -se 

inferências confiáveis de dados e informações com respeito e determinado contexto, a part ir dos 

discursos escritos ou orais de seus setores e ou atores”. Os autores ainda enfatizam que a aplicação 

da técnica análise de conteúdo, acontece em conjunto com uma pesquisa documental e aplicação de 

entrevistas.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Todos os Termos de Apresentação obrigatória foram devidamente contemplados.  

Recomendações:  

Atualização da data do envio do Projeto ao Comitê de Ética, cuja previsão era para novembro/dezembro 

de 2016.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

O projeto está bem instruído. As questões éticas seguem o preceituado pela Resolução 

510/2016/CNS/MS (arts 3º, I,VI, VII,VIII e X), no que se refere aos princípios éticos das pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais. Assim sendo, a situação do Projeto é APROVADO, devendo o mesmo 

ser executado.  

Considerações Finais a critério do CEP:  
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

Tipo Documento  Arquivo  Postagem  Autor  Situação 

Informações 
Básicas do 

Projeto  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_823925.pdf  

15/02/2017 
15:34:11  

 Aceito  

 

 
Continuação do Parecer: 2.009.303  

TCLE / 
Termos de 
Assentimento / 

Justificativa de 
Ausência  

TERMODECONSENTIMENTOLIVREEE 
SCLARECIDO_Questionario_CledianeA 
GMarques_.pdf  

15/02/2017 
15:31:27  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

TCLE / 
Termos de 
Assentimento / 

Justificativa de 
Ausência  

TERMODECONSENTIMENTOLIVREEE 
SCLARECIDO_Entrevista_CledianeAG 
Marques.pdf  

15/02/2017 
15:30:57  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

Projeto 
Detalhado / 

Brochura 
Investigador  

Projeto_Dissertacao_CledianeAGMarqu 
es.pdf  

14/02/2017 
17:30:01  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 

GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

Outros  Cartadeanuencia_ICe_.pdf  09/02/2017 
16:32:29  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

Outros  cartadeanuencia_SINFO_.pdf  09/02/2017 

16:26:47  

CLEDIANE DE 

ARAUJO 
GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

Outros  

Termodeautorizacaoparagravacaodevoz 
_Entrevista_CledianeAGMarques_datilo 
scopica.pdf  

08/02/2017 

22:16:30  

CLEDIANE DE 

ARAUJO 
GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

Cronograma  CRONOGRAMADADISSERTACAO_Cle 
dianeAGMarques.pdf  

08/02/2017 
21:57:35  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 

GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

Declaração de 
Pesquisadores  

FolhadeIdentificacaodoPesquisador_Cle 
dianeAGMarques.pdf  

05/12/2016 
18:54:43  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

Outros  Cartadeanuencia_BCZM.pdf  05/12/2016 
18:48:54  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

Folha de 

Rosto  

FolhadeRosto_CledianeAGMarques_Mo 

dificado.pdf  

05/12/2016 

18:46:21  

CLEDIANE DE 

ARAUJO 
GUEDES 
MARQUES  

Aceito  
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Declaração de 
Pesquisadores  

Termo_Confidencialidade_CledianeAGM 
arques.pdf  

10/11/2016 
11:44:56  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 

GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

Declaração de 
Pesquisadores  

Declaracao_nao_inicio_CledianeAGMar 
ques.pdf  

10/11/2016 
11:41:25  

CLEDIANE DE 
ARAUJO 
GUEDES 

MARQUES  

Aceito  

Outros  curriculo_lattesCledianeAGMarques.pdf  10/11/2016 

11:40:50  

CLEDIANE DE 

ARAUJO 
GUEDES 
MARQUES  

Aceito  

 
Situação do Parecer:  
Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  

Não  

 
Continuação do Parecer: 2.009.303  

NATAL, 10 de Abril de 2017  

Assinado por: 

SERGIO ALBUQUERQUE 

(Coordenador) 
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ANEXO B – MANUAL DO IMPORTADOR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
COORDENADORIA DE APOIO TECNOLÓGICO 

SETOR DE SUPORTE TÉCNICO 
MANUAL DO IMPORTADOR 

 

Interface gráfica de importação SIGAA-DSpace 

A interface gráfica de importação para DSpace tem como objetivo agilizar o processo de inserção de 

dados oriundos do SIGAA. Foi desenvolvida para prover aos serviços do Setor de Repositórios Digitais 
maior liberdade no fluxo de trabalho interno. 

Todos os testes de utilização foram realizados na base de testes instalada em corvus 
(http://10.2.0.32:8080/jspui), funcionando com sistema operacional Debian 7. 

A interface de utilização oficial do importador para ser acessada deve ter autenticação obrigatória. 

Instalação 

Para realizar a instalação, é necessário que o servidor possua o apache2 instalado. Como utiliza-se um 

servidor com DSpace já instalado, não é necessário preocupar-se com esse requisito. 

Como a ferramenta foi desenvolvida com a linguagem PHP, é necessária a instalação dos modulos 

corretos para o apache: 

# apt-get install php5 php-

pear 
# service apache2 restart 

Logo em seguida, o diretório do importador é alocado em /var/www/ com o nome desejado para 
acesso. 

Em seguida, é fundamental mudar as permissões para o novo diretório criado, para que o upload de 

arquivos possa ser possível. Nesse caso, nomeou-se o diretório como “importador”: 

# chown -R www-data 

/var/www/importador 

# chmod -R 775 

/var/www/importador 

Como os comandos de importação do DSpace precisam de privilégios de administrador, uma vez que 

o servlet container é inicializado com usuário root, precisamos adicionar o usuário www-data às suas 

devidas permissões. Nesse caso: 

# visudo -f /etc/sudoers 

Adicionando-se a linha abaixo: 

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL 

http://10.2.0.32:8080/jspui
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Nota: tal manobra não coloca em risco a integridade do servidor, tendo em vista que não há nenhum 

outro script de execução de comandos shell no apache, nem tampouco entrada de dados do usuário 
para zonas sensíveis dos scripts executados externamente. 

Por fim, é necessário configurar o php para suportar maiores arquivos de upload. Nesse caso 

recomenda-se 100MB, podendo ser alterado conforme necessário. Para tal, edita-se o arquivo 

/etc/php5/apache2/php.ini (podendo variar de acordo com o sistema operacional) e alteram-se os 

seguintes atributos: 

post_max_size = 100M 

upload_max_filesize = 100M 

max_file_uploads = 50 

Por fim, verificar a corretude do comando de importação (handle principalmente) no arquivo 

index.php do diretório raiz do importador, considerando que varia entre as diferentes versões de 

DSpace. 

Para a utilização de autenticação simples, ver artigo sobre Apache 2. 

Nota: é recomendado realizar backups periódicos dos diretórios de log do importador, evitando a 

perda de informações de importações anteriores. 

Utilização 

O importador foi desenhado para uma utilização simples, onde serão enviados os arquivos 
diretamente baixados do SIGAA. Sendo assim, o usuário precisa ter em mãos: 

● O arquivo .zip com os itens os quais desejam-se importar 

● O handle da coleção de destino 

O número do handle é obtido ao acessar a página da coleção e verificar esse valor na própria URL e.g 

http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/00000 possui como handle 

“123456789/00000”. Entretanto, para realizar a importação, é necessária apenas a última parte do 

código, já que a primeira é comum a todo o repositório. Tal medida é utilizada para evitar a coleta de 
informação redundante, agilizando o processo. 

Feito isso, é recomendada a confirmação de handle, tendo em vista que a entrada de um valor errado 

pode causar a adição de documentos a uma coleção não desejada. Em caso de erros, a reversão deverá 

ser feita por solicitação ao suporte técnico, informando-se o código da operação informado após a 
importação. 

Confirmados os dados, é necessário apenas clicar em importar e aguardar o final do processo. Se tudo 

correr como esperado, o sistema retornará uma mensagem de sucesso e logo abaixo irá exibir as 

informações acerca do processo, tais como: código da operação, data e hora da tentativa de 
importação, saída do DSpace e total de arquivos importados. 

É importante guardar todos os códigos de operação retornados a cada importação, inclusive aquelas 

malsucedidas, pois este número é utilizado no rastreio de erros e reversão de importações.  

https://10.2.0.33/wiki/doku.php?id=linux:apache2
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/00000


124 

 

 

Informações importantes 

O importador atualmente está configurado para adicionar os novos documentos ao fluxo de trabalho 

da coleção em questão, evitando que os itens passem diretamente para a consulta pública.  

Entretanto, caso não haja um administrador designado previamente, os itens podem ser adicionados 

diretamente à coleção, e o importador não é capaz de informar a ausência do gerenciador de 

conteúdo. Nesse aspecto, é fortemente recomendada uma verificação prévia da coleção alvo da 
importação, a fim de evitar maiores problemas. 

É importante que os arquivos para upload não sejam renomeados, pois esse procedimento pode 

tornar o descompactador incapaz de realizar os primeiros procedimentos de importação. Em caso de 

necessidade do procedimento, recomenda-se a não utilização de espaços (ou sua substituição por 

traços/underlines) nem caracteres além daqueles utilizados na língua inglesa, como por exemplo “á”, 

“ô”, “ç” etc. 

Em casos onde o arquivo ultrapassa o limite suportado pelo servidor, o importador retornará a tela 

inicial sem nenhum feedback. Desse modo, recomenda-se a geração de um arquivo menor através do 

SIGAA. 

Log de operações 

O sistema possui três tipos de logs: 

● O registro de mapfiles do DSpace, o qual relaciona o arquivo enviado via upload com o handle 

atribuido ao item dentro do repositório (armazenado 

em[RAIZ]/log/mapfiles/CODIGO_OPERACAO.map). 

● O registro de saída do comando de importação DSpace, útil para avaliar possíveis erros ou 

solucionar problemas com futuras importações (armazenado em 

[RAIZ]/log/dspaceimporter/CODIGO_OPERACAO.log). 

● Histórico de importações, fundamental para relacionar o código da operação com a data e a 

coleção alvo. Utilizado em caso de reversão de importação (armazenado em 

[RAIZ]/log/historico.log). 
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