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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo propor ações capazes de motivar os estudantes 

da Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Brasil) a adotarem a disponibilização imediata dos trabalhos de 

conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias, levando em consideração o 

alto índice de trabalhos de conclusão de curso embargados, com acesso restrito de 

um a três anos. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza 

descritiva e abordagem mista, pautada na Teoria da Ação Racional. Foram 

aplicados questionários online com perguntas fechadas e abertas, e entrevistas 

semiestruturadas aos alunos e professores, de modo que a interpretação dos 

resultados se deu à luz da Teoria da Ação Racional. Em relação às informações 

coletadas, utilizou-se a análise estatística descritiva e inferencial para o questionário 

e, para as entrevistas, a análise de conteúdo fundamentado em Bardin. Os 

resultados sugerem que professores e alunos compreendem os conceitos de acesso 

aberto e embargo, bem como percebem que o embargo pode gerar atrasos para a 

realização de outros estudos. Os alunos demonstraram indecisão no tocante ao 

acesso aberto ou embargo do trabalho final na Biblioteca Digital, já os docentes 

mostraram-se mais aderentes à ideia de propor o livre acesso aos orientandos. 

Contudo, essa atitude positiva ao acesso imediato se contradiz com as práticas, pois 

foi identificado que o embargo é uma orientação dos próprios professores aos 

alunos para efetuarem o depósito na Biblioteca Digital de Monografias, sendo reflexo 

da forte cultura de publicar o trabalho final (elaborado em formato de artigo). Logo, 

as questões de direitos autorais nas revistas e, em particular, o receio de perder o 

ineditismo vêm contribuindo para o aumento de embargos. Assim sendo, as 

motivações que contribuem para o embargo são: futura publicação, recomendação 

do orientador e medo ao plágio. Deste modo, foi elaborado um plano de ação para, 

entre professores e alunos, difundir os benefícios do acesso aberto imediato, bem 

como capacitá-los no uso de ferramentas como SHERPA/RoMEO e Diadorim, a fim 

de auxiliá-los nas questões de direitos autorais relacionadas às políticas das editoras 

de periódicos e incentivar o depósito de pre-prints nos repositórios.  

 

Palavras-chave: Embargo. Acesso Aberto. Produção acadêmica. Teoria da ação 

racional.  



 

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation aims to propose actions capable of motivating the undergraduate 

students of the Trairi Health Sciences School of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (Brazil) to grant immediate access to the undergraduate final papers 

deposited at the repository “Biblioteca Digital de Monografias”, taking into 

consideration the high rate of embargoed papers which remain restricted for one to 

three years. Regarding the methodology, it is an descriptive research based on the 

Rational Action Theory. Online questionnaires with closed and open questions and 

semi-structured interviews were applied to students and teachers, so that the 

interpretation of the results was based on the Rational Action Theory. Concerning the 

information collected, descriptive and inferential statistical analysis was used for the 

questionnaire and content analysis for interviews based on Bardin. The results 

suggest that professors and students understand the concepts of open access 

and embargo, as well as they realize that the embargo can lead to delays in further 

studies. Students showed indecision about open access or embargo of the final 

paper in the Digital Library, while the professors were more adherent to not delay 

access to their student papers. However, this positive immediate access attitude 

contradicts the practices, as it was identified that the embargo is an orientation of the 

professors themselves to their students before make the deposit in the repository, 

reflecting the strong culture of publishing the final work (elaborated in paper format). 

Thus, copyright issues relating journals and the fear of losing their originality in 

particular have contributed to the increase of embargoes. Therefore, the motivations 

that contribute to the embargo are: future publication, professors’ recommendation 

and fear of plagiarism. In this way, an action plan is proposed for advocating the 

benefits of immediate open access among professors and students, as well as 

teaching about tools such as SHERPA/RoMEO and Diadorim in order to help them 

address copyright issues related to the policies of journal publishers and incentive 

the auto-archiving of preprints in the repositories. 

 
Keywords: Embargo. Open Access. Academic production. Theory of rational action. 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Tela inicial da BDM ............................................................................. 57 

Figura 2 – Modelo da Teoria da Ação Racional ................................................... 67 

Figura 3 – Síntese metodológica da Pesquisa  .................................................... 79 

Figura 4 – Fluxograma de tomada de decisão para o acesso imediato ou embargo 

na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN .................................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Quantitativo de depósitos e embargos na Biblioteca Digital de 

Monografias da UFRN ............................................................................................... 58 

Quadro 2 – Operacionalização de variáveis .............................................................. 73 

Quadro 3 – Dados das entrevistas ............................................................................ 76 

Quadro 4– Relação entre os objetivos específicos  e técnicas utilizadas ................. 79 

Quadro 5 – Síntese de ações para promover o acesso imediato nos repositórios de 

acesso aberto, segundo levantamento bibliográfico ............................................. ....83 

Quadro 6 – Assertivas do construto Crenças ............................................................ 86 

Quadro 7 – Assertivas do construto Normas Subjetivas ........................................... 93 

Quadro 8 – Resposta ao Objetivo específico A ......................................................... 97 

Quadro 9 – Assertivas do construto Atitude .............................................................. 98 

Quadro 10 – Assertivas do construto Intenção..................................................... ..107 

Quadro 11 – Plano de ação para a promoção do depósito do trabalho de conclusão 

de curso com acesso imediato na Biblioteca Digital de Monografias para a FACISA

 ............................................................................................................................. 123 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Crenças sobre acesso aberto e embargo entre discentes e docentes ... 92 

Gráfico 2 – Resultado da variável Norma subjetiva sobre acesso aberto e embargo 

entre discentes e docentes................................................................................... 96 

Gráfico 3 – Atitude quanto ao embargo do trabalho final entre docentes e discentes

 ............................................................................................................................. 106 

Gráfico 4 – Intenção positiva de docentes e discentes à disponibilização do trabalho 

de conclusão de curso em acesso aberto ............................................................ 112 

Gráfico 5 – Motivos expressados para embargo do trabalho final na FACISA 

(docentes e discentes) ......................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Área de atuação/ curso ............................................................................ 85 

Tabela 2 – Sexo ........................................................................................................ 85 

Tabela 3 – Faixa etária .............................................................................................. 86 

Tabela 4 – Crenças (informações) sobre Acesso Aberto e embargo na categoria 

discente ..................................................................................................................... 87 

Tabela 5 – Crenças (informações) sobre Acesso Aberto e embargo na categoria 

docente ..................................................................................................................... 90 

Tabela 6 – Análise da variável norma subjetiva na categoria discente ..................... 94 

Tabela 7 – Análise da variável norma subjetiva na categoria docente ...................... 95 

Tabela 8 – Atitude dos discentes quanto ao embargo do trabalho final .................... 99 

Tabela 9 – Atitude dos docentes quanto ao embargo do trabalho final ................ 102 

Tabela 10 – Correlação estatística entre as respostas de docentes e discentes 

quanto à variável atitude ...................................................................................... 105  

Tabela 11 – Intenção dos discentes para a disponibilização do trabalho final em 

acesso aberto ....................................................................................................... 108 

Tabela 12 – Intenção dos docentes para orientar à disponibilização do trabalho final 

em acesso aberto ................................................................................................. 109 

Tabela 13 – Correlação estatística entre as respostas de docentes e discentes 

quanto à variável intenção.................................................................................... 111 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 
AA Acesso Aberto  

BCZM Biblioteca Central Zila Mamede 

BDM Biblioteca Digital de Monografias 

BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertações  

BOAI Budapest Open Access Initiative  

BRAPCI Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CB Centro de Biociências 

CCET Centro de Ciências Exatas e da Terra 

CCHLA Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

CCSA Centro de Ciências Sociais Aplicadas  

CE Centro de Educação 

CEP Comitê de ética em pesquisa 

CERES Centro de Ensino Superior do Seridó 

CI Ciência da Informação 

COAR Confederation of Open Access Repositories 

CT Centro de Tecnologia 

EAJ Escola Agrícola de Jundiaí 

EMCM Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte  

ESUFRN Escola de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

ETD Electronic Theses and Dissertation  

FACISA Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

FAQ Frequently Asked Questions 

GIC Gestão da Informação e do Conhecimento  

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial  

MOOC Massive Open Online Course  

RD Repositório Digital 

REA Recursos Educacionais Abertos 

RI Repositórios Institucionais 

RIUnB Repositório Institucional da Universidade de Brasília 

SciELO Scientific Electronic Library Online 



 

 

TAR Teoria da Ação Racional 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

SPSS Statistical Package for Social Sciences   

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.................................................................... 23 

2.1 Comunicação científica....................................................................... 23 

2.1.1 Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação.................................... 25 

2.2 Ciência aberta...................................................................................... 27 

2.2.1 Acesso Aberto à informação científica................................................... 33 

2.2.2 Os repositórios de acesso aberto.......................................................... 38 

2.3 O embargo aos artigos e trabalhos acadêmicos.............................. 45 

2.3.1 Motivos para o embargo de trabalhos de conclusão de curso............. 50 

2.3.2 Aspectos legais relacionados ao embargo............................................ 52 

2.4 Biblioteca Digital de Monografias da UFRN...................................... 54 

3 MÉTODOS............................................................................................. 62 

3.1 Caracterização da pesquisa................................................................ 62 

3.2 Métodos e técnicas de pesquisa........................................................ 64 

3.2.1 Etapa 1- Construção do referencial teórico e identificação de ações 

para a promoção do acesso aberto imediato em repositórios............... 64 

3.2.2 Etapa 2 - Diagnóstico de crenças, normas subjetivas, atitude e 

intenção................................................................................................. 65 

3.2.2.1 Teoria da Ação Racional........................................................................ 66 

3.2.2.2 Universo e amostra................................................................................ 69 

3.2.3 Etapa 3 - Proposta de Plano de ação à promoção do acesso aberto 

imediato aos trabalhos de conclusão de curso da FACISA................... 71 

3.3 Instrumentos e técnicas para coleta e análise dos dados............... 72 

3.3.1 Questionário........................................................................................... 72 

3.3.2 Entrevistas............................................................................................. 76 

4 RESULTADOS...................................................................................... 81 

4.1 Identificação de ações para a promoção do acesso aberto 

imediato em repositórios.................................................................... 81 

4.2 Diagnóstico de crenças, normas, atitudes e intenção..................... 85 

4.3 Plano de ação para promover o acesso aberto imediato aos 

trabalhos de conclusão de curso da FACISA................................... 119 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................. 127 

 REFERÊNCIAS..................................................................................... 131 

 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS....................................................... 141 

 APÊNDICE B – QUESTÕES PARA PRÉ-TESTE................................ 151 

 APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA...................................... 152 

 ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO..................................................................................... 

154 

 ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE 
VOZ........................................................................................................ 

157 

 

 



17 

 

1  INTRODUÇÃO 

  

A informação é insumo para tomar decisões em todos os âmbitos da vida do 

ser humano, além de ser a base para o desenvolvimento de pesquisas, uma vez que 

possibilita a geração de conhecimento e favorece o progresso da ciência e da 

sociedade. Freire (2006) ressalta que, desde os primórdios da evolução da 

humanidade, a informação esteve presente, seja auxiliando para a sobrevivência, 

com o manuseio do fogo, armas, mapas, alimentos; seja transmitindo o 

conhecimento sobre esse fazer. 

As atividades científicas viabilizam o desenvolvimento de pesquisas e da 

produção científica, refletindo o crescimento da ciência. As universidades são 

promotoras do desenvolvimento de pesquisas, haja vista seu papel na formação de 

profissionais (MOURA, 1997; FREIRE; SOUZA, 2010).  

No entanto, a ciência não evolui somente com o fato de cientistas 

desenvolverem pesquisas, também é imprescindível que estes estudos sejam 

conhecidos por outros pesquisadores e pela sociedade, o que se dá por meio da 

comunicação científica, que é o processo de tornar público o conhecimento 

produzido nas pesquisas científicas, além de promover o debate entre os pares 

durante o desenvolvimento do estudo. Nesta direção, Meadows (1999) assegura que 

a comunicação é ponto elementar para o progresso da ciência.  

No tocante à comunicação dos resultados de pesquisas, a tecnologia da 

informação ajudou sobremaneira ao minimizar barreiras geográficas, possibilitar 

maior armazenagem de dados e viabilizar o surgimento do movimento em prol do 

Acesso Aberto (AA) à informação científica. Esta iniciativa propõe o acesso a 

resultados de pesquisas de forma livre e gratuita, fundamentada na filosofia de que 

pesquisas financiadas com recursos públicos devem estar disponíveis ao cidadão.  

Desta maneira, imprime uma nova forma de fazer e divulgar a ciência e esse 

movimento converte-se em um dos pilares para uma ação ainda mais ampla, a 

chamada Ciência aberta, que, por sua vez, corresponde a um conjunto de práticas e 

movimentos sociais em prol de maior acessibilidade, transparência e 

reprodutibilidade dos resultados científicos.     

As iniciativas a favor do acesso aberto à informação são materializadas por 

meio de repositórios e periódicos de acesso livre, a fim de promover o acesso de 

pesquisadores e qualquer outro cidadão aos resultados das pesquisas científicas. 
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Por isso, o depósito de pesquisas, no caso do repositório, representa uma ação 

concreta nesse âmbito, visto que realmente oferecer o acesso ao cidadão. A 

promoção dos benefícios do acesso aberto e a divulgação dos repositórios têm 

possibilitado o depósito de documentos neste meio. Em 2015, por exemplo, de 

maneira global, 3.080 repositórios eram cadastrados no OpenDoar; já em 2019, são 

4.317 (OpenDOAR, [2019]).  

Ainda assim, há questões que impedem o acesso imediato aos documentos 

depositados nos ambientes de livre acesso, uma delas é o embargo, que consiste na 

possibilidade de restringir o acesso a um documento por determinado período, 

comumente atrelado à orientação de editores de revistas e à decisão do autor da 

obra.  

Sabe-se que embargo de artigos e outros documentos não é algo novo. No 

entanto, com a criação de repositórios, a necessidade de disseminar as publicações 

científicas por meio destes canais tem gerado preocupações entre os autores quanto 

às consequências para futuras publicações, temor ao plágio e a divulgação de dados 

de terceiros, entre outras razões pelas quais tem crescido a opção pelo embargo 

nas plataformas de acesso aberto (OWEN; HACKMAN; HARROD, 2009; 

SCHÖPFEL; PROST, 2013).   

Portanto, mesmo com o crescente número de repositórios pelo mundo, Musa, 

Kabir e Dahiru (2016) entendem que esforços devem ser feitos para sensibilizar os 

autores a adotarem o hábito de depósito em repositórios de acesso livre. Nesta 

perspectiva, considerando que a recomendação é promover o acesso, qualquer 

ação que restrinja a informação inviabiliza o acesso aberto. Por isso, é importante 

identificar as motivações que podem levar ao embargo, assim como apontar ações 

capazes de incentivar os autores a realizarem o depósito com acesso imediato nos 

repositórios.  

No âmbito do movimento do Acesso Aberto, a Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA), a partir de 2015, iniciou o depósito dos trabalhos de 

conclusão dos cursos (TCC) de graduação na Biblioteca Digital de Monografias 

(BDM), os quais são construídos em formato de artigo. Contudo, tem crescido o 

número de embargos destes trabalhos e, atualmente, cerca de 97% (curso de 

Enfermagem) e 72% (curso de Fisioterapia) estão embargados, conforme dados 

fornecidos pelo Setor de Repositórios Digitais, responsável pela BDM, no mês de 

agosto de 2019.  
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Para os primeiros depósitos, realizados em 2015, os estudantes definiram 

embargo por três anos e, em vista disso, apenas em 2018 a comunidade acadêmica 

começou a ter acesso às primeiras produções depositadas na coleção da FACISA, 

na BDM. Com base neste panorama, esta dissertação parte da percepção de que o 

formato de artigo, adotado para a construção dos trabalhos de conclusão de curso 

da FACISA, tem levado os professores e alunos a optarem pelo embargo do TCC, 

uma vez que almejam publicar o estudo futuramente.  

Ainda que preocupações com embargo estejam mais relacionadas às 

publicações de pós-graduação, em virtude da grande quantidade de embargos e do 

longo tempo de duração da restrição, a referida unidade acadêmica requer atenção, 

principalmente por tratar-se de monografias de graduação, estudos dos quais a 

própria comunidade acadêmica não está usufruindo. 

Diante deste cenário, a questão norteadora deste estudo foi: quais ações 

poderiam promover o acesso aberto imediato aos trabalhos de conclusão de 

curso na FACISA? 

Com a finalidade de buscar soluções para o problema de pesquisa proposto, 

adotou-se como objetivo geral:  

Propor ações capazes de motivar os estudantes da FACISA à 

disponibilização imediata das suas pesquisas na Biblioteca Digital de Monografias.  

Para tanto, pautaram-se os seguintes objetivos específicos: 

a. Diagnosticar as crenças e normas subjetivas da comunidade acadêmica 

(estudantes e professores) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

sobre o embargo; 

b. Identificar a intenção e as atitudes em relação ao acesso aberto aos trabalhos 

de conclusão de curso da comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências 

da Saúde do Trairi; 

c. Verificar os motivos que levam a comunidade da FACISA a optar pelo 

embargo das produções acadêmicas; 

d. Identificar ações adotadas em outras universidades para incentivar o depósito 

em repositórios; 

e. Identificar ações adequadas ao contexto da FACISA para promoção do 

depósito dos trabalhos de conclusão de curso em acesso aberto. 

Este estudo se justifica do ponto de vista científico, institucional, social e 

pessoal. No que concerne à perspectiva científica, contribui para a reflexão e a 
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discussão do embargo no âmbito do acesso livre, dado que o embargo é percebido 

como uma limitação para a efetivação da proposta do acesso aberto à informação 

(BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2012; SIMPSON et al., 2014), ainda mais 

quando a temática ‘embargo’ é incipientemente abordada no contexto brasileiro. 

Para o Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC), 

constitui um debate interessante ao levar em consideração que trabalha com o ciclo 

da informação (criação, obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição e uso) 

para subsidiar a tomada de decisões. Assim, o embargo representa uma barreira 

para o acesso e disseminação da informação, constituindo-se como um fenômeno 

que obstaculiza uma etapa importante do ciclo de gestão.   

No prisma institucional, tem como proposta ajudar a comunidade acadêmica a 

reconhecer os benefícios do acesso aberto para a visibilidade da produção científica, 

além de propor ações capazes de promover a disponibilização com acesso imediato 

aos TCCs na Biblioteca Digital de Monografias.  

Socialmente, esta pesquisa contribui para o debate do uso do embargo, 

visando encontrar o melhor caminho para se obter o almejado acesso aberto aos 

resultados das pesquisas realizadas nas universidades. Por fim, pela ótica pessoal, 

justifica-se pela relação desta pesquisadora e profissional bibliotecária com o tema 

e, principalmente, por estar inserida em um ambiente onde se percebe a crescente 

opção pelo embargo dos trabalhos de conclusão de curso: a Biblioteca 

Setorial Especializada da FACISA.  

Desta forma, embasada pela literatura da área, constitui uma pesquisa de 

natureza descritiva com a combinação dos enfoques quantitativos e qualitativos 

apoiados na Teoria da Ação Racional (TAR), a fim de investigar o crescente número 

de embargos dos TCCs na FACISA e, por conseguinte, criar estratégias para 

promover o depósito com acesso imediato, viabilizando o acesso à produção 

científica desta faculdade.  

Para tanto, esta investigação foi concebida em três etapas. Na primeira, 

elaborou-se um referencial teórico sobre as temáticas comunicação científica, 

ciência aberta, acesso aberto, embargo, repositórios institucionais e políticas de 

incentivo ao autoarquivamento imediato, o que permitiu também a identificação de 

ações para promover o acesso aberto imediato em repositórios, levadas a cabo por 

outras universidades nacionais e internacionais.  
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Na segunda etapa, realizou-se um diagnóstico amparado nas variáveis da 

TAR, para identificar as crenças, normas subjetivas, atitudes e intenções dos 

docentes e discentes da FACISA quanto ao acesso aberto e embargo dos trabalhos 

de conclusão de curso. Nessa ocasião, também pretendeu-se identificar os motivos 

pelos quais a comunidade acadêmica está aplicando embargo aos TCC. 

Na última fase, estruturou-se um plano de ação para a promoção do acesso 

aberto imediato aos trabalhos de conclusão de curso, propondo ações de incentivo 

ao depósito do TCC dos alunos da FACISA na Biblioteca Digital de Monografias em 

acesso aberto imediato, com base na Teoria da ação racional e nas ações adotadas 

por outras universidades.  

No tocante à estrutura capitular, esta pesquisa está dividida em cinco 

capítulos, a saber: introdução; referencial teórico; métodos; resultados e 

considerações finais. Assim, na Introdução, busca-se apresentar, contextualizar e 

justificar este estudo, apresentando a problematização, os objetivos, as justificativas 

e os métodos. Na sequência, o Referencial teórico aborda as temáticas que 

fundamentam esta investigação, com o estudo da comunicação científica, 

enfatizando a necessidade de divulgação dos resultados das pesquisas.  

Neste contexto, ressalta-se que a Ciência Aberta é uma nova forma de fazer e 

comunicar a ciência, destacando um dos seus pilares, o Acesso Aberto, enquanto 

ação capaz de promover o acesso livre e igualitário aos resultados de pesquisa. 

Também, discorre sobre o embargo, expondo práticas e aspectos legais que 

envolvem essa restrição à informação, bem como traz a literatura que demonstra o 

embargo em trabalhos de conclusão de curso. Por fim, apresenta o ambiente de 

pesquisa para o estudo do embargo, ou seja, a Biblioteca Digital de Monografias da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O terceiro capítulo descreve os métodos, especifica a tipologia, a abordagem 

da pesquisa, o universo e a amostra dos participantes, os instrumentos para a coleta 

e análise de dados, assim como as questões éticas da pesquisa e o pré-teste. Além 

disso, caracteriza a Teoria da Ação Racional, a qual foi utilizada para identificar 

crenças, normas, atitudes e intenções da comunidade acadêmica da FACISA quanto 

ao embargo dos TCCs. 

Na quarta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da 

identificação de ações de promoção do acesso imediato, além do diagnóstico de 

crenças, normas, atitudes e intenções. Apresenta-se também o produto desta 
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dissertação, isto é, um plano de ação recomendando atividades para promover o 

acesso aos trabalhos de conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias 

para a FACISA. No quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações 

finais deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, discute-se a teoria fundamentadora da construção desta 

pesquisa. Deste modo, discorre-se sobre comunicação científica, trabalho de 

conclusão de curso, Ciência aberta e Acesso Aberto, bem como sobre embargo de 

acesso, finalizando-se com a apresentação da Biblioteca Digital de Monografias da 

UFRN. 

 

2.1 Comunicação científica 

 

A ciência trabalha para compreender os eventos que fazem parte da vida do 

homem. Neste sentido, ela se torna indispensável para o progresso da sociedade 

por oportunizar o estudo e a resolução de diversas questões que implicam no bem-

estar das comunidades. 

A produção científica é o esforço individual ou coletivo proveniente de um 

trabalho intelectual, oriundo de uma pesquisa que segue um percurso metodológico 

com especificação de tema, problema, objetivos, justificativa, métodos de coleta e 

análise. Contudo, mesmo seguindo etapas metodológicas, torna-se imperativo que 

sejam ‘validados’, o que ocorre através da publicação. Pois, segundo Vieira (1997), 

a pesquisa científica precisa ser comunicada e/ou publicada, caso contrário, ela não 

existe. 

Para a ciência, a comunicação também exprime um importante papel. 

Meadows (1999, p. vii) afirma que a “comunicação situa-se no próprio coração da 

ciência. É, para ela, tão vital quanto a própria pesquisa”. Desta forma, percebe-se a 

íntima relação entre a comunicação e o desenvolvimento da ciência, bem como a 

própria sociedade. 

A comunicação científica instituiu modelos e regras ao utilizar diferentes 

suportes, de modo a tornar público o conhecimento produzido sobre o homem e seu 

mundo (ANDRADE, 2014). Assim sendo, refere-se às formas pelas quais uma 

pesquisa pode ser divulgada aos pares e à sociedade, abrangendo todo o seu 

processo de desenvolvimento, desde os primeiros debates do problema a ser 

estudado até a publicação finalizada. Cabe ressaltar que a popularização da ciência 

é tão relevante para o público em geral quanto para os cientistas (ZIMAN, 1979). 



24 

 

Para que a comunicação científica ocorra efetivamente, são necessários os 

canais de comunicação. Neste contexto, Meadows (1999, p. 116) destaca que “entre 

os cientistas e seu público, estão os canais pelos quais eles se comunicam”. Trata-

se de canais informais e formais, de modo que os “não oficiais funcionam como uma 

rede transmissora de palpites, ideias, observações e opiniões” (ZIMAN, 1979, p. 

121); já os formais têm uma existência mais duradoura (MEADOWS, 1999). 

Os periódicos científicos surgiram na metade do século XVII, originados a 

partir das reuniões de pequenos grupos em Londres, os quais se juntavam para 

discutir questões filosóficas e, após a Restauração da monarquia inglesa, passaram 

a ser realizadas de maneira regular e oficial, recebendo, em 1662, o nome de Royal 

Society.  

O interesse dessa sociedade, desde o início, foi trocar ideias, fato que levou 

alguns membros a passarem um tempo no estrangeiro coletando informações; 

enquanto outros ficavam na sede, lendo e fazendo resumos da literatura mundial. 

Neste sentido, desenvolvia outras práticas, como eleger membros estrangeiros, os 

quais eram responsáveis por comunicar os progressos científicos de seus países.  

O meio utilizado para anunciar as descobertas era a correspondência. Este 

sistema gerou significativa demanda, o que ocasionou uma quantidade considerável 

de material para ler e, assim, resultou na publicação impressa das cartas 

consideradas mais importantes. Em Paris, existia uma situação semelhante, fato que 

fez Denis de Sallo iniciar um periódico chamado Journal des Sçavans, dedicado a 

publicar notícias da Europa (MEADOWS, 1999). 

Em suma, a iniciativa para o que se conhece por periódico partiu da Royal 

Society, em Londres, com o mecanismo de cartas e, por conseguinte, a publicação 

para promover o acesso aos interessados; entretanto, a primeira revista foi o Journal 

des Sçavans, de Paris. Desta forma, o principal motivo para o surgimento dos 

periódicos, segundo Meadows (1999, p. 7), “encontra-se na necessidade de 

comunicação, do modo mais eficiente possível, com uma clientela crescente 

interessada em novas realizações”; visto que formaliza o processo de comunicação 

científica, além de proporcionar o acesso à informação a mais pessoas.  

Weitzel (2006, p. 53) complementa ao informar que: 
 

O periódico tornou-se o principal marco constituinte da estrutura da 
comunidade científica, pois surgiu da necessidade genuína de trocas 
de experiências científicas dos cientistas dos tempos modernos. 
Desde então, a consolidação dessa estrutura de comunicação 
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científica, ao longo desses últimos quatro séculos, foi acompanhada 
pela institucionalização da ciência, pela especialização dos saberes, 
e, sobretudo, pela autonomização do campo científico.  

 

No século XX, a ciência vivenciou a popularização do uso de computadores e 

das redes digitais de comunicação, trazendo novos desafios para a comunicação 

científica (ANDRADE, 2014). Assim como a Revolução de Gutenberg trouxe um 

novo cenário para a ciência, levando ao aumento da circulação do conhecimento 

científico e seu reconhecimento social, com a impressão de livros em uma escala 

maior; os computadores e as redes digitais de comunicação fizeram surgir uma 

realidade que elimina as barreiras geográficas, além de possibilitar o 

armazenamento e acesso da informação em grande escala.    

  Desta maneira, a comunicação científica é entendida como uma atividade 

que se preocupa com a divulgação da pesquisa científica a todos os interessados. 

Todas as etapas, neste processo de comunicação, são relevantes, assim como os 

canais utilizados. Neste sentido, Targino (1999/2000) explana que a pesquisa possui 

uma função social na medida em que devolve ao cidadão, em forma de publicações, 

os novos conhecimentos gerados com o seu financiamento. 

A pesquisa científica e os canais empregados pelos pesquisadores evoluem à 

medida que o trabalho avança, o que também acontece com a comunicação 

científica. Para Andrade (2014, p. 36), “as possibilidades vislumbradas pela 

Sociedade em Rede fazem surgir os movimentos para acesso livre e gratuito aos 

softwares e, posteriormente, aos conteúdos científicos, principalmente aqueles que 

utilizam financiamento público”.  

Nesta pesquisa, trata-se de um tipo de produção acadêmica específico, o 

trabalho de conclusão de curso. O canal de comunicação desta tipologia, na UFRN, 

a partir de 2015, é o meio digital, em particular, a Biblioteca Digital de Monografias. 

Com a finalidade de apresentar a relevância deste produto científico oriundo das 

Universidades, em seguida, será discutido sobre o TCC. 

 

2.1.1 Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação 

 

Trabalho de conclusão de curso corresponde a um produto científico 

desenvolvido pelo discente como um dos requisitos para concluir um curso. A 

cientificidade e profundidade das pesquisas estão atreladas ao nível em conclusão, 
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podendo ser monografia, artigo, dissertação ou tese. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2008), via de regra, para o término do curso de graduação, os trabalhos 

têm características mais simples. No entanto, à medida que ascende na carreira, 

são exigidos maior embasamento, reflexão e criatividade, a fim de alcançar maior 

rigor cientifico. 

Respeitando o nível de maturidade científica do aluno de graduação, ainda 

associado a um processo de avaliação que inclui apreciações de docentes, acredita-

se que o trabalho de conclusão de curso de graduação pode ser caracterizado como 

um produto científico. No que se refere ao valor científico das monografias, 

Carvalho, Santos e Vechiato (2018, p. 145) afirmam que elas “se caracterizam como 

parte de um conhecimento que se lapida no primeiro contato do discente com a 

pesquisa, servindo muitas vezes de base para um estudo mais aprofundado e, 

então, desenvolvido na pós-graduação”. 

Os trabalhos de conclusão de graduação estão sendo construídos em formato 

monografia ou artigo. Para Gonçalves (2008, p. 25), a monografia é um “trabalho de 

iniciação científica em que o aluno faz a sua primeira aproximação com o tema, ao 

término do curso”, sendo comumente mais extensa que o artigo, produção que 

corresponde a um estudo aplicado sobre uma questão em discussão no meio 

científico (MARCONI; LAKATOS, 2008). Ambos os produtos são relevantes para a 

ciência, entretanto o formato artigo ainda é o que mais prevalece para a 

comunicação científica. 

Os TCCs, na FACISA, vêm sendo desenvolvidos no formato artigo quase por 

unanimidade. Em grande proporção, esta opção está relacionada ao fato de a área 

da Saúde privilegiar este tipo de produção, além de ser mais compacto. De acordo 

com Pereira (2012), nas ciências da saúde, o artigo é a forma recomendada para 

divulgar os resultados de pesquisas. 

Demo (1991), na tentativa de delimitar o que é ciência, caracteriza o processo 

científico, reconhecendo que é cercado de critérios que dão rigor ao processo. Para 

tanto, o pesquisador precisa assumir atitude distanciada do objeto estudado, cercar-

se de teorias para argumentação, buscar definir termos de forma precisa, usar uma 

linguagem culta, pois são critérios que, uma vez seguidos, produzem um resultado 

chamado Ciência. Para o autor, é isto o que se faz nas universidades. 

O referido autor lista outros critérios a serem observados no desenvolvimento 

de uma pesquisa: coerência, que se refere a uma discussão teórica sem 
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contradições; consistência, atrelada à capacidade de o trabalho resistir à contra-

argumentação, sem ignorar as teorias existentes ou desconsiderar discussões 

anteriores ou atuais; originalidade, ligada ao conteúdo da obra, preocupação em 

levar a ciência para frente, enxergar a realidade de outras formas e, enfim, buscar 

respostas para os problemas existentes; e objetivação, capacidade de captar a 

realidade como ela é (DEMO, 1991). 

Ao longo da graduação, o aluno desenvolve atividades acadêmicas, constrói 

trabalhos que, por exemplo, ao término do curso, servem para embasar o 

desenvolvimento do trabalho final. É mister ressaltar que todo o processo de 

construção de um TCC é orientado por um docente experiente e, por vezes, os 

estudos são resultados de bases de pesquisas que se tornam projetos para o 

ingresso numa pós-graduação.  

Deste modo, são produções que, potencialmente, atendem a critérios de 

qualidade e cientificidade. Na FACISA, a proposta é publicar o trabalho de conclusão 

de curso em periódico e, por isso, os artigos resultantes precisam ser de qualidade. 

Vale destacar que a comunidade acadêmica da referida faculdade tem buscado 

submeter artigos a periódicos de Qualis A, inclusive internacionais. 

Logicamente, produções do tipo dissertações e teses possuem o que exige o 

título: um maior rigor científico no desenvolvimento de suas pesquisas, buscando 

alcançar, nos resultados, uma maior profundidade em torno do assunto discutido, 

originalidade nas ideias apresentadas e objetivação na caracterização do objeto ou 

situação estudada. Em síntese, segundo Marconi e Lakatos (2008), monografia, 

dissertação e tese, seguindo esta ordem, distinguem-se em relação à originalidade, 

profundidade e extensão.  

Para dar continuidade à investigação, em seguida, o debate será sobre as 

novas formas de divulgar os resultados de pesquisa e fazer ciência, denominados 

Ciência aberta e Acesso Aberto.  

 

2.2 Ciência aberta  

 

O movimento open busca alternativas para promover o amplo acesso à 

produção do conhecimento. Neste contexto, surge um modelo denominado Ciência 

aberta (Open Science). Isto é, um conceito amplo, o qual abarca uma diversidade de 



28 

 

práticas e ferramentas ligadas às possibilidades do uso das tecnologias digitais 

colaborativas (DELFANTI; PITRELLI, 2015).  

As iniciativas mais expressivas, nos estágios iniciais do movimento pela 

Ciência aberta, partiram do acesso livre a publicações científicas. Para tanto, essa 

nova tendência de acesso se inseriu num quadro de tensão entre as novas formas 

de produção colaborativa, interativa e compartilhada da informação, do 

conhecimento e da cultura; e, do outro lado, das estratégias que visam à 

privatização do conhecimento (ALBAGLI, 2015). 

Esse movimento atingiu um cenário internacional ao indicar que os modos 

trabalhados pela ciência, atualmente referentes à produção e comunicação do 

conhecimento, são inadequados por estarem submetidos a uma estrutura 

econômica, por vezes, privada, que restringe o acesso a uma parcela da sociedade. 

Contudo, pode-se vislumbrar que, historicamente, somente no compartilhamento em 

conjunto com a promoção de uma política de produção coletiva e não individual, é 

possível impulsionar o despertar da criatividade e da inovação (ALBAGLI, 2015). 

Sabe-se que a Ciência aberta, na verdade, retrata outras maneiras de pensar 

e de exercer a cientificidade, com implicações sobre os compromissos e normas 

institucionais referentes a uma proposta de abertura, a qual interfere na prática 

científica e nas suas relações com a sociedade. Assim sendo, para o progresso 

desta nova forma de fazer Ciência, além dos aspectos técnicos e tecnológicos, como 

o desenvolvimento de ferramentas colaborativas, é importante trabalhar questões de 

ordem cultural, política e institucional, pois são perspectivas capazes de influenciar 

para a implantação de uma nova maneira de fazer e comunicar a ciência (ALBAGLI, 

2015). 

Os argumentos para a abertura da ciência incluem questões de cunho social, 

dentre as quais estão as seguintes afirmações: excluir indivíduos da oportunidade de 

ter acesso ou aproveitar os frutos de uma investigação científica viola o direito 

fundamental do cidadão; e o acesso aberto aos meios de produção do 

conhecimento, de forma igualitária, melhora a qualidade de vida e bem-estar das 

pessoas, em particular, daquelas que vivem em regiões marginalizadas (CHAN; 

OKUNE; SAMBULI, 2015). 

As justificativas para a Ciência aberta são nobres e possuem a internet ao seu 

lado, podendo auxiliar nas práticas desta forma de produzir e divulgar a ciência. 

Assim, com a contribuição desta rede mundial, a informação pode ser armazenada e 
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compartilhada em grande quantidade, de forma rápida, e as pesquisas podem 

receber a cooperação de pesquisadores de qualquer parte do globo, em tempo real.  

Nesta perspectiva, a Ciência aberta estimula a abertura do processo científico 

desde a primeira ideia até a publicação final, a fim de torná-lo o mais compreensível 

e utilizável por todos. Trata-se de um projeto conjunto de pesquisadores, periódicos 

e instituições de financiamento, envolvendo o público em geral (OPEN SCIENCE 

ASAP, [201-]).  

Desta maneira, a proposta em questão vai além do Acesso Aberto, mesmo 

que este movimento de livre acesso à informação científica tenha sido precursor 

para a Ciência aberta. Em vistas disso, a Ciência aberta estende o acesso aos 

dados utilizados, códigos de software, protocolos e fluxos de trabalhos, ferramentas 

científicas abertas, hardware científico aberto, cadernos científicos abertos e 

wikipesquisa, ciência cidadã e educação aberta, envolvendo todos os detalhes e 

meios que fazem parte do desenvolvimento da ciência, a fim de oportunizar às 

pessoas a liberdade de usar, reusar e distribuir, sem restrições legais, sociais, 

econômicas ou tecnológicas, os meios e as informações (CHAN; OKUNE; SAMBULI, 

2015). 

Nesta direção, este modelo de fazer ciência é o fio condutor da investigação 

científica, ancorado em uma base tecnológica e metodológica que estimula e 

permite o uso, reuso e reprodução de dados. Com isso, simboliza um novo momento 

na história da ciência, representando um novo paradigma (OLIVEIRA; SILVA, 2016). 

Nesta fase, surge um olhar de fazer e disponibilizar a ciência, no qual o coletivo é 

mais importante do que o individual; a cooperação entre os pesquisadores e o 

cidadão comum se destaca; além de os detalhes, dados e resultados, serem de 

interesse de todos.  

Em síntese, configura um formato que posiciona a ciência em um patamar 

mais próximo de todos. Neste âmbito, dentre os benefícios que a Ciência aberta 

propõe, estão: 

 Crescimento da visibilidade e o impacto da pesquisa em nível local;  

 Facilitar a colaboração e participação de pesquisadores a nível local e 

internacional;  

 Estimular o envolvimento do público com a ciência;  

 Viabilizar uma cultura de compartilhamento do conhecimento;  
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 Buscar uma participação justa dos pesquisadores e suas respectivas nações 

no desenvolvimento da ciência (CHAN; OKUNE; SAMBULI, 2015).  

Nesta seara, na interface da educação, propõe-se: 

 Buscar investir na formação para a cidadania; 

 Formar jovens e adultos que reconheçam e discutam os valores da Ciência 

aberta; 

 Capacitar para desenvolver práticas e ferramentas que auxiliem na resolução 

de problemas da contemporaneidade; 

 Difundir cultura de compartilhamento e coprodução entre educadores e 

estudantes; 

 Contribuir para o desenvolvimento de competências críticas para a 

apropriação e uso da informação e tecnologias colaborativas (ALBAGLI, 

2017). 

 A fim de que a Ciência aberta alcance seus objetivos, The Royal Society 

(2012) lançou um documento1 destacando seis ações e listando que: os cientistas 

precisam ser mais abertos entre si, com o público e a mídia; deve haver maior 

reconhecimento ao levantamento, coleta e análise de dados; é importante utilizar 

padrões comuns para compartilhar informações, com o intuito de torná-las 

amplamente utilizáveis; publicizar os dados em um formato reutilizável deve ser 

obrigatório, visando às possíveis descobertas que podem gerar; é necessário mais 

especialistas em gerenciamento e suporte ao uso de dados digitais; e, por fim, novas 

ferramentas de software precisam ser desenvolvidas para analisar a quantidade 

crescente de dados coletados. 

 Em vista disso, é salutar o envolvimento dos pesquisadores, instituições e do 

cidadão comum para que a abertura da ciência de fato se concretize. Faz-se 

necessário pensar na ciência e na sociedade, bem como no bem que esta abertura 

e, principalmente, a colaboração pode gerar e alcançar a tantos.  

Por vezes, é importante vislumbrar que lacunas de uma descoberta podem 

ser sanadas por outros estudos; o olhar de outro cientista, ou mesmo do 

pesquisador amador, pode levar uma pesquisa a outros caminhos; ou a 

possibilidade de disponibilizar uma tecnologia livre para desenvolver um estudo, 

                                                           
1
 Documento: ROYAL SOCIETY. Science as an open enterprise. London: The Royal Society, 2012. 
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todos são exemplos práticos do que a abertura pode oferecer. Logo, a 

disponibilização, o acesso e a colaboração na ciência podem ser significativos meios 

para o desenvolvimento de uma sociedade. 

A Ciência aberta avança em estágios diferentes, a nível internacional e local. 

No âmbito internacional, está em amadurecimento e consolidação, uma vez que já 

dispõe de instituições, pesquisadores e agências de fomento em favor à causa. O 

Brasil, por exemplo, também vem avançando nessa área, pois já existem iniciativas 

práticas e alguma literatura sobre a temática (OLIVEIRA; SILVA, 2016).  

Na realidade brasileira, a abertura de dados de pesquisa se insere ainda em 

um estágio inicial em nível de discussão, mesmo que sua implementação seja 

necessária, a fim de cumprir com o compromisso de fazer ciência sob uma 

orientação de filosofia aberta, amparada em um repertório tecnológico motivador da 

produção colaborativa e compartilhada sob a ótica de uso, reuso e reprodução de 

dados (SANTOS; GUANEAS, 2018).  

Embora a proposição para Ciência aberta oportunize um acesso mais 

equitativo entre pesquisadores e países e sua implantação possa agilizar e melhorar 

a produção e circulação do conhecimento, não se pode negar a existência de 

desafios a serem vencidos. A resistência de pesquisadores em liberar seus dados 

para acesso, em virtude do receio de perder a prioridade na descoberta, simboliza 

um dos maiores obstáculos (SANTOS; GUANAES, 2018).  

Esta cultura de medo, no âmbito científico, vem sendo um forte empecilho na 

implantação de uma nova forma de fazer e compartilhar a Ciência, representando 

um entrave também para a questão do Acesso Aberto. Neste contexto, é oportuno 

rever as práticas do fazer científico e buscar a adesão aos movimentos pelo livre 

acesso à produção científica, a fim de que o interesse coletivo prevaleça.  

 As iniciativas da Ciência aberta aqui apresentadas partem do estudo de 

Albagli, Clinio e Raychtock (2014)2:  

Acesso aberto às publicações científicas prega que os resultados de 

pesquisa estejam disponíveis, com o objetivo de promover o acesso gratuito e livre 

por qualquer pessoa interessada. Educação aberta e recursos educacionais 

abertos (REA) se ocupam da elaboração e disseminação de materiais educacionais 

                                                           
2 Essas iniciativas representam apenas uma amostra, visto que, provavelmente, há outras, as quais 

não foram contempladas neste estudo. 
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por meio de licenças livres, em particular, em ambientes de ensino à distância. Um 

exemplo desta iniciativa são os cursos online abertos em massa, o Massive Open 

Online Course (MOOC).  

 Dados científicos abertos (scientific open data) trabalham para a 

transparência de dados governamentais, culturais, científicos, financeiros, 

estatísticos, climáticos, ambientais, viários e geográficos (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014). No contexto científico, incentivam a publicização dos dados 

primários de uma pesquisa, permitindo sinergias de pesquisa e impedindo 

duplicação e retrabalho na etapa de coleta de dados, além de oportunizar o 

desenvolvimento de outros estudos e outras interpretações a partir dos dados 

primários. A transparência dos dados científicos é tão importante para o 

desenvolvimento da Ciência como o livre acesso a produção científica, proposta pelo 

movimento do Acesso Aberto. Nesse sentido Sayão e Sales (2014, p. 80) enfatizam 

que“[...] fica claro que é preciso estender o movimento de livre acesso também aos 

dados científicos, posto que esses recursos constituem uma parte imprescindível do 

estoque de conhecimento acumulado pelo trabalho acadêmico e de pesquisa, e que 

são financiados, na maioria das vezes, pelo dinheiro público”. 

 Ferramentas e materiais científicos abertos englobam o desenvolvimento 

de software, hardware, insumos, padrões, metodologias e instrumentos de pesquisa. 

A ciência cidadã (citizen Science), neste sentido, é tratada por Parra (2015) como a 

inclusão de cidadãos voluntários nas investigações científicas, podendo ocorrer 

durante o processo de coleta e análise de dados, além de se envolver na construção 

de perguntas, elaboração de hipóteses e interpretação dos resultados. Também, 

inclui a perspectiva do incentivo ao intercâmbio entre as instituições de ensino e os 

espaços comunitários de produção do conhecimento (ABDO, 2015).  

Nesta perspectiva, ainda, os cadernos de pesquisa abertos (open notebook 

science) objetivam a disponibilidade online e em tempo real de todos os registros do 

pesquisador no decorrer do desenvolvimento de uma pesquisa (ALBAGLI; CLINIO; 

RAYCHTOCK, 2014; ABDO, 2015). 

 Não se pode negar que algumas das iniciativas contempladas pela Ciência 

aberta são ousadas. Por isso, faz-se imperativo desenvolver programas que 

incentivem os pesquisadores, cientistas e o cidadão comum a partilhar e utilizar 

estas ações. É salutar e prioritário adotar condutas que apresentem a temática 

‘Ciência aberta’ a todos os públicos, em particular, aos leigos.  
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Nas palavras de Santos e Guanaes (2018), trata-se de um enorme desafio, 

representado pela Ciência aberta, o que implica a adoção de novas práticas e a 

necessidade de revisar o modus operandi do fazer científico, em particular no 

cenário brasileiro. A seguir, de forma detalhada, será discutido o Acesso Aberto. 

 

2.2.1 Acesso Aberto à informação científica  

 

Por sua vez, o Acesso Aberto (Open Access) ou acesso livre busca o acesso 

equitativo à informação. Para Jambeiro et al. (2012, p. 145), trata-se de “um 

movimento político que se apoia no ideal de que pesquisas financiadas com 

recursos públicos devem ser disponibilizadas livremente para toda a sociedade”.  

Kuramoto (2006, p. 93) reforça esta afirmação. Para ele, “trata-se de um 

movimento realizado não apenas com base no discurso, mas com suporte das 

tecnologias da informação e comunicação”. Assim, a mobilização para o acesso livre 

ressalta o direito de a sociedade ter acesso às pesquisas de forma igualitária, o que 

inclui poder baixá-las e utilizá-las sem qualquer pagamento. 

Neste contexto, a declaração da Reunião do Budapest Open Access Initiative 

(BOAI, 2002, tradução nossa) entende o Acesso Aberto como: 

 
[...] a disponibilidade gratuita na internet, permitindo que qualquer 
usuário leia, faça download, copie, distribua, imprima, pesquise ou 
vincule os textos completos desses artigos [...], ou usá-los para 
qualquer outro objetivo legal, sem barreiras financeiras, legais ou 
técnicas que não sejam inseparáveis de acesso à internet. A única 
restrição à reprodução e distribuição se refere ao papel para direitos 
autorais neste domínio, posto que deve se dar aos autores controle 
sobre a integridade de seus trabalhos e o direito de ser devidamente 
reconhecido e citado3. 
 

O movimento pelo Acesso Aberto teve início no final da década de 1990, 

quando surgiram manifestações a favor de um maior acesso à literatura científica, 

efeito da chamada “crise dos periódicos”, a qual se deu pelos altos preços das 

assinaturas das revistas científicas. Essa crise teve como preâmbulo o cenário em 

que editores das revistas indexadas no Science Citation Index, ao perceberem a 

                                                           
3
 Documento eletrônico não paginado. Texto original: [...] free availability on the public internet, 

permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these 
articles […] or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers 
other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on 
reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors 
control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. 
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valorização/reconhecimento de suas publicações, elevaram de forma significativa o 

preço das assinaturas de suas revistas. Em consequência disso, as bibliotecas de 

todo o mundo encontraram dificuldades na manutenção de suas coleções de 

periódicos científicos, o que, consequentemente, afetou o acesso dessas produções 

científicas (KURAMOTO, 2006). A título de exemplo, Andre (2005) constatou que 

entre 1990 a 2000, na França os preços das publicações da Blackwell na área de 

medicina aumentaram 184%. Logo, neste contexto, pesquisadores de diversas 

partes do mundo se reuniram em direção a uma proposta de acesso livre à 

informação científica (BJÖRK et al., 2010; GOMES, 2014). 

O Acesso Aberto foi formalmente apresentado em 2002, no evento Budapest 

Open Access Initiative (BOAI), resultante de uma reunião realizada na Hungria. A 

proposta enfatizava que o cenário colaborava para uma nova forma de 

disseminação da informação científica.  

Assim, passou-se a ser estimulado que o pesquisador publicasse em 

periódicos acadêmicos de livre acesso, eliminando barreiras econômicas e legais 

para o acesso à informação, de modo que haveria o depósito dos artigos em 

repositórios, representando as duas estratégias, vias dourada e verde, para a 

promoção do Acesso Aberto. Esta perspectiva se daria utilizando a tecnologia da 

Internet, possibilitando a distribuição da literatura revisada por pares, com acesso 

livre e irrestrito a todos os interessados. Desta maneira, era possível remover as 

barreiras de acesso a essa literatura e acelerar a pesquisa, enriquecer a educação, 

compartilhar o aprendizado dos ricos com os pobres e dos pobres com os ricos, 

além de tornar essa literatura tão útil quanto possível (BUDAPEST OPEN ACCESS 

INITIATIVE, 2002; WEITZEL, 2014). Então, a declaração de Budapeste, como ficou 

conhecida, ao mesmo tempo, foi uma declaração de princípios, de estratégias e de 

compromissos para o Acesso Aberto. 

Dentre os benefícios do Acesso Aberto para a ciência e sociedade, 

evidenciam-se a potencialização da visibilidade; acesso e uso da produção 

científica; maior eficiência no processo de comunicação científica; progresso mais 

rápido da ciência e tecnologia em benefícios para o cidadão; além da vantagem de 

citação dos artigos disponíveis em AA. Na proporção em que o fator de impacto e as 

citações se tornaram questões importantes para o pesquisador, as instituições e o 

próprio periódico, no AA, surgiu o conceito de Open Access Citation Advantage 

(OACA) e há a existência de uma real vantagem de citação em acesso aberto, visto 
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que mais pessoas terão acesso à medida que a obra esteja disponível em 

plataformas abertas, fato que amplia a possibilidade de a produção ser citada 

(FURNIVAL; HUBBARD, 2011; WEITZEL, 2014; OTTAVIANI, 2016)  

Na sua base, o Acesso Aberto possui a necessidade de acesso e uso, de 

forma livre e gratuita, da informação, desde resultados de pesquisas científicas, 

dados brutos, metadados ou material acadêmico. O princípio deste movimento 

requer que a informação científica seja amplamente e prontamente disponibilizada 

para a sociedade, por representar um novo modelo de disseminação para pesquisa 

científica (SHÖPFEL; PROST, 2013; BJÖRK et al., 2014). Com isso, pode-se 

enfatizar que se refere à filosofia de disseminação da produção científica de forma 

gratuita, de modo que o autor da obra é motivado a publicar sua pesquisa em canais 

que promovam o acesso sem ônus ao usuário. Trata-se, ainda, de um retorno do 

pesquisador ao cidadão, visto que o financiamento dessas pesquisas, comumente, 

deriva de órgãos públicos. 

Conforme o pensamento de Suber (2015), o objetivo do AA não é punir 

periódicos caros, mas fornecer uma alternativa acessível e tirar proveito da 

tecnologia – internet – para ampliar a distribuição da informação e reduzir custos. 

Ademais, para os próprios pesquisadores, a motivação primordial não é resolver a 

“crise dos periódicos”, mas fornecer um acesso mais amplo e fácil para os leitores, 

trabalhando para conseguir maior audiência e impactos para os autores.  

A proposta de livre acesso a resultados de pesquisa, ao longo de sua 

idealização, sofreu adaptações, tendo em vista as divergências com editores de 

periódicos pagos. No entanto, a transição de renomados periódicos pagos para 

periódicos de acesso livre não representa um comportamento fácil e rápido a ser 

alcançado. A maior parte do progresso e debate está ocorrendo nos campos da 

ciência, tecnologia e medicina, conforme Suber (2015), não se deve esperar que o 

Acesso Aberto progrida em todas as disciplinas na mesma proporção, assim como 

não se deve presumir que ocorra de forma semelhante em todos os países.  

Sabe-se que existiram iniciativas pelo mundo que possibilitaram a propagação 

dessa nova filosofia de acesso à produção científica, inclusive no Brasil. Em 2003, 

por exemplo, na cidade de Bethesda, editores de periódicos da área de Biomédica 

concordaram com as concepções do Acesso Aberto. No mesmo ano, uma reunião 

em Berlim resultou na declaração reiterando a missão da comunidade científica: 
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disponibilizar o conhecimento em grande escala, de forma rápida e, principalmente, 

aderindo às novas possibilidades de divulgação e destacando o acesso livre.  

É importante ressaltar que, na América Latina, existia uma tradição de 

oferecer acesso gratuito a revistas científicas muito antes da formalização do 

Movimento de Acesso Aberto. A título de exemplo, Latindex é um sistema de 

informação para coletar e disseminar informações sobre publicações científicas 

seriadas produzidas na Ibero-América, surgido em 1995 e desenvolvido pela 

Universidade Nacional Autônoma do México (LATINDEX, [201-]).  

Nesta perspectiva, no Brasil, o SciELO (Scientific Electronic Library Online) 

entrou em operação em caráter experimental em 1997, tratando-se de uma 

biblioteca eletrônica virtual de revistas científicas brasileiras (FUNDAÇÃO DE 

AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, [201-]). Para Cetto et al. 

(2015), o SciELO constitui o programa de comunicação científica cooperativa de 

uma região em desenvolvimento, sendo um dos mais significativos e uma das 

iniciativas mais importante em AA no mundo. Ainda, a Redalyc é uma rede de 

revistas científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. 

  Essa característica da América Latina de oferecer acesso livre à produção 

científica, segundo Cetto et al. (2015), é peculiar à região, distinguindo-a de outras 

regiões do mundo por ter a noção de informação científica como um bem comum e, 

por isso, encarando como comum o livre acesso às informações. Logo, este conceito 

tem estado na base da publicação dos periódicos cientistas, os quais são editados 

principalmente por órgãos públicos e sem fins lucrativos, como: universidades, 

instituições de pesquisa e associações. 

Como dito anteriormente, a declaração de Budapeste sugeria duas vias para 

alçar o Acesso Aberto: a via verde e dourada, estando esta última voltada à ampla 

disseminação de revistas eletrônicas de acesso livre na rede.  

A respeito da via dourada, a declaração de Budapeste enfatiza: 
 

Precisam dos meios para lançar uma nova geração de periódicos 
comprometidos com o acesso aberto e para ajudar periódicos 
existentes que decidirem fazer a transição ao acesso aberto. Posto 
que um artigo acadêmico deve ser difundido o mais amplamente 
possível [...], esses periódicos irão usar os direitos de autor e outras 
ferramentas para assegurar o acesso aberto permanente a todos os 
artigos que publicarem. Posto que o preço representa uma barreira 
ao acesso, estes novos jornais não irão cobrar assinatura ou taxas 

http://www.fapesp.br/materia/62/scielo/scientific-electronic-library-online.htm
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de acesso e irão utilizar outros métodos para cobrir suas despesas4 
(BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE, 2002, tradução nossa). 
 

Os periódicos em acesso aberto dispõem da mesma qualidade, presteza e 

confiabilidade que a revista paga. De acordo com Suber (2015), os periódicos de AA 

realizam revisão por pares, fato que valida o conhecimento científico na publicação 

em um periódico. Isto é, “o modelo de revisão pelos pares consiste no controle de 

qualidade daquilo que é publicado nos periódicos” (GOMES, 2014, p. 97).  

Assim sendo, o sistema de periódicos em AA é economicamente possível e 

sustentado, em virtude de os custos com a revisão por pares representar uma 

atividade sem ônus para os editores. Além disso, a preparação do manuscrito e a 

divulgação são consideravelmente menores que os valores pagos aos periódicos 

baseados em assinaturas (SUBER, 2015).  

A via verde, por outro lado, consiste no depósito de artigos já publicados ou 

não (pre-prints) em repositórios, podendo ser realizado pelo próprio autor (chamado, 

neste caso, de auto-arquivo) ou por outra pessoa, em nome do autor (um 

bibliotecário, o editor do periódico, etc.). Considera-se que o repositório digital (RD) 

nasceu com a finalidade de preservação da memória e visibilidade institucional, 

entretanto não precisa ser impreterivelmente em um ambiente científico 

(CAMARGO; VIDOTTI, 2011).  

Logo, “os repositórios nascem como veículo para a difusão informal e veloz 

da literatura científica, previamente à respectiva validação por pares e, rapidamente, 

tornam-se um espaço informacional, cujo foco é a produção intelectual de 

determinada instituição” (GOMES, 2014, p. 102). Para tanto, podem ser 

classificados como temáticos: produção intelectual de áreas do conhecimento em 

particular; institucionais: produção intelectual de uma instituição, especialmente 

universidades e institutos de pesquisa. Costa e Leite (2009) ainda acrescentam os 

repositórios de teses e dissertações (Electronic Theses and Dissertation – ETDs). 

Geralmente, os repositórios hospedam qualquer tipo de informação digital, a 

exemplo de: pre-prints, post-prints, monografias, dissertações, teses, arquivos de 

                                                           
4
 Documento eletrônico não paginado. Texto original: Need the means to launch a new generation of 

journals committed to open access, and to help existing journals that elect to make the transition to 
open access. Because journal articles should be disseminated as widely as possible [...].they will use 
copyright and other tools to ensure permanent open access to all the articles they publish. Because 
price is a barrier to access, these new journals will not charge subscription or access fees, and will 
turn to other methods for covering their expenses. 
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áudio, vídeo e documentos institucionais. Isto posto, a discussão sobre repositórios 

de acesso aberto será continuada na sequência desta seção. 

 

2.2.2 Os repositórios de acesso aberto 

 

As universidades têm importante papel no desenvolvimento dos repositórios 

institucionais (RI). Neste sentido, para Gomes (2014, p. 94), “atribui-se à 

universidade um papel proeminente no tocante à formulação e implantação de uma 

política de acesso aberto e livre à informação científica, que se expressaria na 

adoção de um conjunto de medidas de apoio à produção e disseminação da 

informação por ela gerada”.  

Este ponto de vista é apoiado por Costa e Leite (2017, p. 84) ao enfatizarem 

que “a proposta dos RIs trouxe um ator forte para a articulação em favor do acesso 

aberto à informação científica: as instituições produtoras de conhecimento científico”. 

Nesta direção, as universidades e centros de pesquisas ficaram à frente da iniciativa 

verde para o Acesso Aberto. Um fator importante a ser esclarecido, no que se refere 

à via verde e aos Repositórios foi contemplado pelos referidos autores ao 

perceberem que: 

[...] quando se trata da via verde, [...] inicialmente, os documentos 
analisados a consideravam como o arquivamento pelos próprios 
autores em bases de dados online em conformidade com os padrões 
OAI, hoje chamadas de RIs. No entanto, atualmente, muitos autores 
têm se referido à via verde como a criação de RIs e a sua 
alimentação via depósito de uma cópia de trabalhos revisados por 
pares, sem necessariamente a determinação de quem 
desempenhará a atividade (COSTA; LEITE, 2017, p. 84). 

 
 Neste sentido, houve uma adaptação à proposta da via verde, relacionando a 

concretização desta via aos Repositórios, de modo que a produção científica 

depositada também teve variações. Deste modo, teses, dissertações e trabalhos de 

conclusão representam grande parte dos documentos disponíveis no RI e, de acordo 

com Costa e Leite (2017), estas tipologias documentais são de significante 

relevância para o desenvolvimento dos Repositórios.  

Kuramoto (2014) reitera a função do RI para a promoção das Universidades, 

apresentando duas características essenciais dos repositórios: primeiro, trata-se de 

um sistema de armazenamento da produção científica de uma universidade; 
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segundo, mais do que simplesmente armazenar a produção acadêmica, representa 

um serviço de informação à comunidade interna e externa. 

No que se refere aos repositórios institucionais, Marcondes e Sayão (2009, p. 

19) afirmam representar “[...] para as universidades e instituições de pesquisa a 

oportunidade de se fortalecerem institucionalmente a partir da visibilidade de sua 

produção acadêmica organizada e disponível, como um retrato fiel da instituição”. 

Com o repositório institucional, a produção acadêmica passa a ser preservada, 

pública e disseminada a nível nacional e internacional, simbolizando um meio para 

as universidades disponibilizarem as publicações, em especial a literatura cinzenta, 

cujo acesso ficava somente no âmbito do campus.  

No nível individual, os repositórios auxiliam os pesquisadores no 

acompanhamento das suas publicações e na disponibilização das obras não 

publicadas, como a literatura cinzenta (BWALYA, 2018). Bjork et al. (2014) 

complementa que a principal função de um repositório é garantir, a longo prazo, o 

acesso à produção acadêmica, além de facilitar a indexação e visibilidade nos 

mecanismos de busca.  

No Brasil, geralmente, as bibliotecas universitárias ficavam responsáveis pela 

implantação e gerenciamento dos repositórios, bem como pela alimentação destes 

ambientes. “Em consequência, essas bibliotecas esbarraram na questão dos direitos 

autorais, ou seja, tiveram que solicitar aos autores dos trabalhos publicados uma 

autorização para que a biblioteca efetuasse tal depósito” (KURAMATO, 2014, 168). 

O depósito em repositórios permite aos autores fornecer acesso aberto às 

suas publicações que, de outra forma, estariam disponíveis apenas mediante 

assinatura e/ou pagamento, ou permaneceriam inacessíveis em coleções fechadas. 

Neste cenário, os RIs são criados com o objetivo de apoiar o ensino, aprendizagem 

e pesquisa na Instituição, concretizando-se por meio do depósito das produções da 

comunidade acadêmica (MUSA; KABIR; DAHIRU, 2016). Assim sendo, o sucesso 

do RI passa pela adesão da comunidade, de forma a contribuir com o arquivamento 

de suas obras. 

 O repositório e o periódico em AA são alternativas consistentes para alcançar 

um amplo acesso à informação científica de qualidade e capaz de promover, cada 

vez mais, avanços para a ciência e, por consequência, para as nações. Passado 

mais de uma década da idealização do Acesso Aberto, acredita-se que seguiu uma 
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trajetória de êxito, mesmo ainda havendo entraves ao se pensar na universalidade 

deste movimento.  

Inclusive, houve relativa adesão ao modelo de acesso aberto pelas 

universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Contudo, a maior parte da 

produção científica está sob o controle de instituições privadas, em especial da 

Europa e dos Estados Unidos, sujeita ao lucro (WEITZEL, 2014). As corporações 

que ainda detêm os direitos de periódicos alegam, como ponto fraco deste modelo, a 

questão financeira, pois não estão convictas de que representa um modelo de 

negócio sustentável.  

Em consulta ao OpenDoar5, constatou-se que, em nível mundial, em 2005, 87 

repositórios estavam registrados; já em setembro de 2019, a plataforma conta com 

4.317 repositórios cadastrados (OpenDOAR, [2019]). Todavia, é inegável que os RIs 

ainda não atendem às expectativas desejadas quanto ao quantitativo de material 

hospedado (FURNIVAL; HUBBARD, 2011).  

Neste contexto, Harnard (2006) assegura que o autoarquivamento em canais 

AA amplia o impacto da citação em 50 a 250%, mas apenas 15% dos pesquisadores 

estão fazendo isso. De maneira geral, há duas formas de inserir um documento no 

repositório: o autoarquivamento, em que o próprio autor arquiva sua obra; e o 

depósito, cuja inserção do estudo é feito por outra pessoa. 

De forma global, o depósito ainda é uma atividade livre que, pela não 

obrigação, muitas vezes, fica em segundo plano. Alguns repositórios vêm 

enfrentando dificuldade no povoamento, como a Universidade de Zâmbia, que 

contava com apenas 227 obras arquivadas no RI (BWALYA, 2018). Neste mesmo 

sentido, Björk et al. (2010) constataram que, a cada quatro (4) documentos que 

podem estar no RI, apenas um (1) realmente é depositado.  

O baixo nível de depósitos nos repositórios institucionais representa uma 

ameaça para a preservação e utilização do conteúdo acadêmico, o que, em grande 

medida, inibe a partilha de ideias, conhecimentos, experiências e práticas entre 

acadêmicos e profissionais (MUSA; KABIR; DAHIRU, 2016). Em virtude da baixa 

adesão, é importante conhecer o que pode estar gerando esse quadro, uma vez 

que, por outro lado, continua a crescer o número de repositórios ao redor do mundo.  

                                                           
5
 É um diretório global de repositórios de Open Access que disponibiliza suas políticas. 
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Entre os fatores que motivam o depósito da produção nos canais de acesso 

aberto, desde páginas pessoais aos repositórios, estão: altruísmo – ideia de fornecer 

benefícios do AA aos usuários; competências técnicas; recompensa acadêmica; 

percepção de maior visibilidade da pesquisa; maior taxa de citação e colaboração 

nas pesquisas (KIM, 2010; MUSA; KABIR; DAHIRU, 2016).   

Os obstáculos para depósito nos repositórios são as preocupações com 

direitos autorais, a idade, a preocupação com o tempo e esforço, o medo do plágio, 

a falta de uma política que torna obrigatório o depósito, a falta de conhecimento 

sobre o processo e o fato de a percepção dos conteúdos nos RI ser de baixa 

qualidade (KIM, 2010; YANG; LI, 2015; MUSA; KABIR; DAHIRU, 2016; BWALYA, 

2018). 

Uma cultura positiva ao depósito pode fazer diferença para esta prática, a 

exemplo da área de Exatas, que trabalha com o arXiv para depositar pre-prints. 

Inclusive, para esta comunidade científica, é natural o autoarquivamento de suas 

pesquisas. A fala de um professor de física evidencia esta atitude ao declarar que 

‘Todo mundo, no meu departamento, tem seus trabalhos disponíveis na web. Então, 

há alguma pressão por partes dos colegas’ (KIM, 2010).  

Sabe-se que, entre as disciplinas, há variações quanto ao depósito em 

repositórios. Na área da Saúde, por exemplo, no entendimento de Resnik (2018), os 

pesquisadores têm sido cautelosos em depositar pre-prints porque estão 

preocupados com a possibilidade de serem impedidos de publicar em periódicos 

revisados por pares. Por isso, têm se mostrado mais relutantes à questão do 

depósito de suas produções em repositórios de acesso aberto. 

O receio com direitos autorais, provavelmente, é o principal impedimento. A 

respeito dos direitos do autor em relação à sua criação, a propriedade intelectual é a 

parte do direito que estuda sobre essa temática. Conforme Schneider (2006), 

propriedade intelectual se refere ao reconhecimento de criação e exploração 

comercial de obras artísticas ou invenções provenientes da inteligência humana, 

dividindo-se em direito autoral e propriedade industrial. 

O direito do autor trabalha com a legislação que protege as obras intelectuais. 

De acordo com o Art. 7º, da lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, direitos autorais 

“são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas 
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[...]” (BRASIL, 1998). Neste contexto, estão inclusos o campo da arte, literatura e 

ciência. 

Ao autor, pertencem os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. 

São direitos morais: ter o nome como autor, conservar a obra inédita, assegurar a 

integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações, retirar de circulação a 

obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, além de outros. 

Quanto aos direitos patrimoniais: cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e 

dispor da obra literária, artística ou científica, e depende de autorização prévia e 

expressa do autor a utilização da obra, por modalidades como: a reprodução parcial 

ou integral, edição, etc. (BRASIL, 1998).  

Quanto à propriedade industrial, envolve os direitos sobre as patentes de 

invenção, os modelos industriais, as marcas, desenhos e indicação geográfica com 

algum valor utilitário para o mercado e sociedade. Neste contexto, o direito à 

proteção depende de cessão ou registro em órgão competente. No Brasil, por 

exemplo, esse órgão é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

Com relação à preocupação sobre os direitos de autor para o depósito em 

repositórios, este fator foi referido por Bwalya (2018), na Universidade de Zâmbia; na 

Nigéria, por Musa, Kabir, Dahiru (2016); e Koulouris et al. (2013), no Technological 

Educational Institute (Grécia). Este entendimento está relacionado aos direitos do 

autor sobre a obra que é submetida aos periódicos, sendo visto como um obstáculo 

para uma futura publicação.  

Além disso, o apoio das universidades aos autores, com relação às questões 

de direitos autorais, é essencial para o êxito dos repositórios institucionais. Para 

Oliveira (2015, p. 100), o “desconhecimento do autor a respeito de seus direitos 

aparenta ser uma grave ameaça ao depósito da sua produção intelectual nos 

repositórios institucionais. Assim, [...] a falta de clareza sobre o assunto tende a 

gerar insegurança jurídica nos autores”. 

A discussão dos direitos autorais parte do fato de os autores não 

disponibilizarem seus trabalhos no repositório devido aos direitos serem cedidos aos 

editores de periódicos ao publicar, além das preocupações em depositar um trabalho 

inédito e este não ser aceito pelos editores, futuramente, para publicação.  

De certa maneira, trata-se de um entrave de peso para o AA. A falta de 

clareza quanto ao uso das questões de propriedade intelectual na obra científica 

perpassa pela inadequação da atual legislação de propriedade intelectual frente às 
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possibilidades digitais, posto que a informação adquire um valor, passando a ser 

entendida no âmbito de um trabalho imaterial. Neste cenário, “o uso econômico da 

obra intelectual científica é o principal impedimento ao avanço do acesso livre” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 134).  

 
Podemos dizer que o atual estado da arte do acesso livre à 
informação científica e a barreira do direito do autor desenham um 
cenário antagônico. Por um lado, vemos a velocidade do crescimento 
da rede e, com ela, o igual crescimento da vontade de acesso livre à 
informação científica; de outro, motivados pelo potencial de uso 
econômico da rede, uma barreira que procura avançar e fortalecer 
seus pressupostos de monopólio e controle da obra intelectual 
(OLIVEIRA, 2013, p. 135).  

 
A falta de consenso entre os direitos autorais e o acesso livre produzem um 

cenário que faz o acesso aberto às obras científicas caminhar de maneira um pouco 

mais lenta que o desejado. Suber (2015) tenta uma conciliação entre os dois eixos 

ao declarar que a base legal do AA é o consentimento do detentor dos direitos 

autorais (para literatura mais recente) ou a expiração do copyright (para literatura 

mais antiga). Ademais, uma maneira fácil e prática de os autores manifestarem seu 

consentimento para o AA é aderir a licença da Creative Commons.  

O referido autor assegura que o AA é compatível com direitos 

autorais, avaliação de pares, impressão, preservação, qualidade, prestígio, 

progressão na carreira, além de se tratar de um sistema financeiro equilibrado. A 

principal diferença é que as contas não são pagas pelos leitores e, portanto, não 

funcionam como barreiras de acesso (SUBER, 2015). 

Para minimizar as dúvidas relacionadas ao direito autoral, Koulouris et al. 

(2013) propõem a consulta da política do editor do periódico no SHERPA/RoMEO6. 

Trata-se de um banco de dados de políticas de periódicos acerca de permissões 

para o depósito de artigos de periódicos na web e em repositórios do Open Access, 

desde o pre-print ao post-print. Esse projeto trabalha com atribuição de cores, 

conforme a permissão do editor para o depósito em repositórios:  

 Branco (nem pre-print nem post-print pode ser depositado); 

 Amarelo (apenas pre-print pode ser depositado); 

 Azul (somente post-print pode ser depositado); e 

                                                           
6
 Página: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple 
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 Verde (os pre-prints e pós-prints podem ser depositados) (SHERPA RoMEO, 

2011).  

Para Cunha (2018, p. 29), a categorização dessas políticas “auxilia autores e 

gestores de repositórios, na identificação da permissão ou condições para 

disponibilização dos textos publicados em repositórios digitais”. Essa iniciativa 

permite que a comunidade acadêmica conheça a política do periódico, assim como 

tenha mais segurança para realizar o depósito do pre-print no RI quando o editor 

assim consentir.  

Entre os docentes do TAMU, Yang e Li (2015) verificaram que o 

conhecimento do SHERPA/RoMEO levava estes profissionais a considerarem 

depositar no OAKTrust. Além disso, Covey (2013) detectou que a maioria dos 

editores com políticas de autoarquivamento (verde/azul/amarelo) permitem que os 

autores depositem seus artigos em repositórios.  

No âmbito brasileiro, o Diadorim é um serviço de informação que orienta as 

permissões para o armazenamento de artigos das revistas brasileiras em 

repositórios de acesso aberto. Também, classifica os periódicos por cores e adota 

as mesmas orientações que o SHERPA/RoMEO (DIADORIM, [201-]). 

Inclusive, as políticas de acesso aberto são um esforço importante que 

colabora para o sucesso da via verde. A exemplo disso, Gargouri et al. (2012, 

tradução nossa) salientam que políticas mais fortes resultam em efeitos positivos. 

Assim, “os mandatos mais fortes geram taxas de depósito de 70% em até 2 anos de 

adoção, comparado com a taxa de depósito não-obrigatória de 20%”7. 

O Acesso Aberto é um modelo de disseminação da informação eficaz e 

importante para o desenvolvimento de qualquer país, porém a mudança da cultura 

do pesquisador quanto à disponibilidade de sua obra não é tarefa fácil. É possível 

notar que, desde o movimento pelo acesso livre, ampliado pela Ciência aberta, 

iniciaram-se debates que englobam novas formas de fazer ciência.  

Nesta perspectiva, trata-se de um movimento lento, mas concreto, que prima 

pelo acesso sem qualquer restrição ou barreira. Tem a intenção de promover o 

acesso à informação a todos e, consequentemente, dispor de oportunidades 

igualitárias para o seu desenvolvimento, pois restringir é atrasar o progresso de uma 

                                                           
7
 Documento eletrônico não paginado. Texto original: The strongest mandates generate deposit rates 

of 70%+ within 2 years of adoption, compared to the un-mandated deposit rate of 20%. 
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pesquisa, pessoa, cidade ou país. A este respeito, a seguir, analisa-se um tipo 

específico de restrição à informação, o embargo. 

 

2.3 O embargo aos artigos e trabalhos acadêmicos  

 

Em decorrência de o termo embargo ser utilizado em diversas áreas do 

conhecimento, é apropriado iniciar a explanação sobre esta temática com o auxílio 

do Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010, p. 769), ou seja, embargo é definido como 

“impedimento, estorvo, obstáculo, empecilho”. Assim sendo, optou-se pelo termo 

‘impedimento’ para retratar o embargo neste trabalho e na área da Ciência da 

Informação (CI); pois, ao analisar sua aplicação, percebe-se que se relaciona a 

algum tipo de impedimento ou restrição de acesso à informação.  

 Logo, embargo significa uma suspensão de uma mercadoria particular, a qual 

é representada pela troca de informação (BABOR, 1997). Nas palavras de Al Salmi 

(2014), embargo pode ser entendido como uma restrição de acesso a um 

documento por um determinado tempo, cujo conteúdo precisa ser resguardado. É 

uma ferramenta de impedimento sobre algo, restringindo tanto o acesso quanto o 

uso da informação. Assim, pode-se dizer que o embargo é um recurso de bloqueio 

de acesso à informação, com o intuito de proteger quanto o temor ao plágio, 

divulgação de informação de terceiros ou qualquer conteúdo de uma obra.  

O embargo tem o objetivo de restringir o acesso a partes ou à obra no todo, 

podendo ser parcial ou total. No contexto do Acesso Aberto, é uma estratégia usada 

por revistas e editoras por assinatura para garantir um período de lucro, a partir do 

acesso exclusivo ao conteúdo por leitores assinantes. Para a Confederation of Open 

Access Repositories (COAR, 2016), os editores empregam o embargo para ajudar a 

proteger a receita de assinaturas dos periódicos, à medida que eles mudam para 

novos modelos de negócios.  

Além disso, trata-se de um recurso empregado por autores que almejam 

proteger o acesso à sua obra. Geralmente, o autor possui a autonomia quanto à 

disponibilização de sua obra e, de acordo com Fernandes, Fernandes e Goldim 

(2008), pode levá-la ou não ao conhecimento do público, sem que haja qualquer 

justificativa. Em contraste, existem legislações que obrigam a disponibilização da 

obra, por exemplo, quando sua criação está vinculada a determinados 

financiamentos. 
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As iniciativas para o acesso livre, repositórios e periódicos de acesso aberto, 

em certa proporção, atuam para o crescimento do índice de embargo (BARTON; 

WATERS, 2004; BARNES, 2010), uma vez que a possibilidade de disponibilizar 

dissertações, teses, artigos ou qualquer outra produção científica na rede fortalece 

as preocupações com plágio, futura publicação e qualidade do trabalho, dentre 

outras que também levam ao emprego do embargo.  

A título de exemplo, no ProQuest, repositório oficial das universidades dos 

Estados Unidos, o número de embargos de 1997 a 2005 era bastante baixo; já em 

2009, menos de 5% foram embargados e, apenas um ano depois, em 2010, foram 

quase 90% de trabalhos restritos (TRUSCHKE, 2015). Neste contexto, Schopfel e 

Prost (2013) afirmam que a tecnologia não é a causa de novas barreiras, mas facilita 

a escolha e gestão de novas formas de sigilo, além de suscitar preocupações quanto 

ao plágio e recusa para publicação, de modo que o embargo passa a representar 

uma opção ao realizar o depósito do trabalho no repositório.  

De acordo com Barton, Waters (2004) e Barnes (2010), o movimento em 

direção aos repositórios amplia o debate quanto à importância de direitos autorais, 

materiais patenteáveis e confidencialidade da produção acadêmica (BARNES, 

2010). Seguindo essa linha, no estudo sobre embargos de dissertações e teses no 

repositório da Instituição, na Universidade de Maryland (Estados Unidos), verifica-se 

que estudantes e professores estavam preocupados com a ampla disseminação de 

suas pesquisas na internet e, para minimizar o medo, o setor da biblioteca implantou 

um processo que permite embargar trabalhos (OWEN; HACKMAN; HARROD, 2009). 

Ainda que os autores detenham os poderes quanto à publicidade e 

distribuição de sua obra, é possível apresentar motivações que podem levar ao 

embargo de uma publicação. Neste aspecto, a oportunidade de publicação futura 

representa uma das principais razões de embargo (OWEN; HACKMAN; HARROD, 

2009; BARNES, 2010; HAWKINS; KIMBALL; IVES, 2013).  

Esta preocupação está atrelada, em certa medida, à Regra Ingelfinger, a qual 

afirma que, ao editor de periódico, reserva-se o direito de rejeitar um artigo 

submetido se o seu conteúdo for relatado, com ou sem permissão do autor, em outro 

meio, incluindo relatório de imprensa (BABOR, 1997). A regra em questão foi 

aplicada por Franz Ingelfinger quando foi editor do New England Journal of 

Medicine, de forma a proteger as publicações, notadamente na área da saúde, de 
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qualquer publicidade preliminar a uma publicação oficial (BABOR, 1997; 

MEADOWS, 1999).  

Por outro lado, físicos, matemáticos, cientistas da computação, estatísticos e 

outros pesquisadores, desde 1980, publicam pre-prints, em sites publicamente 

disponíveis, como o arXiv, antes de enviá-los para publicação, em virtude da 

vantagem da comunicação rápida de novas descobertas. O pre-print é uma versão 

anterior à revisão por pares e a publicação; geralmente é a versão submetida a um 

periódico (SUBER, 2015). Ademais, embora a maioria das revistas científicas agora 

aceitem artigos já disponibilizados em pre-prints, a área da saúde tem relutado em 

adotar essa postura, em parte, porque entra em conflito com a Regra Ingelfinger 

(RESNIK, 2018).  

Além da preocupação de que a disponibilidade em repositórios possa impedi-

los de publicar em periódicos revisados por pares, alguns autores citam outras 

preocupações relacionadas ao fato de os ambientes que recebem esses trabalhos 

ignorarem a revisão por pares de maneira rigorosa, estimulando assim, a 

disseminação de informações tendenciosas, errôneas ou mesmo fraudulentas.  

Também, incomoda a possibilidade de os pacientes tomarem decisões 

médicas imprudentes. Por isso, é necessário esclarecer que, como a publicação 

científica e a comunicação eletrônica mudaram consideravelmente desde a década 

de 1990, publicar pre-prints tornou-se uma tendência e os periódicos que publicam 

pesquisas clínicas devem considerá-la, buscando uma maneira de segui-la 

(RESNIK, 2018). 

Outra preocupação é o risco do plágio que, de acordo com Krokoscz (2012, p. 

11), “trata-se de qualquer conteúdo que tenha sido produzido ou já apresentado 

originalmente por alguém e que é reapresentado por outra pessoa como se fosse 

próprio ou inédito”. Em síntese, representa a apropriação de ideias.  

Neste sentido, Barnes et al. (2012) declaram que o plágio de uma e-tese 

disponibilizada em acesso aberto tornou-se uma preocupação para professores e 

estudantes, mesmo diante de poucas evidências quanto a casos reais (BARNES et 

al., 2012). Estes autores, em estudo realizado no Reino Unido, perceberam que há 

considerável incerteza se o acesso aberto encorajará ou deterá o plágio. Inclusive, 

nenhum consenso surgiu entre os editores sobre como as teses eletrônicas serão 

vistas.  
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Desta maneira, o cenário de incerteza em si é susceptível de provocar uma 

resposta cautelosa de estudantes e professores que estão compreensivelmente 

interessados em maximizar os benefícios de suas pesquisas, e acaba suscitando o 

uso do embargo nessas produções. Então, a relação entre acesso aberto e embargo 

é claramente ilustrada por Schopfel e Prost (2013) ao afirmarem que, se há risco de 

plágio e não publicação, provavelmente, os estudantes irão preferir opções que 

reduziram o risco, o que leva ao embargo do trabalho.  

A patente envolve direitos de criação e comercialização, por isso requer o 

resguardo do conteúdo até que o processo de registro do produto seja efetivado, o 

que justifica o embargo. Para Barnes (2010), um dos principais argumentos para 

estender a confidencialidade e/ou embargo de uma tese de doutorado é proteger a 

propriedade intelectual e a comercialização dos resultados de uma patente. Nesta 

mesma perspectiva, Barton, Waters (2004) e Leite (2009) assinalam que questões 

relacionadas com patentes podem requerer que algumas dissertações ou teses 

estejam sob acesso restrito. 

Direitos autorais de terceiros se referem a pesquisas que envolvem dados 

confidenciais de pessoas, instituição e até países. Assim, visando proteger uma 

marca, Instituição ou pessoa, o pesquisador utiliza-se do embargo para preservar os 

envolvidos. Owen, Hackman e Harrod (2009) e Barnes et al. (2012) retratam a 

preocupação dos autores na exposição desses tipos de dados em suas pesquisas. 

Todavia, com cumprimento de procedimentos éticos, seja utilizando nomes fictícios 

ou solicitando ao participante a autorização na divulgação do estudo, esta questão 

pode ser minimizada.  

Outras argumentações que levam à restrição de um documento estão 

relacionadas à qualidade da publicação. Pois, no caso de julgar ter falhas ou ser de 

baixa qualidade, os autores utilizam o embargo a fim de não levarem o estudo ao 

conhecimento público; e, ainda, pelo fato de decidir não disponibilizá-la, seja por 

questões pessoais ou, realmente, por não ter o interesse de que seu trabalho esteja 

disponível (BARNES, 2010; ASSIS, 2015). 

Seamans (2003), em uma pesquisa com editores de periódicos na Virginia, 

Estados Unidos, indicou um cenário de múltiplas divergências com relação ao 

embargo e acesso. Alguns editores entrevistados indicaram que considerariam para 

publicação um trabalho acadêmico disponível em repositórios de AA se houvesse o 

embargo até a data do aceito do artigo. Por outro lado, a maioria dos editores 
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afirmaram que, raramente, publicam uma dissertação ou tese que não passou por 

algumas revisões, o que resulta em uma nova publicação. Portanto, os referidos 

editores não descartam publicar um trabalho que tenha sido previamente 

disponibilizado em repositório de acesso aberto. 

Ainda que o movimento em prol do Acesso Aberto trabalhe para o livre 

acesso aos resultados de pesquisas, é claro que alguns tipos de informações estão 

sujeitas ao embargo, conforme expressa Suber (2015). A campanha para AA, 

geralmente, reconhece que pesquisa militar, patentes e pesquisas que os autores 

publicam em alguma forma de produção de royalties, como livros, podem requerer 

restrição.  

 Ao mesmo tempo em que o embargo restringe o acesso a uma publicação, 

também é estabelecido um período para expirar essa limitação e a obra tornar-se 

disponível. Entretanto, não há consenso na deliberação de um período adequado 

para o embargo de uma publicação, cabendo a cada instituição e editor de periódico 

estabelecer um prazo. Há opções de dois a seis meses, 12 meses, 24 meses ou 

mais (LAAKSO; BJÖRK, 2013; HAWKINS; KIMBALL; IVES, 2013).  

O período de embargo pode ser diferente conforme a área do conhecimento e 

o prazo típico de publicação. Hawkins, Kimball e Ives (2013) declaram que, no 

campo das ciências exatas e naturais, é possível enviar um artigo oriundo de uma 

produção acadêmica e ser publicado de seis meses a um ano. No entanto, nas 

humanidades, isso pode levar anos devido ao fato de a área exigir um tempo de 

embargo maior. Ainda, continuam afirmando que, quando se trata de publicar um 

livro, autores e editores precisam, no mínimo, de quatro a cinco anos de embargo. 

Entretanto, não existe um período de embargo que possa ser considerado certo ou 

errado para um documento, pois depende da finalidade que o autor deseja para obra 

e, com a submissão em periódicos, depende sobremaneira das normas do editor.  

Mesmo que o embargo afete mais àqueles que não podem arcar com as 

assinaturas dos periódicos e que precisam dos repositórios para ter acesso aos 

artigos, interfere também no julgamento desses estudos e desenvolvimento de 

outras pesquisas. Esta restrição à informação ainda incide na questão da 

obsolescência dos dados, já que o embargo retarda o acesso. Logo, a depender do 

tempo estipulado de embargo de um artigo cientifico, por exemplo, a informação 

pode não ser mais útil quando encerrar o prazo, dado que as informações, em 

algumas áreas do conhecimento, tendem a ficar desatualizadas mais rapidamente. 
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 Sobre a relação e compatibilidade entre o Acesso Aberto e embargo, a 

Budapest Open Access Initiative (2012, tradução nossa, grifo nosso) entende que a 

restrição é um entrave para a concretização de um novo modelo de disseminação da 

informação e assegura que: 

  
O Acesso Aberto é um acesso sem barreiras, e os períodos de 
embargo são barreiras ao acesso. Muitos dos benefícios do 
acesso aberto não são alcançados quando os embargos estão 
em vigor. No entanto, embora o acesso gratuito atrasado não atinja 
todos os objetivos do BOAI, ele serve alguns deles. Assim como o 
acesso aberto é melhor do que o acesso atrasado, o acesso livre 
atrasado é melhor do que o acesso com preço permanente. Observe 
que os autores sempre podem garantir o acesso aberto imediato 
através do autoarquivamento ou publicando em revistas que 
fornecem acesso aberto imediato aos seus conteúdos8.  
 

Por outro lado, a Confederation of Open Access Repositories (2016) 

considera o uso de períodos de embargo como um mecanismo de 

transição aceitável que ajuda na mudança geral para o acesso aberto. No entanto, 

se adotados, não devem exceder 6 meses, para as ciências da vida e da física; e 12 

meses para as ciências sociais e humanas. Em continuidade, será dissertado sobre 

o embargo em trabalhos de conclusão de curso. 

 

2.3.1 Motivos para o embargo de trabalhos de conclusão de curso 

 

Owen, Hackman e Harrod (2009) explanam que, na Universidade de 

Maryland, os alunos de pós-graduação, a partir de 2006, tiveram a opção de 

embargar o trabalho no Repositório Digital da Universidade por um período de um a 

seis anos, mas os pedidos deveriam ser aprovados pelo orientador. Nesse estudo, 

os autores objetivaram analisar as razões que levavam os orientadores a aprovar os 

embargos às dissertações ou teses. Assim, concluiu-se que os professores não 

tentavam alterar a escolha do aluno quanto à opção pelo embargo, afirmando que o 

estudante desempenha papel importante na decisão de embargar ou não o trabalho. 

                                                           
8
 Documento eletrônico não paginado. Texto original: The Open access is barrier-free access, and 

embargo periods are barriers to access. Many of the benefits of open access are not achieved when 
embargoes are in place. However, while delayed free access does not serve all the goals of the BOAI, 
it does serve some of them. Just as open access is better than delayed access, delayed free access is 
better than permanently priced access. Note that authors can always ensure immediate open access 
through self-archiving or by publishing in journals that provide immediate open access to their 
contents. 
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Além disso, constatou-se que a principal razão para a aprovação do embargo visava 

protegê-lo em virtude das oportunidades de futuras publicações. 

Barnes (2010) estudou fatores que podem justificar o embargo a uma tese de 

doutorado no Reino Unido e, então, destacou que um dos principais argumentos 

para estender a confidencialidade neste tipo de produção científica é proteger a 

propriedade intelectual, assim como permitir a comercialização dos resultados por 

meio de patentes. 

Brown, Sadler e Moyle (2010) realizaram um estudo com a intenção avaliar o 

nível de aceitação das políticas de e-teses de acesso aberto em universidades do 

Reino Unido. A pesquisa destaca as questões associadas à violação de direitos 

autorais de terceiros, plágio, inclusão de dados sensíveis e futura publicação são 

barreiras para o depósito em repositórios de acesso aberto. Os autores ressaltam 

que as razões supracitadas estão atreladas ao ambiente eletrônico e não impresso. 

Joachim Shöpfel e Helene Prost (2013), no estudo Degrees of secrecy in 

open environment: the case of electronic theses and dissertations, reafirmam a 

tendência de embargos na literatura cinzenta, em particular, em trabalhos 

acadêmicos de conclusão de curso. Estes autores apresentaram três tipos de 

restrição a estes documentos: acesso somente na biblioteca do campus, embargo e 

sem acesso. Dentre os motivos que levaram às restrições, estão: contrato comercial, 

patente pendente, confidencialidade, futura publicação e direitos de terceiros. 

No estudo de Hawkins, Kimball e Ives (2013), Mandatory open access 

publishing for electronic theses and dissertations: ethics and enthusiasm, discute-se 

a exigência de estudantes submeterem seus trabalhos aos repositórios. Estes 

autores alertam que existem conteúdos exclusivos que, se já publicados, podem 

desencorajar um editor a republicá-los. Defendem, ainda, que os alunos precisam 

ser capazes de preservar ou publicar o trabalho, determinando se a publicação em 

acesso aberto pode ou não ser benéfica para seu trabalho ou carreira.  Ademais, 

indicam o embargo perpétuo como uma opção aos autores, caso não almejem 

deixá-los públicos. 

Assis (2015), em sua pesquisa de mestrado, intitulada Gestão de teses e 

dissertações eletrônicas no contexto do Acesso Aberto à informação científica no 

Brasil, analisou universidades brasileiras que possuem repositórios institucionais e 

constatou que as duas principais motivações para o embargo de dissertação ou tese 
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são a proteção do conhecimento gerado por meio de patente e a necessidade de 

impedir a distribuição dos resultados da pesquisa antes de sua publicação formal. 

Silva (2017), na monografia Embargo de teses e dissertações depositadas no 

repositório institucional da universidade de Brasília, teve a intenção de conhecer as 

razões que levam autores a atribuir embargo total ou parcial às dissertações e teses 

no momento em que são depositadas no repositório institucional da Universidade de 

Brasília (RIUnB). Deste modo, concluiu que a área da Saúde se destaca com o 

maior número de embargos no RIUnB; o período de embargo aos documentos é de 

um ano; e, dentre as razões que justificam o embargo, estão a futura publicação, 

possível patente, informações sensíveis e a não concordância do autor com a 

divulgação da pesquisa. Todavia, mesmo o embargo restringindo o acesso à 

informação, existe fatores legais que podem justificar a aplicação da restrição. Por 

isso, na sequência, os aspectos legais da aplicação do embargo serão tratados. 

 

2.3.2 Aspectos legais relacionados ao embargo 

 

É possível perceber que a discussão sobre o embargo perpassa por dois 

aspectos: de um lado, as publicações em AA, respaldadas pelo movimento de 

acesso livre, que buscam evitar qualquer tipo de restrição à informação; de outro 

lado, por questões legais, existe a possibilidade de embargar a publicação.  De fato, 

Hawkins, Kimball e Ives (2013) questionam a obrigação do AA para a produção 

acadêmica e certificam que o entusiasmo pelo acesso aberto, nas universidades e 

bibliotecas nos Estados Unidos, está persuadindo ou até coagindo autores para 

entregar direitos autorais de suas produções. 

Diante disso, esclarecem:  
 

Opomos a uma prática antiética de forçar ou manipular os alunos a 
desistirem de seus direitos de propriedade intelectual. E, se 
pesquisadores (estudantes ou professores) de seu livre arbítrio e 
consentimento compartilhar seu trabalho em um repositório 
institucional AA, tudo bem. Mas, dada a relação desigual de poder 
entre universidades e estudantes, as universidades devem ser 
particularmente conservadoras sobre reivindicar o trabalho que os 
alunos fazem sob sua supervisão (HAWKINS; KIMBALL; IVES, 2013, 
p. 33, tradução nossa)9. 

                                                           
9
 Texto original: What we oppose is the unethical practice of forcing or manipulating students into 

giving up rights to their intellectual property. If researchers (students or faculty) of their free will and 
informed consent share their work in an OA institutional repository, fine. But given then unequal 
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Eles argumentam que o corpo docente é pago para fazer pesquisa, e que 

alunos não são funcionários, uma vez que não foram contratados para escrever 

dissertações ou teses. Por isso, universidades e Estado não podem reivindicar que 

os trabalhos dos alunos, mesmo mediante subsídios, sejam levados a público. Sobre 

o direito de propriedade do aluno quanto à sua produção, eles ressaltam: “uma 

dissertação pertence ao estudante que a criou, e não à instituição que patrocinou a 

educação do aluno. Os alunos têm o direito de determinar, sem coerção ou 

manipulação, como seu trabalho será distribuído e acessado”10 (HAWKINS; 

KIMBALL; IVES, 2013, p. 37, tradução nossa). 

Assim, mesmo com a legislação, ainda não é clara a questão do embargo, o 

que faz com que cada instituição e/meio de comunicação especifique suas próprias 

regras para este recurso, tornando-o algo praticado conforme o modo como cada um 

entenda que deve proceder, restringindo informações, muitas vezes financiadas com 

recursos públicos, contradizendo a perspectiva de acesso livre à sociedade e, 

consequentemente, o desenvolvimento da ciência e da humanidade.  

No âmbito da UFRN, há duas resoluções que trabalham os direitos autorais: a 

Resolução de número 149/2008 - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), de 04 de novembro de 2008, a qual dispõe sobre os direitos da 

propriedade intelectual na Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e a 

Resolução de número 157/2013-CONSEPE, de 01 de outubro de 2013, responsável 

por regulamentar a proteção aos Direitos Autorais, trabalhando para promover boas 

práticas na pesquisa e, assim, coibir o plágio (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008, 2013).  

Segundo a resolução 149/2008 (2008, p. 2), “§ 1º A propriedade intelectual se 

refere à criação e expressão da atividade inventiva humana, fixada em qualquer 

suporte tangível e intangível, em seus aspectos científicos, tecnológicos, artísticos e 

literários”. Para tanto, engloba duas grandes áreas:  

 
§ 2º [...] (I) propriedade industrial, que inclui invenções (patentes), 
marcas, indicações geográficas da fonte e desenho industrial; (II) 
direito autoral, que inclui trabalhos científicos, tecnológicos, literários 
e artísticos, abrangendo, estes dois últimos, a autoria de novelas, 

                                                                                                                                                                                     
relationship of power between universities and students, universities ought to be particularly 
conservative about laying claim to the work that students do while under their supervision.  
10

 Texto original: A dissertation belongs to the student who created it, not to the institution that 

sponsored the student's education. Students have a right to determine, without coercion or 
manipulation, how their work will be distributed and accessed. 
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poemas, peças, filmes, trabalhos musicais, trabalhos artísticos, como 
desenhos, pinturas, fotografias e esculturas e desenho arquitetônico 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 
1-2). 

 

Sobre a titularidade, quanto à criação da propriedade intelectual, esta 
resolução assegura:  

 
Art. 2º A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN é 
titular ou co-titular de qualquer criação ou inovação configurada como 
propriedade intelectual, produzida pelos seus servidores que tenham 
vínculo permanente, no exercício do seu contrato [...] aprovado pelos 
órgãos competentes da instituição ou sempre que as atividades de 
criação ou produção tenham sido desenvolvidas utilizando recursos, 
meios, informações e/ou equipamentos da Instituição, ou sob sua 
responsabilidade de que tenham sido realizadas durante o horário de 
trabalho. 
 
Art. 3º § 1º É obrigatória a menção expressa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte em todo trabalho realizado com o 
envolvimento parcial ou total de bens, serviços ou pessoal da UFRN, 
sob pena de o infrator submeter-se às sanções civis, penais e 
administrativas cabíveis (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2008, p. 7). 

 
 

Este posicionamento se aproxima da afirmação de Hawkins, Kimball e Ives 

(2013), ao declararem que os membros do corpo docente são pagos para fazer 

pesquisa e acrescentarem que os empregadores podem reivindicar apenas o 

trabalho que contratam para alguém, enfatizando a relação e as responsabilidades 

entre o servidor e a universidade. No entanto, as resoluções, no âmbito da UFRN, 

não estabelecem nada com respeito ao depósito dos trabalhos de conclusão de 

curso dos estudantes. Portanto, aparentemente, existe um vazio legal neste sentido.  

Em resumo, o embargo é uma prática antiga; mas, provavelmente, com a 

iniciativa do Acesso Aberto, ampliou-se e tornou-se uma preocupação. Logo, é 

importante aproveitar este cenário e levantar argumentos para que esta prática seja 

utilizada de forma consciente. Na sequência, será apresentado o ambiente da 

Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. 

 

2.4 Biblioteca Digital de Monografias da UFRN 

 

A Biblioteca Digital de Monografias foi idealizada pelo Departamento de 

Ciência da Informação e pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da 
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UFRN, em parceria com a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), por meio do 

Projeto de Extensão PJ536-2011, no ano de 2011, coordenado pela Professora 

Jacqueline de Araújo Cunha.  

Após a aprovação do referido Projeto de Extensão, a BDM foi abrigada nas 

instalações da BCZM, em um equipamento/servidor do Projeto Repositório 

Institucional, instalado fisicamente no então Setor de Automação e Estatística. No 

princípio, seu objetivo foi oportunizar o acesso às monografias de graduação do 

curso de Biblioteconomia (BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE, 2016).  

Em outubro de 2011, a Direção do CCSA ampliou o projeto, de modo que 

todos os cursos de graduação deste Centro passaram a integrar a BDM, tendo sido 

criada, portanto, a Biblioteca Digital de Monografias dos Cursos de Graduação do 

Centro de Ciências Sociais da UFRN (BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE, 

2016). 

Em 2015, esse repositório foi institucionalizado a partir da resolução nº 

062/2015-CONSEPE, de 5 de maio de 2015, e passou a hospedar as monografias 

de todos os cursos de graduação e especialização no âmbito da UFRN. Também, 

passou a ser gerenciado pelo Setor de Repositórios Digitais da BCZM. Após a 

aprovação da resolução, a BDM da UFRN passou a ser gerida por uma Comissão 

Gestora, logo coube à BCZM: 

 
I - Gerenciar o desenvolvimento, a alimentação, a customização e a 
manutenção da BDM;  
II - Desenvolver programas de treinamento nos sistemas de 
informação e de gestão da UFRN específicos ao fluxo de seu 
funcionamento;  
III - Assessorar e capacitar tecnicamente os servidores diretamente 
ligados ao processo de desenvolvimento e manutenção da BDM, de 
cada Centro Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada;  
IV - Promover a capacitação dos discentes para o autoarquivamento 
das monografias; 
V - Garantir o acesso à informação de forma segura e eficiente, 
dentro dos padrões nacionais e internacionais (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015). 

 

Neste contexto, as bibliotecas setoriais vinculadas aos Centros e Unidades 

Especializadas ficaram responsáveis por: 

 
I – Seguir os padrões nacionais e internacionais de critérios de 
organização e administração da BDM para garantir o acesso à 
informação de forma segura e eficiente; 
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II – Gerenciar a manutenção da BDM, do seu Centro Acadêmico ou 
Unidade Acadêmica Especializada; 
III – Estabelecer um canal de comunicação permanente com o Setor 
de Repositórios Digitais da Biblioteca Central Zila Mamede; 
IV – Participar das capacitações voltadas ao processo de 
desenvolvimento e manutenção da BDM; 
V – Promover a capacitação dos discentes para o autoarquivamento 
na BDM; 
VI – Colaborar com a Biblioteca Central Zila Mamede nos programas 
de treinamento nos sistemas de informação e de gestão específicos 
ao fluxo de funcionamento da BDM; 
VII – Propor medidas visando ao aprimoramento e à modernização 
da BDM (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2015). 
 

A Biblioteca Digital de Monografias tem a finalidade de organizar, armazenar, 

preservar e disponibilizar, eletronicamente, os trabalhos de conclusão de curso 

realizados no âmbito da Instituição. O depósito, neste repositório, é obrigatório e 

realizado por meio do autoarquivamento pelo discente, após a homologação do 

orientador (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015).  

A resolução nº 062/2015-CONSEPE não menciona sobre a possibilidade do 

embargo aos documentos depositados. No entanto, no site da BDM, a seção de 

perguntas mais frequentes (Frequently Asked Questions – FAQ) informa que alguns 

documentos não estão disponíveis por uma restrição temporário de embargo, sendo 

o período desta restrição de no máximo 3 anos, a ser definido pelo autor no ato do 

depósito (BIBLIOTECA DIGITAL DE MONOGRAFIAS, 2015a). 

A BDM está registrada no endereço eletrônico 

https://monografias.ufrn.br/jspui/ (Figura 1). A página foi desenvolvida com 

configurações do software DSpace e dispõe de mecanismo de busca simples e 

avançada; tutoriais; perguntas mais frequentes e outras funcionalidades. 
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Figura 1 – Tela inicial da BDM 

 

           Fonte: https://monografias.ufrn.br/jspui/, acesso em: 18 set. 2019 

 

Atualmente, conta com treze comunidades, representadas pelos centros 

acadêmicos e unidades acadêmicas especializadas da UFRN: Centro de Biociências 

(CB); Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET); Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA); Centro de Ciências Sociais Aplicadas; Centro de Ciências 

da Saúde (CCS); Centro de Educação (CE); Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES); Centro de Tecnologia (CT); Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ); Escola 

Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM);  Escola de 

Música; Escola de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(ESUFRN); Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi; Núcleo de Educação da 

Infância (BIBLIOTECA DIGITAL DE MONOGRAFIAS, 2015b). 

No que concerne ao embargo, como observado no Quadro 1, existem 330 

documentos embargados no repositório em questão. Nesta perspectiva, destacam-

se a FACISA com 196 embargos e o Centro de Ciências da Saúde, com 80.   
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Quadro 1 – Quantitativo de depósitos e embargos na Biblioteca Digital de 

Monografias da UFRN 

 Curso  Depósitos Embargo 

Centro de Biociências 

Biomedicina 102 3 

Ciências Biológicas 57 2 

Ecologia 78 2 

Engenharia Aquicultura 6 1 

TOTAL 243 8 

Centro de Ciências Exatas e da Terra 

Ciências da Computação 44 0 

Ciências Atuariais 20 0 

Engenharia de Software 27 0 

Estatística 55 0 

Física (bacharelado) 17 0 

Geofísica 16 0 

Geologia 22 0 

Meteorologia 16 0 

Química 62 0 

Química do Petróleo 88 0 

TOTAL 367 0 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Artes Visuais 97 0 

Ciências Sociais 13 0 

Comunicação Social – 
Audiovisual 

0 0 

Comunicação Social – 
Publicidade e propaganda 

1 0 

Dança 74 0 

Design 75 0 

Filosofia 13 0 

Geografia 39 0 

Gestão de Políticas 
públicas 

5 0 

História 55 1 

Teatro 47 0 

TOTAL 419 1 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Administração 606 1 
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Administração Publica 6 0 

Biblioteconomia 338 0 

Ciências Contábeis 512 5 

Ciências Econômicas 107 1 

Direito 287 12 

Serviço Social 505 0 

Turismo 244 9 

TOTAL 2.605 28 

Centro de Ciências da Saúde 

Educação física 
(Bacharelado) 

169 1 

Educação Física 
(Licenciatura) 

81 0 

Fisioterapia 87 12 

Fonoaudiologia 21 15 

Saúde coletiva 0 0 

Medicina 6 0 

Nutrição 186 32 

Odontologia 322 20 

TOTAL 872 80 

Centro de Educação 

Pedagogia (á distancia) 421 0 

Pedagogia (presencial) 343 0 

TOTAL 764 0 

Centro de Ensino Superior do Seridó 

Administração 139 3 

Ciências Contábeis 71 0 

Direito 113 1 

Geografias (Bacharelado) 54 0 

História (Bacharelado) 27 0 

Letras 0 0 

Matemática 37 0 

Pedagogia 134 0 

Sistemas de Informação 31 0 

Turismo 36 0 

TOTAL 642 4 

Centro de Tecnologia 

Arquitetura e Urbanismo 182 1 

Engenharia Ambiental 120 0 
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Engenharia Biomédica 5 0 

Engenharia Civil 333 0 

Engenharia de Alimento 16 0 

Engenharia de computação 22 0 

Engenharia de Materiais 21 0 

Engenharia do Petróleo 108 0 

Engenharia de 
Telecomunicações 

0 0 

Engenharia Mecânica 124 0 

Engenharia Química 202 4 

TOTAL 1.133 5 

Escola Agrícola de Jundiaí 

Análise e desenvolvimento 
de sistemas 

19 0 

Engenharia Agronômica 2 0 

Engenharia Florestal 1 0 

Zootecnia 0 0 

 22 0 

Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte - 
Especialização 

Residência 
Multiprofissional em 

Atenção Básica 
23 6 

Residência 
Multiprofissional em 

Atenção à Saúde Materno-
Infantil 

6 1 

 29 7 

Escola de Saúde - Especialização 

Especialização em 
Enfermagem Obstétrica III 

- Rede Cegonha 
14 0 

 14 0 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

Enfermagem 124 78 

Fisioterapia 101 70 

Nutrição 88 48 

Psicologia 0 0 

 313 196 

Fonte: Setor de Repositório Digitais-BCZM, ago. 2019 
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Cabe registrar que, dos 330 embargos, 7 são referentes a trabalhos de 

Especialização e 323 estão vinculados à graduação. Com o montante de 7.641 

trabalhos de conclusão de graduação depositados até setembro de 2019, e apenas 

323 embargos, acredita-se que a comunidade acadêmica da UFRN, geralmente, 

está optando pelo depósito em acesso aberto imediato aos TCCs.  

Além do mais, este tipo de repositório vem desempenhando um papel 

relevante para a comunidade acadêmica, haja vista que armazena e disponibiliza um 

tipo de publicação que costumava ficar apenas nas prateleiras das bibliotecas ou 

armazenada em CD-ROM, ficando subutilizado e, muitas vezes, sem visibilidade. 

Assim, finalizada a parte teórica, em seguida, serão expostos os aparatos 

metodológicos utilizados nesta dissertação. 
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3 MÉTODOS 

 

 Nesta seção, descreve-se e caracteriza-se a pesquisa, assim como os 

instrumentos para a coleta e análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, pois de acordo com Gray, 

(2012, p. 36), este tipo de pesquisa “busca ‘desenhar um quadro’ de uma situação, 

pessoa ou evento, ou mostrar como as coisas estão relacionadas entre si”. Logo, 

neste estudo, a perspectiva descritiva está fundamentada no objetivo geral de 

‘propor ações capazes de motivar os estudantes da FACISA à disponibilização 

imediata das suas pesquisas na Biblioteca Digital de Monografias’. Para tanto, foi 

necessário conhecer as crenças e atitudes de docentes e discentes sobre o Acesso 

Aberto e embargo de maneira geral e, em particular, na Biblioteca Digital de 

Monografias.  

 No que se refere à abordagem, foi adotado o método misto, uma investigação 

que combina ou reúne as formas qualitativa e quantitativa (CRESWELL, 2010).  Este 

método foi definido com vistas a utilizar uma abordagem adequada para melhor 

compreender o fenômeno do embargo na FACISA e, por isso, utilizou-se da junção 

quantitativa e qualitativa.  

No que corresponde ao aspecto quantitativo, desenvolveu-se a partir de 

dados, ao buscar as informações e opiniões que foram classificadas e analisadas 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). Para Flick (2013), na pesquisa quantitativa, há um 

processo linear que parte da teoria e finaliza com a validação baseada em testagem.  

Assim, por meio da análise quantitativa, almejou-se: a)diagnosticar as crenças 

e normas subjetivas da comunidade acadêmica (estudantes e professores) da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi sobre o embargo; b) identificar a intenção 

e as atitudes em relação ao acesso aberto aos trabalhos de conclusão de curso da 

referida comunidade acadêmica; e c)verificar os motivos que levam a comunidade 

da FACISA a optar pelo embargo de suas produções acadêmicas, estando todos os 

objetivos apoiados na Teoria da Ação Racional. 

Sabe-se que a abordagem qualitativa é um meio de explorar e entender o 

significado atribuídos pelos indivíduos a um problema (CRESWELL, 2010; FLICK, 
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2013). Então, nesta perspectiva, foram realizadas entrevistas com discentes e 

docentes da FACISA, visando compreender as impressões de alunos e professores 

acerca do movimento do Acesso Aberto e da questão do embargo nos TCC, além de 

investigar subsídios para elaborar um plano de ação capaz de promover o depósito 

com acesso imediato na BDM pelos alunos.  

Desta maneira, está pautado nos objetivos específicos: a)diagnosticar as 

crenças e normas subjetivas da comunidade acadêmica (estudantes e professores) 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi sobre o embargo; b) identificar a 

intenção e as atitudes em relação ao acesso aberto aos trabalhos de conclusão de 

curso da referida comunidade acadêmica; c) verificar os motivos que levam a 

comunidade da FACISA a optar pelo embargo de suas produções acadêmicas; e) 

identificar ações adequadas ao contexto da FACISA para promoção do depósito dos 

TCCs em acesso aberto. 

Quanto ao método de estudo, foi uma pesquisa de levantamento. Para 

Creswell (2010) trata-se de uma descrição numérica de tendências, atitudes ou 

opiniões de uma determinada população, e a partir dos resultados da amostra, o 

pesquisador poderá generalizar ou estabelecer afirmações sobre a população. 

Fowler Jr. (2011) cita como componentes do levantamento a amostragem, em que é 

importante oportunizar que todos os membros da população tenham a mesma 

chance de ser selecionados; a formulação de questões, em que se usa questões 

para mensurar uma situação; e entrevista, embora nem todos os levantamentos 

contemplem este recurso, certamente é comum o seu uso para fazer perguntas.  

Esta pesquisa ainda pode ser caracterizada como transversal, dado que foi 

planejada para obter um retrato do momento, pois a coleta de dados ocorreu 

somente uma vez. As pesquisas do tipo levantamento seguem a indicação de a 

coleta ocorrer em apenas um momento (FLICK, 2013). 

Vale ressaltar que este estudo se preocupou em atender às questões éticas, 

de forma a preservar cada participante envolvido. Assim sendo, após a qualificação, 

foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) (07971019.8.0000.5292) e, em seguida, passou pelo CEP da 

FACISA (07971019.8.3001.5568), recebendo a aprovação para iniciar a coleta de 

dados no dia 15 de abril de 2019. Sobre a importância de os estudos serem 

aprovados pelo CEP, Vieira e Hossne (2003) afirmam que o comitê de ética é 

responsável por certificar que os direitos e o bem-estar dos participantes sejam 
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assegurados. Na sequência, serão expostos os métodos e técnicas utilizados em 

cada etapa. 

 

3.2 Métodos e técnicas de pesquisa 

 

A investigação foi concebida em três etapas, cada uma com métodos e 

técnicas específicas, a fim de cumprir com os objetivos específicos.  

 

3.2.1 Etapa 1- Construção do referencial teórico e identificação de ações para a 

promoção do acesso aberto imediato em repositórios  

 

Na primeira etapa, por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi construído um 

referencial teórico que permitiu orientar tanto a delimitação do problema de 

pesquisa, quanto a compreensão dos elementos teórico-metodológicos que servem 

de alicerces a esta investigação, assim como a identificação de experiências 

similares na busca de incentivos para depósito em repositórios. De modo geral, a 

pesquisa foi norteada pela busca de solução para os objetivos enunciados: propor 

ações capazes de motivar os estudantes da FACISA à disponibilização imediata das 

suas pesquisas na Biblioteca Digital de Monografias (Objetivo geral) e identificar 

ações adotadas em outras universidades para incentivar o depósito em repositórios 

(objetivo específico d). 

Para tanto, seguiu-se as seguintes etapas: escolha e delimitação do tema, 

coleta de dados, localização das informações e documentação dos dados, propostas 

por Andrade (2010). A primeira, escolha e delimitação do tema, diz respeito às 

temáticas: Comunicação científica, Ciência aberta, Acesso Aberto, embargo de 

publicação, repositórios institucionais, autoarquivamento em repositórios e Teoria da 

Ação Racional.  

Para a coleta de dados, definiu-se como campo de pesquisa a Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertação (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), a Base de Dados em Ciência da Informação (Brapci), 

além de uma busca integrada em bases de dados disponíveis no Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). Ademais, por se tratar de um processo iterativo, realizado em vários 

http://www.brapci.inf.br/
http://www.brapci.inf.br/
http://www.brapci.inf.br/
http://www.brapci.inf.br/
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momentos da investigação, as buscas ocorreram fundamentalmente entre julho e 

novembro de 2018 e, novamente, de abril a julho de 2019.  

Assim, na BDTD, as palavras-chave empregadas foram: “ACESSO ABERTO 

AND REPOSITÓRIOS” e “ACESSO ABERTO AND DIREITO AUTORAL” no título. 

Para a Brapci, utilizou-se os termos: “ACESSO ABERTO AND DIREITO AUTORAL”, 

“ACESSO ABERTO AND EMBARGO” e “AUTOARQUIVAMENTO AND 

REPOSITÓRIO” no título. No portal Capes, “EMBARGO PUBLICATION”, “OPEN 

ACCESS AND EMBARGO”, “SELF-ARCHIVING PRACTICES”, “INSTITUTIONAL 

REPOSITORIES AND OPEN ACCESS”, “FACTORS STOP SELF-ARCHIVING AND 

UNIVERSITY” e “THEORY OF REASONED ACTION” no título e assunto.  

 Para a seleção dos documentos, os critérios de inclusão adotados foram: 

conexão com o tema pesquisado, disponibilidade do documento em texto completo e 

textos em idiomas português, inglês ou espanhol. Para a exclusão, foram utilizados 

os critérios: duplicidade e não atendimento aos critérios de inclusão. Desta forma, a 

seleção de materiais úteis para o estudo, a priori, deu-se com a leitura do título, 

resumo e introdução, contemplando a etapa de localização das informações.  

Cabe frisar que alguns materiais foram encontrados por meio das referências 

dos artigos, dissertações e teses localizados na pesquisa bibliográfica, bem como 

foram utilizados livros impressos. Os documentos digitais, por sua vez, foram 

separados por assunto em pastas no serviço de armazenamento Dropbox, processo 

que objetivou recuperá-los no momento oportuno. Em seguida, discorre-se sobre a 

segunda etapa, o diagnóstico. 

 

3.2.2 Etapa 2 - Diagnóstico de crenças, normas subjetivas, atitudes e intenção  

 

Na etapa do diagnóstico, buscou-se conhecer a percepção da comunidade 

acadêmica da FACISA acerca do acesso aberto e do embargo vigente na Biblioteca 

Digital de Monografias, com base nos seguintes objetivos específicos: a) 

diagnosticar as crenças e normas subjetivas da comunidade acadêmica (estudantes 

e professores) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi sobre o embargo; b) 

identificar a intenção e atitudes em relação ao acesso aberto aos trabalhos de 

conclusão de curso da referida comunidade acadêmica; e c) verificar os motivos que 

levam a comunidade acadêmica da FACISA a optar pelo embargo de suas 

produções acadêmicas.  



66 

 

Para isso, o estudo fundamentou-se na Teoria da Ação Racional (Theory of 

Reasoned Action), a qual auxilia no conhecimento de indicadores capazes de 

influenciar um determinado comportamento e, a partir disso, viabilizar melhorias. Em 

outras palavras, a TAR foi adotada com o propósito de reconhecer os fatores 

(crenças, normas, atitudes e intenção) que levam ao uso do embargo pelos 

discentes da FACISA na Biblioteca Digital de Monografias, uma vez que era 

oportuno sugerir estratégias a fim de propiciar o livre acesso aos trabalhos finais. A 

seguir, os fundamentos da TAR serão explicados. 

  

3.2.2.1 Teoria da Ação Racional 

 

A todo momento, surgem opiniões diferentes frente a variados assuntos, as 

quais vêm de indivíduos que se posicionam contra ou a favor, cada um com seus 

argumentos. Percebe-se que “cada posição é sustentada com valores, sentimentos, 

crenças e experiências diferentes e, muitas vezes, traduzem-se também em 

comportamentos diferenciados” (ALMEIDA, 2010, 97).  Desta maneira, acredita-se 

que os comportamentos estão atrelados à carga das experiências adquiridas ao 

longo da vida.    

No campo científico, essa percepção é apoiada no desenvolvimento da Teoria 

da Ação Racional proveniente da psicologia social, apresentada em 1975 pelos 

professores e pesquisadores Ajzen e Fishbein (SOUSA et al., 2018). Conforme esta 

teoria, o homem é um ser essencialmente racional, que usa as informações à sua 

disposição para fazer julgamentos, formar avaliações e chegar a decisões 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). Logo, o comportamento de uma pessoa pode ser 

determinado por suas intenções, as quais são oriundas das atitudes e normas. 

Na estrutura conceitual da TAR, sugere-se que o desempenho ou o não 

desempenho de um comportamento específico em relação a algum objeto, 

geralmente, é visto como determinado pela intenção da pessoa em realizá-lo 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). Então, a intenção predispõe o indivíduo a desempenhar 

um comportamento e é permeada pelas atitudes e normas subjetivas.  

Para a TAR, as intenções de uma pessoa, em última análise, são uma função 

de certas crenças e, uma vez estabelecida à predisposição de uma pessoa (ou seja, 

atitude), espera-se que ela realize (ou não) o comportamento em questão 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). A referida teoria trabalha com os indicadores crenças, 
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normas, atitudes e intenção (Figura 2). Isto posto, “para se entender o 

comportamento, há que se identificar os determinantes das intenções 

comportamentais: atitudes, que dizem respeito ao aspecto pessoal, e normas 

subjetivas, que se referem à influência social” (MOUTINHO; ROAZZI, 2010, p. 279).  

   

Figura 2 – Modelo da Teoria da Ação Racional 

  

 

              Fonte: Adaptado de Fishbein; Ajzen (1975) 

 

Diante disso, as categorias formadoras dessa teoria podem ser entendidas da 

seguinte forma: 

 As crenças representam a informação que se tem sobre o objeto e, 

normalmente, estão relacionadas a algum atributo deste objeto; 

 As normas subjetivas dizem respeito à percepção do indivíduo quanto à 

pressão social que leva a incentivar ou não um comportamento; 

 A atitude se refere à influência pessoal à avaliação favorável ou desfavorável 

de um objeto por uma pessoa; 

 Intenção é a inclinação que leva a desempenhar ou não um comportamento. 

Assim, a intenção comportamental de uma pessoa é vista em uma função de 

dois fatores: sua atitude em relação ao comportamento e sua norma subjetiva 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975; MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 

Em suma, a partir das crenças, as quais são aprendidas por informações 

recebidas e/ou observação direta, um indivíduo forma um referencial sobre um 
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objeto, situação; que, em última análise, determina suas atitudes, intenções e 

comportamentos (FISHBEIN; AJZEN, 1975).  

Então, se o repertório, proveniente das crenças e normas, reportar uma 

avaliação positiva, influenciará (atitude) a realização (intenção) de uma ação 

(comportamento). Ressalta-se que o melhor preditor de um comportamento é a 

intenção para a sua realização, mas isso não significa que a intenção e o 

comportamento executado serão sempre semelhantes (FISHBELN; AJZEN, 1975); 

visto que “determinados fatores influem nas relações que existem entre intenção e 

comportamento, sendo um deles a manutenção das intenções. As intenções sofrem 

mudanças [...] e o tempo é o mecanismo que pode ter extensão mais direta sobre o 

comportamento” (ALMEIDA, 2010, p. 125). 

Pesquisas utilizadoras da Teoria da Ação Racional, modelo teórico que pode 

ser empregado pelas diversas áreas do conhecimento, buscam compreender as 

crenças e normas que levam a um determinado comportamento, para que se possa 

criar estratégias que ocasionem uma possível mudança (MORAES; GALLANI; 

MENEGHIN; 2006; SOUSA, et al., 2018).  

Neste contexto, mesmo com a adesão por diversas áreas, a TAR apresenta 

limitações, e um dos questionamentos está relacionado às intenções e 

comportamentos, pois fatores como hábitos e aspectos motivacionais não foram 

levados em consideração (MOUTINHO; ROAZZI, 2010).  

A título de exemplo, no estudo Degrees of secrecy in open environment: the 

case of electronic theses and dissertations, Joachim Shöpfel e Helene Prost citam 

que o fluxo de trabalho para o processamento das teses pode ser construído sobre a 

TAR, dado que o estudante faz uma série de escolhas, como decidir pelo acesso ou 

embargo, dentre outras diferentes opções. Com isso, os autores ponderam que, 

normalmente, preferem considerar os estudantes de doutorado como agentes 

racionais e conscientes para tomar decisões importantes, como a divulgação de 

seus trabalhos (SCHÖPFEL; PROST, 2013).  

Em pesquisa similar a este estudo, preocupada com a baixa participação do 

corpo docente na contribuição de seus produtos intelectuais no repositório e 

entendendo que consciência e atitude são fatores que afetam o uso de RI, 

Bamigbola (2014) utilizou a Teoria da Ação Racional para compreender a 

consciência e atitude do corpo docente de agricultura na Federal University of 

Technology, Akure, na Nigéria, para uso de RI. Por fim, foi constatado que o uso do 
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repositório é conjuntamente determinado pelo nível de consciência e atitude dos 

docentes. Logo, quanto mais conhecimentos e atitudes positivas em relação ao 

repositório, melhor o engajamento e nível de depósitos. À frente, serão explicitados 

o universo e amostra desta pesquisa. 

 

3.2.2.2 Universo e amostra 

 

O universo desta pesquisa corresponde aos discentes e docentes da FACISA, 

ambiente organizacional no qual a pesquisadora também está inserida, o que tornou 

o processo de coleta de dados viável. A FACISA está localizada no município de 

Santa Cruz, interior do Estado do Rio Grande do Norte, e juntamente com o Hospital 

Universitário Ana Bezerra, forma o Campus de Santa Cruz da UFRN.  

Atualmente, oferta quatro cursos de graduação: Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição e Psicologia; além de dois cursos de pós-graduação: Mestrado em Saúde 

Coletiva e Mestrado em Ciências da Reabilitação. Tem como missão “educar, 

produzir e difundir conhecimento em saúde de qualidade, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, contribuindo para o desenvolvimento humano em 

níveis regional, nacional e internacional11” (FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DO TRAIRI, [201-]). 

A comunidade acadêmica da faculdade é composta por um número de 70 

docentes com vínculo estatutário, 22 docentes substitutos, 711 discentes de 

graduação e 79 de pós-graduação, além de 48 técnicos administrativos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2019a, 2019b, 2019c, 

2019d). Para este trabalho, os sujeitos da pesquisa foram docentes e os discentes 

de graduação, por se tratar dos indivíduos que optam pelo acesso aberto ou 

embargo do trabalho de conclusão de curso a ser disponibilizado na Biblioteca 

Digital de Monografias.  

Quanto aos docentes, os critérios de inclusão adotados foram: a) docente 

com vínculo estatutário; b) ser professor orientador de trabalhos de conclusão de 

curso; c) ter interesse na participação deste estudo. Para esta categoria, os critérios 

de exclusão foram: a) docente com vínculo temporário ou substituto e b) docente 

com vínculo estatutário que esteja afastado de sua função.  

                                                           
11

 Documento eletrônico não paginado. 
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No tocante aos discentes, os critérios de inclusão adotados foram: a) alunos 

concluintes ou pré-concluintes. Representam o público que está mais próximo de 

efetuar o depósito na Biblioteca de Monografias; b) alunos com previsão de 

conclusão do curso para os anos de 2019 e 2020; c) possuir idade superior a 18 

anos e d) ter interesse na participação deste estudo. Nesta categoria, o critério de 

exclusão foi: a) alunos de pós-graduação. Apoiada nestes critérios, na categoria 

discente o quantitativo foi de 255 alunos. No tocante aos docentes, a população 

correspondeu a 61 docentes, dado que sete professores estavam afastados no 

momento da pesquisa e dois já tinham respondido ao pré-teste.  

Com o intuito de obter maior rigor na seleção da amostra, utilizou-se uma 

calculadora amostral disponível no portal Survey Monkey12 para definir o número 

mínimo de respondentes quanto ao aspecto quantitativo da pesquisa, o qual confere 

à pesquisa o grau necessário de confiabilidade. Deste modo, com grau de confiança 

entre 90% e 95%, margem de erro entre 5% a 10%, a amostra ideal para a 

realização desta pesquisa ficou entre 33 e 55 docentes e, para os alunos, precisava 

de 54 a 154 respondentes.  

Nesta perspectiva, a amostra pode ser caracterizada por probabilidade 

aleatória, uma vez que se refere à “seleção de amostra aleatória tal que cada 

membro tenha a mesma chance de ser escolhido” (GRAY, 2012, p. 124). Isto posto, 

nesta pesquisa, adotou-se o trabalho por amostragem.  

Para a dimensão qualitativa, conforme Creswell (2010), a escolha dos 

participantes se deu de forma proposital e em pequeno número. Em função disso, os 

participantes foram um (1) docente e (1) discente de cada curso de graduação da 

FACISA, totalizando oito (8) entrevistados. O critério para participação foi ter 

respondido ao questionário.  

Este estudo apresentou riscos mínimos para os participantes, pois não houve 

procedimentos invasivos. Entretanto, existiu o risco de constrangimento ao se expor 

acerca de algum questionamento apresentado nos instrumentos de coleta; cansaço 

ou aborrecimento ao responder ao questionário ou à entrevista. Para amenizar estes 

riscos, os questionários foram enviados por e-mail e, no que cabe à entrevista, o 

participante definia o dia, horário e local de sua preferência, com o intuito de estar 

                                                           
12

 https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 
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mais confortável. Aliado a isso, era informado de que estava desobrigado a 

responder a qualquer questão caso sentisse desconforto.  

Quanto ao benefício, os participantes desta pesquisa conheceram e tiveram a 

oportunidade de refletir sobre a possibilidade de embargar ou prover acesso aberto 

ao trabalho de conclusão de curso. Assim, no período legal, último semestre do 

curso, estarão cientes para tomar a decisão pelo acesso imediato ou embargo do 

trabalho na Biblioteca Digital de Monografias. A seguir, na última etapa, será 

discorrido sobre a construção de um plano de ação para viabilizar o depósito com 

acesso imediato aos trabalhos finais da FACISA.  

 

3.2.3 Etapa 3 - Proposta de Plano de ação à promoção do acesso aberto imediato 

aos trabalhos de conclusão de curso da FACISA 

 

 Esta etapa buscou subsidiar o cumprimento do objetivo geral, isto é, ‘propor 

ações capazes de motivar os estudantes da FACISA à disponibilização imediata das 

suas pesquisas na Biblioteca Digital de Monografias’. A proposta está pautada nos 

resultados do diagnóstico, juntamente com os fundamentos da Teoria da Ação 

Racional, assim como na identificação de ações adotadas por outras universidades, 

realizadas durante o levantamento bibliográfico descrito na Etapa 1. 

Segundo Maximiano (2008, p. 119), um plano “é um guia para uma ação no 

futuro” que deve conter objetivo, meios de realização e controle. De forma prática, 

definiu-se para a elaboração do plano a ferramenta 5W2H, também conhecida por 

plano de ação. A denominação 5W2H provém da sigla inglesa referente às etapas 

que devem ser realizadas na ocasião em que se está planejando as ações (ROCHA, 

2018): what, who, where, when, why, how e how much.   

Assim, a 5W2H é composta por etapas que contemplam: 1) O quê? ação ou 

atividade que deve ser executada; 2) Por quê? justificativa para execução da 

atividade; 3) Quem? definição de quem será o responsável pela execução ou 

planejamento; 4) Onde? informação sobre onde cada um dos procedimentos será 

executado; 5) Quando? cronograma de execução; 6) Como? explicação sobre como 

serão executados; e 7) Quanto? referente aos custos de cada atividade 

(NAKAGAWA, ([201-]).  

Neste momento da proposta do plano, optou-se por apresentar somente as 

etapas de ‘ação’, a qual descreve a atividade que pretende desempenhar; o ‘por 
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quê’, justificando a finalidade da atividade desempenhada e o ‘quando’, 

especificando o período para execução. As demais etapas são notoriamente 

relevantes, porém as atividades a serem desenvolvidas devem ser discutidas e 

receber o aval de outras instâncias, como a direção geral da FACISA, a Biblioteca 

Central Zila Mamede e o Setor de repositórios digitais. Apresentadas as etapas para 

a concepção desta investigação, serão detalhados os instrumentos e as técnicas 

para coleta e análise dos dados.  

 

3.3 Instrumentos e técnicas para coleta e análise dos dados 

 

Nesta parte, serão apresentados os instrumentos utilizados para coleta de 

dados, bem como as técnicas para análise dos dados. 

 

3.3.1 Questionário 

 

Os dados quantitativos foram coletados por meio de questionários (survey) 

online (Apêndice A) com 26 assertivas fechadas e uma pergunta aberta envolvendo 

as quatro variáveis da TAR – crenças, normas subjetivas, atitude e intenção. O 

questionário, por sua vez, foi construído a partir do modelo apresentado na pesquisa 

“Creencias, actitudes y normas subjetivas como predictores de la intención de 

realizar comportamientos preventivos en hijos de personas que padecen diabetes 

mellitus tipo 2” (MUÑOZ BAUTISTA; CAVAZOS ARROYO; LEZAMA SÁNCHEZ, 

2014). Mesmo, o referido artigo, se tratando de uma temática completamente 

diferente da abordada neste estudo, as assertivas das variáveis (crença, norma 

subjetiva, atitude e intenção) estão bem detalhadas, de modo que permitiram 

construir as afirmativas para esta dissertação. 

O questionário foi dividido em quatro etapas. No primeiro bloco, constavam 

afirmativas a fim de caracterizar o perfil dos respondentes, indagando sobre o 

gênero, a idade, o curso (discente) e área de atuação (docente). A segunda parte 

teve assertivas sobre os construtos que incluíam a TAR, a saber: crenças, variável 

por meio da qual se almejava conhecer as informações dominadas pelos 

participantes em relação ao acesso aberto e embargo; enquanto a variável normas 

buscou medir as percepções da comunidade acadêmica e o resultado de pesquisas 
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científicas, a fim de saber em que medida poderiam influenciar no entendimento dos 

docentes e discentes referente ao acesso aberto e embargo.  

O terceiro bloco trouxe assertivas para medir a atitude dos respondentes. 

Deste modo, a variável foi empregada com a finalidade de reconhecer a atitude dos 

respondentes quanto à possibilidade de depositar o TCC na Biblioteca Digital de 

Monografias com acesso imediato e, ainda, identificar os motivos que poderiam levar 

a optar pelo embargo do trabalho final.  

No quarto bloco, buscou-se mensurar a intenção do respondente quanto à 

opção de disponibilizar o TCC em acesso aberto. Neste construto, foi possível 

verificar, mediante as informações que o participante vinha respondendo ao longo do 

questionário, qual a posição final sobre o acesso imediato ou embargo do trabalho 

final. Para finalizar, havia uma pergunta aberta: “Quais motivos o levariam a 

embargar o seu Trabalho de Conclusão de Curso na Biblioteca Digital de 

Monografias?” As questões, segundo os construtos e escalas, estão dispostas da 

seguinte forma (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Operacionalização de variáveis  

Categoria Número da questão Escala 

Crenças 4,7,9,10,11,13,14 

(1) Discordo totalmente 
(2) Discordo em parte 
(3) Não concordo nem 

discordo 
(4) Concordo em parte 

(5) Concordo totalmente 

Normas subjetivas 5,6,8,12 

Atitude 

15,16,17,18,19,20,21,22,23 
(docente) 

15,16,17,18,19,20,21,22 
(discente) 

(1) Nada favorável  
(2) Pouco favorável  

(3) Favorável 
(4) Regularmente 

favorável 
(5) Muito favorável 

Intenção 24,25,26 (docente) 
23,24,25 (discente) 

(1) Definitivamente não 
(2) Definitivamente sim 

(3) Não sei 

  Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Este estudo contou com dois modelos de questionários: um para os docentes 

e outro para os discentes; ambos contendo o mesmo conteúdo e, basicamente, a 

diferença estava na redação das assertivas relacionadas às variáveis atitude e 

intenção. Pois, nas assertivas dos discentes, evidenciou-se a possibilidade de o 

aluno disponibilizar o TCC na Biblioteca Digital de Monografias; enquanto para os 

docentes foi enfatizada a alternativa de incentivar o orientando a optar pelo acesso 

aberto. 

A primeira parte do questionário continha o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A), que é “um documento legal, assinado pelo 

participante da pesquisa, cuja finalidade é proteger o participante, mas também 

proteger o pesquisador e a instituição” (VIEIRA; HOSSNE, 2003, p. 22). Este termo 

foi aprovado pelos Comitês de Ética do HUOL e da FACISA, garantindo assim os 

direitos dos participantes. Ademais, com o intuito de os respondentes tomarem 

conhecimento das temáticas discutidas no questionário, inseriu-se definições para 

acesso aberto, embargo e Biblioteca Digital de Monografias, além de embargo por 

três anos.  

Para validar o instrumento de coleta, aplicou-se um pré-teste e, como 

procedimento inicial, foi elaborada uma primeira versão do questionário. Em 

seguida, entre os dias de 20 a 28 de novembro de 2018, esta versão foi submetida a 

uma validação de face com dois especialistas da área acadêmica: um especialista 

para analisar se os construtos da Teoria da Ação Racional estavam sendo 

contemplados e outro para examinar o conteúdo das assertivas quanto às temáticas 

de Acesso Aberto e embargo.   

Finalizada a etapa de validação, foram sugeridas algumas alterações, como 

a inclusão dos conceitos “Acesso Aberto”, “Embargo” e “Biblioteca Digital de 

Monografias” no questionário para melhor compreensão dos respondentes, haja 

vista que os termos não são comuns para o público estudado. Também, foram 

propostas algumas mudanças no texto das assertivas, com a finalidade de clarificar 

o conteúdo exposto; além da inclusão de códigos mnemônicos e, por fim, da 

disposição aleatória das questões. 

O passo seguinte foi a realização de um pré-teste, ocorrido nos dias 28 e 29 

de novembro de 2018, com dois alunos e dois docentes. Os discentes receberam os 

questionários impressos e os docentes, por e-mail. A intenção foi avaliar o tempo 

médio de resposta, bem como discutir a clareza dos questionamentos feitos. Ao final 
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do questionário, os respondentes foram convidados a responder algumas questões 

(apêndice B). 

Após a realização do pré-teste, foram feitas as seguintes alterações: 

 Incluiu a explicação de embargo por três anos – um dos respondentes ficou 

em dúvida com esta expressão; 

 Duas questões da etapa “Atitude” foram reformuladas, com o intuito melhorar 

a compreensão; 

 Foi incluída a numeração da escala da etapa “Intenção dos professores”, uma 

vez que não havia; 

 Foi retirada a questão aberta 22 feita aos docentes: “O que você considera 

que pode ser feito para que o tempo de embargo do trabalho de conclusão de 

curso possa diminuir na Biblioteca Digital de Monografias?”, uma vez que um 

respondente escreveu: “Sinceramente, não sei” e o outro, “Não consigo 

opinar sobre uma resolução devido aos motivos explicitados acima”. Este 

justificou o embargo tendo em vista a possibilidade de submeter a publicação 

a periódicos.  

Realizadas as alterações sugeridas pelo pré-teste e, logo após a pesquisa ser 

submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi possível iniciar a coleta 

de dados. Os questionários foram desenvolvidos por meio do GoogleForms, um 

pacote de aplicativos do Google que está disponível para esta finalidade, e enviados 

por e-mail aos participantes no dia 25 de abril de 2019, marcando o início da 

execução da coleta de dados que perdurou até o dia 12 do mês de maio de 2019.  

Nos primeiros dias de aplicação dos questionários, houve retroalimentação de 

alunos quanto à dificuldade de entender os termos acesso aberto e embargo. Então, 

a estratégia adotada foi visitá-los em sala de aula para explicar os termos e pedir a 

colaboração para responder ao questionário, no qual estavam definidos os conceitos 

de acesso aberto e embargo.  

Na categoria docente, o empecilho foi o baixo quantitativo de respostas 

recebidas. Visando solucionar o problema, esta pesquisadora visitou o Colegiado 

dos cursos de Psicologia e Enfermagem, os únicos programados no período que o 

link da pesquisa estava disponível e, em cada ocasião, explicou a intenção da 

pesquisa e os convidou a participar. Aliado a isto, entrou em contato com docentes 

via aplicativo de mensagens, pedindo a cooperação na pesquisa.  
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Assim, a coleta foi finalizada com o quantitativo de 34 respondentes na 

categoria docente e 73 retornos quanto aos discentes. Conforme a amostragem 

definida, obteve-se um número adequado de participantes para desenvolver o 

estudo. Na sequência, prosseguindo com a descrição dos instrumentos de coleta, 

será tratado sobre o enfoque qualitativo. 

 

3.3.2 Entrevistas 

 

Para os dados qualitativos, utilizou-se a entrevista que, de modo geral, 

consiste num diálogo entre o pesquisador e o entrevistado, a fim de investigar o 

ponto de vista sobre um tema (FLICK, 2013). Para fins desta pesquisa, utilizou-se o 

modelo semiestruturado, cujo tipo segue um roteiro (Apêndice C) elaborado 

previamente. Quanto aos entrevistados, foram contactados com antecedência 

quando foi agendada uma data para realização das entrevistas.  

Esta parte da coleta iniciou após a análise dos dados provenientes dos 

questionários, pois almejava complementar os resultados por eles obtidos. Foi 

realizada de forma presencial e individual entre os dias 6 a 9 de agosto de 2019. 

Participou dessa etapa alunos pré-concluintes, concluintes, docente coordenador de 

curso, docente da graduação e pós-graduação. 

No início da coleta, a fim de preservar a privacidade dos entrevistados, foram 

realizadas as recomendações éticas propostas por Flick (2013): informar o objetivo 

da pesquisa, assegurar o anonimato, declarar participação voluntária, apresentar e 

solicitar a assinatura do TCLE e, por último, solicitar a gravação da voz por meio da 

assinatura do termo (Anexo B). O tempo de cada entrevistas variou, tendo entre 

10min. e 40min. de duração. O quadro 3 especifica as nomenclaturas adotadas, 

data, tempo de duração e quantidade de páginas transcritas. 

 

Quadro 3 – Dados das entrevistas 

Nome Data Tempo Nº de páginas 

Discente 1 06/08/2019 19:52 min. 5 páginas 

Docente 2 08/08/2019 11:35 min. 3 páginas 

Docente 3 08/08/2019 24:25 min. 6 páginas 

Discente 3 08/08/2019 11:44 min. 3 páginas 
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Docente 1 08/08/2019 26:03 min. 7 páginas 

Docente 4 08/08/2019 43:11 min. 10 páginas 

Discente 4 09/08/2019 12:42 min. 4 páginas 

Discente 2 09/08/2019 9:50 min. 3 páginas 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

No que diz respeito à apresentação e análise das variáveis quantitativas e 

qualitativas, foram empregadas as análises descritiva e inferencial para os 

questionários; e análise de conteúdo de Bardin, para os dados provenientes da 

questão aberta e entrevista. Como parte dos procedimentos de tratamento de dados, 

foi feita a análise dos questionários, cuja finalidade era verificar se havia dados 

incompletos, e constatou-se que não havia campos faltantes. Logo, todos os 107 

questionários estavam aptos para prosseguir a análise.  

 Após a fase de tratamento de dados, no software Excel, versão 2010, foram 

construídos dois bancos de dados, um para cada categoria (docente e discente), os 

quais foram exportados para o pacote estatístico GNU PSPP, versão 1.3. Trata-se 

de um programa para análise estatística, considerado substituto livre e gratuito do 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (PSPP..., 2016). 

 Na fase descritiva, foi apresentado o perfil da amostra, bem como a 

distribuição de frequência da percepção dos docentes e discentes quanto às 

crenças, normas, atitudes e intenção em torno do acesso aberto ou embargo dos 

trabalhos de conclusão de curso. A partir disso, foi possível expor valores absolutos 

e porcentagem para cada componente.  

 Para a análise inferencial, foi adotado o teste de hipóteses, muitas vezes 

entendido como uma disputa entre duas hipóteses: a hipótese da pesquisa e outra 

afirmação denominada nula (não existe relacionamento entre duas variáveis) 

(DANCEY; REIDY, 2013). Com esta técnica, foi possível comparar o comportamento 

dos discentes e docentes.  

Logo, as hipóteses testadas eram: 

 

H0 – Não existe relação entre a variável e a percepção dos grupos; 

H1 – Existe relação entre a variável e a percepção dos grupos; 

 



78 

 

 Utilizou-se o valor-p, cuja finalidade é perceber se há significância estatística 

entre as variáveis e, no caso desta pesquisa, se há divergência comportamental 

entre docentes e discentes. Neste caso, foi aplicado o Qui-quadrado, considerando 

que a escala de likert gerou variáveis qualitativas ordinais. Desta forma, o valor-p 

estabelecido foi p>0,05 e, em caso de hipótese H0 (hipótese nula), esta seria 

anulada; já para o resultado p<0,05, seria considerada a existência de divergência 

com significância estatística.  

Para a pergunta aberta do questionário: ‘Quais motivos o levariam a 

embargar, ou propor o embargo do Trabalho de Conclusão de Curso na Biblioteca 

Digital de Monografias?’, foi utilizada a análise de conteúdo que se refere a “um 

procedimento clássico para analisar materiais de texto de qualquer origem, de 

produtos da mídia a dados de entrevistas” (FLICK, 2013, p. 134).  

No início do processo, as respostas foram inseridas em um único documento 

no software Word 2010, separado por grupo (docente e discente). Na sequência, 

realizou-se uma leitura para conhecer as respostas dos participantes e, neste 

primeiro contato com as respostas, foi possível visualizar a repetição de alguns 

argumentos. Por esta razão, optou-se por classificar os códigos por frequência, em 

consonância com Bardin (2011), quando afirma que, a partir de uma primeira leitura 

flutuante, podem surgir intuições para a apresentação dos dados. 

Para as entrevistas, também foi empregada a análise de conteúdo. Para Flick 

(2013, p. 134), o objetivo da análise de conteúdo é “classificar o conteúdo dos 

textos, alocando as declarações, sentenças ou palavras em um sistema de 

categorias”. Dessa maneira, a análise de conteúdo pautou-se em Bardin (2011), 

seguindo as etapas de: pré-análise - escolha dos documentos, formulação de 

objetivos; codificação – definição de categoria; e tratamento dos resultados – 

inferências e interpretação. Com base nestes processos, realizou-se a leitura do 

material, a fim de conhecer todos os textos. Em seguida, iniciou-se a categorização 

dos textos com a classificação das falas nas categorias: motivos do embargo, atitude 

da comunidade quanto ao embargo do trabalho final e ações para promover o 

acesso aos TCC.  

Os dados foram confrontados com os resultados da análise dos questionários, 

de modo a apresentar uma percepção mais completa da comunidade acadêmica da 

FACISA a respeito do embargo dos trabalhos acadêmicos na Biblioteca Digital de 

Monografias da UFRN. 



79 

 

Na figura 3, estão dispostos os elementos para se ter um melhor 

entendimento dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

  

Figura 3 – Síntese metodológica da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Definida a forma de análise e tratamento dos dados quantitativos e 

qualitativos, o quadro 4 sintetiza os objetivos específicos e relaciona os métodos 

utilizados para alcançá-los.  

 

Quadro 4– Relação entre os objetivos específicos e técnicas utilizadas  

Objetivos específicos Técnicas de análise 

a) Diagnosticar as crenças e normas 
subjetivas da comunidade acadêmica 
(estudantes e professores) da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi sobre o 
embargo; 

Estatística descritiva 

b) Identificar a intenção e as atitudes em 
relação ao Acesso aberto aos trabalhos de 
conclusão de curso da comunidade 
acadêmica da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi; 

Estatística descritiva 

 
c) Verificar os motivos que levam a 
comunidade da FACISA a optar pelo 
embargo das produções acadêmicas; 

Análise de conteúdo 

Tipologia 
Descritiva 
Mista  
Pesquisa de levantamento 
Tranversal 
 

 

 

Universo e amostra 
FACISA 
Docentes efetivos 
Discentes pré e concluintes 

Análise de dados 
 

Análise estatística 
Análise de conteúdo 

Coleta de dados 
 

Questionários 
Entrevistas 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

  

Finalizada a descrição metodológica adotada nesta dissertação, na sequência 

inicia-se a explanação e discussão dos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Identificar ações adotadas em outras 
universidades para incentivar o depósito em 
repositórios; 
 

Revisão de literatura 

e) Identificar ações adequadas ao contexto 
da FACISA para promoção do depósito dos 
trabalhos de conclusão de curso em acesso 
aberto. 
 

Revisão de literatura 

Análise de conteúdo 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos nas três etapas 

antes descritas, a partir da aplicação de diferentes métodos e instrumentos de coleta 

e análise de dados. Assim, estão divididos em Identificação de ações para a 

promoção do acesso imediato; Diagnóstico de crenças, normas, atitudes e intenção; 

e Proposta de um plano de ação para estimular o acesso imediato aos TCCs da 

FACISA.  

 

4.1 Identificação de ações para a promoção do acesso aberto imediato em 

repositórios  

 

Para embasar as ações que podem promover o acesso imediato aos 

trabalhos acadêmicos na FACISA, foi importante conhecer experiências que, em 

contraponto à prática do embargo, identificaram atividades que motivassem o 

autoarquivamento ou depósito com acesso imediato nos repositórios de acesso 

aberto. O levantamento bibliográfico descrito na etapa 1 da seção Métodos permitiu 

identificar sete (7) trabalhos que puderam ser analisados na íntegra, os quais serão 

descritos em forma de narrativa, para logo destacar as principais propostas em 

quadro resumo a seguir.   

Caso 1. Na Universidade do Minho, ao perceberem o baixo nível de depósito 

no repositório institucional (RI), desenvolveram um programa para estimular o 

autoarquivamento, consistindo em um plano promocional ao RI e acesso aberto. A 

forma encontrada foi incluir, em todos os canais institucionais disponíveis, 

informações sobre o repositório e o movimento AA. No que concerne às dúvidas da 

comunidade acadêmica, referentes aos direitos autorais e políticas das editoras, 

foram desenvolvidos sites para ajudar os autores a decidirem se podem publicar ou 

não os artigos. Também, foi implantada uma política de autoarquivamento apoiada 

pela gestão da Universidade com incentivo financeiro (FERREIRA et al., 2008). 

Caso 2. No Technological Educational Institute, na Grécia, Koulouris et al. 

(2013) exploraram as atitudes do corpo docente em relação às práticas de acesso 

aberto, em especial, o autoarquivamento no repositório da instituição. Dentre as 

ações de promoção existentes, destacaram uma campanha para promover as ideias 

do AA entre os professores, apresentando suas vantagens, como o conceito de 
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receber mais citações e, consequentemente, obtenção da visibilidade para os 

pesquisadores. Para minimizar as questões relacionadas aos direitos autorais, a 

proposta foi divulgar a consulta no SHERPA/RoMEO, junto com a ajuda do 

departamento jurídico do Instituto, bem como a criação de um serviço de informação 

acerca de direito autorais.  

Caso 3. Na Oregon State University, Zhang, Boock e Wirth (2015) estudaram 

a proposta de implantação da política institucional de acesso aberto e ressaltaram 

que a motivação principal foi o fato de a iniciativa resultar no aumento do 

autoarquivamento por parte dos docentes. Isto posto, concluíram que houve um 

ligeiro declínio na taxa de depósito um ano após a vigência e que a adoção de uma 

política não é necessariamente uma garantia para aumentar a taxa de depósitos. 

Inclusive, reconhecem que a divulgação do bibliotecário sobre o valor do acesso 

aberto e dos RI tem sido historicamente determinante para contribuir com a melhoria 

da taxa de depósito.  

Caso 4. Em Texas A&M University, Yang e Li (2015) avaliaram a possibilidade 

de os docentes depositarem seus trabalhos no repositório da instituição. Nesse 

estudo, detectou-se que aproximadamente 90% dos professores estão cientes dos 

benefícios do AA no seu campo de atuação, além de 40% já terem publicado em 

revistas de acesso livre. Entretanto, ao solicitar que os entrevistados classificassem 

os métodos para realizarem pesquisas, o repositório ficou em último. Assim, 

identificou-se que seminários e workshops sobre as razões que interferem no 

depósito, como desconhecimento do processo de autoarquivamento, direitos 

autorais e qualidade inferior das publicações em AA, são de grande relevância. 

Também, a familiaridade com ferramentas como o SHERPA/RoMEO pode contribuir 

para aumento da participação nas iniciativas do acesso aberto, em particular, do 

depósito em repositórios. 

Caso 5. Na Nigéria, Musa, Kabir e Dahiru (2016) examinaram práticas de 

autoarquivamento entre bibliotecários. Dentre as recomendações para melhorar o 

quantitativo de trabalhos nos repositórios, destacaram-se as campanhas para 

encorajar as práticas de acesso aberto; a criação de uma política que obrigue a 

autoarquivar; a implantação de campanhas por parte da direção da Universidade 

para esclarecer questões de direitos autorais e, por fim, a importância da formulação 

de políticas de recompensa para encorajar o depósito nos RI. 

https://www.tamu.edu/index.html
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Caso 6. No Brasil, Freitas e Leite (2018) apresentaram diretrizes que 

contribuem para potencializar o depósito da produção científica em repositórios 

institucionais. O estudo envolveu pesquisadores, editores de revistas, agências de 

fomento, bibliotecários e gestores institucionais e constatou que a divulgação do 

repositório; a definição de políticas, em especial por parte de agências de fomento; a 

comunicação alinhada entre gestores superiores e os cursos de pós-graduação, 

bem como a automatização do depósito, ou mesmo a integração com outros 

sistemas são ações para incentivar o depósito no RI.  

Caso 7. Na Universidade da Zâmbia, em decorrência do baixo nível de 

documentos no repositório institucional, Bwalya (2018) buscou entender os fatores 

que impediam o autoarquivamento pelos docentes. Nessa perspectiva, foi 

recomendado treinamento para os professores efetuarem o depósito no repositório, 

desenvolvimento de um sistema de incentivo financeiro e profissional, melhoria nos 

serviços de internet e criação de uma política que tornasse obrigatório o depósito no 

repositório.  

Para uma melhor visualização, o quadro a seguir (Quadro 5) lista as ações 

encontradas na literatura, as quais subsidiam a proposta para a Unidade 

Especializada estudada nesta pesquisa: a FACISA. 

  

Quadro 5– Síntese de ações para promover o acesso imediato nos repositórios de 

acesso aberto, segundo levantamento bibliográfico 

Instituição/Público 

estudado 
Motivo 

Ações para promover o 

acesso imediato 

Universidade do Minho 

(Portugal) 

Baixo nível de depósito no 

repositório institucional 

- Incluir em todos os 
canais de informação 
sobre acesso aberto e 
repositórios; 
- Desenvolver sites para 
esclarecer as dúvidas de 
direitos autorais e políticas 
das editoras; 
- Política de 
autoarquivamento apoiada 
pela gestão da 
Universidade, com 
incentivo financeiro. 

Technological 

Educational Institute 

(Grécia) 

Garantir a participação do 

corpo docente no 

arquivamento de seus 

- Campanha para 
promover as ideias do AA, 
destacando os benefícios; 
- Divulgar o 
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trabalhos no repositório SHERPA/RoMEO para 
auxiliar nas dúvidas 
quanto a permissões dos 
periódicos; 

Texas A&M University 

(Estados Unidos) 

Avaliar a atitude dos 

docentes para contribuir 

com o repositório 

- Seminários e workshops 
sobre as razões que 
interferem no depósito: 
desconhecimento do 
processo de 
autoarquivamento, direitos 
autorais e qualidade 
inferior das publicações 
em AA. 

Oregon State University 

(Estados Unidos) 

Ampliar o nível de depósito 

no repositório 

- Divulgação do 

bibliotecário sobre o valor 
do Acesso aberto e dos RI; 

Bibliotecários 

acadêmicos (Nigéria) 

Baixo nível de depósito no 

repositório institucional 

- Campanhas para 
encorajar as práticas de 
Acesso aberto; 
- Política que obrigue o 
autoarquivamento; 
- Campanhas para 
esclarecer questões de 
direitos autorais. 

 

Universidades (Brasil) 

Potencializar o depósito da 

produção científica em 

repositórios institucionais 

- Divulgação do 
repositório; 
- Definição de políticas, em 
especial por parte de 
agências de fomento; 
 - Comunicação alinhada 
entre gestores superiores 
e os cursos de pós-
graduação;  
- Automatização do 
depósito; 
- Integração com outros 
sistemas. 

Universidade (Zambia) 
Baixo nível de depósito no 

repositório institucional 

- Treinamento do sistema 
para docentes efetuarem o 
depósito; 
- Sistema de incentivo 
financeiro e profissional; 
-Melhoria no serviço de 
internet; 
- Política de 
autoarquivamento.  

   Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A partir do levantamento realizado, é possível indicar as ações mais utilizadas 

para a promoção do autoarquivamento e depósito imediato em repositórios de 

acesso aberto: seminários sobre as vantagens do acesso aberto; divulgação do 

https://www.tamu.edu/index.html
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repositório na comunidade acadêmica; uso de ferramentas como o 

SHERPA/RoMEO para auxiliar nas dúvidas de direitos autorais entre os editores de 

periódicos; e a criação de uma política que obrigue o autoarquivamento nos 

repositórios institucionais. Na sequência, serão discutidos os resultados do 

diagnóstico de crenças, normas, atitudes e intenção. 

 

4.2 Diagnóstico de crenças, normas, atitudes e intenção sobre acesso aberto e 

embargo em alunos e discentes da FACISA 

 

 As características dos participantes foram delineadas a partir do curso (aluno) 

e/ou área de atuação (professor), gênero e idade.  Conforme a tabela 1, verificou-se 

que o estudo teve a uma maior participação de docentes e discentes dos cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia, contabilizando mais de 50% dos respondentes.  

 

Tabela 1 - Área de atuação/ curso 

 Área de atuação/ curso Docente (n=34) Discente (n=73) 

Enfermagem 29,41% (n=10) 20,55% (n=15) 

Fisioterapia 26,47% (n=9) 39,73% (n=29) 

Núcleo básico 14,71% (n=5) NA 

Nutrição 14,71% (n=5) 23,29% (n=17) 

Psicologia 14,71% (n=5) 16,44% (n=12) 

NA – Não se aplica 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 
 

 De acordo com a Tabela 2, a pesquisa contemplou, em sua grande maioria, 

um público feminino em ambos os grupos: docente com 73,53% de mulheres e os 

discentes, com 78,08%.  

Tabela 2 - Sexo 

Sexo Docente (n=34) Discente (n=73) 

Masculino 26,47% (n=9) 21,92% (n=16) 

Feminino 73,53% (n=25) 78,08% (n=57) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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É ilustrada na tabela seguinte (tabela 3) a distribuição por faixa etária. Na 

categoria docente, predominou a faixa etária de 36 a 45 anos, com 67,65%; e, para 

os discentes, 86,30% pertencem à faixa de 18 a 25 anos. 

 

Tabela 3 – Faixa etária 

Faixa etária Docente (n=34) Discente (n=73) 

18 a 25 anos 0 86,30% (n=56) 

26 a 35 anos 26,47% (n=9) 12,33% (n=9) 

36 a 45 anos 67,65% (n=23) 1,37% (n=1) 

>45 anos 5,88% (n=2) 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

 O construto crença busca identificar o conhecimento da comunidade 

acadêmica acerca do Acesso Aberto e embargo. Na perspectiva da Teoria da Ação 

Racional, o ser humano usa as informações à sua disposição para fazer 

julgamentos, formar avaliações e chegar a decisões (FISHBEIN; AJZEN, 1975). As 

assertivas correspondentes a esta variável estão dispostas no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Assertivas do construto Crenças 

 Assertivas 

A4 
Acesso Aberto é um movimento internacional com vistas a propor o 
acesso livre ao conhecimento produzido a partir das pesquisas 
científicas. 

A7 

Acesso Aberto disponibiliza a produção científica de forma imediata, 
havendo maiores chances de o trabalho ser citado por outros 
estudos.  

 A9 

O embargo de publicação tem o objetivo de restringir o acesso a 
partes ou à obra no todo. Geralmente, é um recurso empregado por 
questões de direito autoral, proteção de dados sigilosos, 
requerimento de patentes, futura publicação, evitar plágio ou desejo 
do autor de não disponibilizar a pesquisa.   

A10 
O embargo é mais apropriado quando aplicado às publicações que 
envolvem patentes, a algumas informações confidenciais de terceiros 
ou a aspectos comerciais.  

A11 

Acesso Aberto está apoiado no ideal de que os resultados ou as 
publicações produzidas a partir de pesquisas financiadas com 
recurso público devem ser disponibilizadas livremente para toda a 
sociedade. 
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A13 

Acesso Aberto objetiva a disponibilidade da publicação científica de 
forma gratuita na internet. O fato de estar disponível na web aumenta 
a necessidade de restringir a obra ao pensar em uma futura 
publicação em revistas, ou preservá-la do plágio.  

A14 
O embargo é um recurso de restrição à informação que parte do 
desejo e/ou interesse do autor da obra.  

 A – Assertiva 
       Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Baseado na Tabela 4, na categoria discente, houve predomínio das opções 

‘Concordo em parte e Concordo totalmente’ e, no caso das assertivas 4, 7 e 11, 

mais de 60% opinaram por Concordo totalmente. Essas questões estão 

relacionadas ao Acesso Aberto, retratado como um movimento internacional por 

meio do qual há mais chances de o trabalho ser citado por outros estudos, 

ressaltando seu princípio básico, isto é, que as pesquisas financiadas com recursos 

públicos devem estar em livre acesso.  

 

Tabela 4 – Crenças (informações) sobre Acesso Aberto e embargo na categoria 

discente 

Discente 

Assertiva 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

A4 – Acesso 
aberto. 
Movimento 
internacional. 
Acesso a 
pesquisas. 

4,11% 

(n=3) 

4,11% 

(n=3) 

5,48% 

(n=4) 

17,81% 

(n=13) 

68,49% 

(n=50) 

A7 – Acesso 
aberto. 
Disponibilização 
imediata. 
Citação. 

4,11% 

(n=3) 

4,11% 

(n=3) 

5,48% 

(n=4) 

17,81% 

(n=13) 

68,49% 

(n=50) 

A9 – Embargo. 
Restringir 
conteúdo. 
Direito autoral. 
Patente. 

2,74% 

(n=2) 

6,85% 

(n=5) 

13,70% 

(n=10) 

31,51% 

(n=23) 

45,21% 

(n=33) 

A10 – Embargo. 
Patente. 
Informação 
confidencial. 

0% 
12,33% 

(n=9) 

15,07% 

(n=11) 

30,14% 

(n=22) 

42,47% 

(n=31) 

A11 – Acesso 
aberto. 

4,11% 4,11% 5,48% 20,55% 65,75% 
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Pesquisas com 
recurso público. 
Acesso ao 
cidadão. 

(n=3) (n=3) (n=4) (n=15) (n=48) 

A13 – Acesso 
aberto. 
Disponível na 
web.  
Embargo. 

8,22% 

(n=6) 

16,44% 

(n=12) 

8,22% 

(n=6) 

30,14% 

(n=22) 

36,99% 

(n=36) 

A14 – Embargo. 
Interesse do 
autor. 

5,48% 

(n=4) 

9,59% 

(n=7) 

15,07% 

(n=11) 

27,40% 

(n=20) 

42,47% 

(n=31) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Neste cenário, Kuramato (2006), Jambeiro et al. (2012) e Shöpfel, Prost 

(2013) atestam que o Acesso Aberto está apoiado no ideal de que pesquisas 

financiadas com recursos públicos devem ser disponibilizadas livremente para o 

cidadão. No que diz respeito às citações nas produções em AA, há uma real 

vantagem, uma vez que mais pessoas têm acesso à medida que a obra está 

disponível em plataformas abertas, ampliando a possibilidade de a produção ser 

citada (FURNIVAL; HUBBARD, 2011; KOULOURIS et al., 2013;  WEITZEL, 2014; 

OTTAVIANI, 2016). Nesta perspectiva, é possível notar que discentes reconhecem o 

acesso aberto de forma positiva. 

Nas afirmativas 9,10 e 14, referentes ao embargo, as respostas também 

estão concentradas nas alternativas ‘Concordo em parte e Concordo totalmente’. Os 

respondentes concordaram que o objetivo do embargo é restringir o acesso a partes 

ou à obra no todo, porém é uma restrição mais apropriada às publicações que 

envolvem patentes, estando atrelada ao desejo e/ou interesse do autor da obra.  

De maneira geral, o grupo compreendeu o princípio restritivo do embargo, 

entendendo que deve ser usado de maneira pontual por questões de patentes ou 

proteção de dados confidenciais. Em síntese, acredita-se que a temática acesso 

aberto apresentou um melhor entendimento, uma vez que aproximadamente 70% 

optaram por ‘concorda totalmente’; e, para o embargo, um termo novo, não houve 

uma unanimidade nas respostas.  

Nas entrevistas com o público discente, percebeu-se que as temáticas acesso 

aberto e embargo são praticamente novas. Notadamente, apenas no último 

semestre, coincidindo com o momento em que o trabalho final será depositado na 
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BDM, estes assuntos são mencionados pelos docentes aos alunos. Ainda assim, 

expressaram uma crença positiva referente aos benefícios do AA.  

 

Discente 1 - vim conhecer essa parte de embargo e acesso aberto no final do curso 

e, mais especificamente, na sua pesquisa, essas diferenças de acesso aberto e 

embargo e o que implica. 

Discente 3 - Sobre o assunto em si e o que significava, não. Eu sabia que existia 

essa questão de alguns estudos não serem liberados para todo mundo, mas essa 

palavrinha em específico, não. 

 

A assertiva 13 foi a que apresentou uma distribuição mais homogênea nas 

respostas. Trata-se de um impasse entre Acesso Aberto e embargo, alegando que o 

fato de a publicação estar disponível na internet pode ampliar a necessidade de 

restringir a obra ao se pensar em uma futura publicação em revistas, ou preservá-la 

do plágio. Desta forma, mais de 60% dos respondentes concordaram com a 

assertiva supracitada, entendendo que a necessidade de embargo se amplia à 

medida que a obra é disponibilizada no repositório, caso deseje publicá-la 

futuramente.  

Este ponto de vista é confirmado por Schopfel e Prost (2013), ao acreditarem 

que a tecnologia facilita a escolha e gestão de novas formas de sigilo e suscita 

preocupações quanto ao plágio e recusa para publicação, de modo que o embargo 

passa a representar uma opção para que o autor deposite seu trabalho no 

repositório.  

Neste sentido, um comportamento similar foi constatado por Owen, Hackman 

e Harrod (2009) quando, já em 2006, na Universidade de Maryland, em decorrência 

de alguns membros do Conselho de Graduados estarem preocupados com a ampla 

disponibilidade de pesquisas de pós-graduação na Internet, a biblioteca 

implementou um processo que permitia aos estudantes de pós-graduação embargar 

o trabalho final no repositório digital da universidade por um período de um a seis 

anos. 

Este pensamento foi comprovado entre os discentes entrevistados:  

 

Discente 1 - Com certeza. Até porque o acesso à biblioteca é mais restrito. [...] 

colocando o TCC na internet, gera muito mais preocupação a questão de plágios 
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que é copiar, colar, e também a questão de utilizar o seu nome. Aí, o que acontece, 

o nosso trabalho não é uma monografia, é um artigo; então, ele já é colocado na 

internet em formato de artigo. 

 

Na categoria docente (Tabela 5), as crenças sobre acesso aberto que se 

destacaram estão dispostas nas Perguntas 4, 7 e 11, com aproximadamente 70% de 

‘Concordo totalmente’. Os docentes compreendem o ideal do movimento do AA e 

seus benefícios, apontando-o como um movimento internacional que visa garantir o 

acesso aos resultados das pesquisas.  

 

Tabela 5 – Crenças (informações) sobre Acesso Aberto e embargo na categoria 

docente 

Docente 

Assertiva 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

A4 – Acesso 
aberto. 
Movimento 
internacional. 
Acesso a 
pesquisas. 

5,88% 

(n=2) 

2,94% 

(n=1) 

5,88% 

(n=2) 

11,76% 

(n=4) 

73,53% 

(n=25) 

A7 – Acesso 
aberto. 
Disponibilização 
imediata. 
Citação. 

0 
8,82% 

(n=3) 
0 

23,53% 

(n=8) 

67,65% 

(n=23) 

A9 – Embargo. 
Restringir 
conteúdo. 
Direito autoral. 
Patente. 

2,94% 

(n=1) 

5,88% 

(n=2) 

2,94% 

(n=1) 

35,29% 

(n=12) 

52,91% 

(n=18) 

A10 – Embargo. 
Patente. 
Informação 
confidencial. 

8,82% 

(n=3) 

14,71% 

(n=5) 

11,76% 

(n=4) 

20,59% 

(n=7) 

44,12% 

(n=15) 

A11 – Acesso 
aberto. 
Pesquisas com 
recurso público. 
Acesso ao 
cidadão. 

5,88% 

(n=2) 

5,88% 

(n=2) 

5,88% 

(n=2) 

5,88% 

(n=2) 

76,47% 

(n=26) 

A13 – Acesso 
aberto. 
Disponível na 
web.  
Embargo. 

11,76% 

(n=4) 

14,71% 

(n=5) 

14,71% 

(n=5) 

35,29% 

(n=12) 

23,53% 

(n=8) 



91 

 

A14 – Embargo. 
Interesse do 
autor. 

11,76% 

(n=4) 

8,82% 

(n=3) 

14,71% 

(n=5) 

32,35% 

(n=11) 

32,35% 

(n=11) 

        Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Para o embargo, nota-se uma concentração nas opções ‘Concordo em parte 

e Concordo totalmente’, com destaque para as assertivas 9 e 10, entendendo que o 

embargo tem o objetivo de restringir o acesso a partes ou à obra no todo e, por isso, 

é mais apropriado para publicações que envolvem patentes, informações 

confidenciais e aspectos comerciais. Nesta perspectiva, tanto este grupo quanto o 

grupo dos alunos teve o entendimento de que a finalidade do embargo é a restrição 

do acesso à produção científica.  

No caso dos professores, de maneira semelhante aos alunos, houve 

destaque para as perguntas sobre Acesso Aberto, uma vez que a maioria dos 

respondentes apresentava uma ótima compreensão acerca da referida temática. No 

que diz respeito ao embargo, também houve um entendimento positivo, mas menos 

de 50% dos entrevistados concordaram totalmente com as assertivas relacionadas à 

temática. 

A afirmativa 13 também revelou o mesmo comportamento apresentado pelos 

discentes, com uma distribuição regular entre as opções. Deste modo, pode-se 

afirmar que, mesmo o Acesso Aberto sendo importante para o desenvolvimento da 

Ciência, a divulgação da produção acadêmica na web pode gerar algum tipo de 

embargo ao se pensar em uma futura publicação. A relação entre uma maior 

divulgação na rede e a percepção de precisar embargar o TCC é evidenciada pelos 

docentes, que declararam: 

 

Docente 1 - Na hora que você coloca na internet, e tudo hoje nós mesmos e os 

alunos buscamos por esse caminho. Acho que se torna mais fácil e, aí, por esse 

livre acesso, por esse fácil acesso, o embargo talvez tenha que aparecer em algum 

momento mais curto.  

Docente 2 – É, eu acho que sim, né? Porque aí a internet tá lá pra Deus e o mundo, 

já impresso é mais restrito: só aquele público que frequenta aquela faculdade vai ter 

acesso. 
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Para melhor ilustrar (Gráfico 1) o comportamento dos grupos referente à 

variável crença, como referencial para análise comparativa, definiu-se o resultado da 

opção Concordo totalmente. De maneira geral, as respostas foram semelhantes. 

 

Gráfico 1 – Crenças sobre acesso aberto e embargo entre discentes e docentes 

 

         Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Legenda  

A4-Acesso Aberto propõe o acesso livre às pesquisas científicas. 
A7-Com o acesso aberto, há maiores chances do trabalho ser citado por outros 
estudos.  
A9-Embargo restringe partes ou a obra no todo. É aplicado por questões de direito 
autoral, dados sigilosos, patentes, futura publicação ou plágio. 
A10-Embargo é mais apropriado às publicações que envolvem patentes, dados 
confidenciais de terceiros e aspectos comerciais.  

A11-Acesso Aberto alega que estudos financiados com recurso público devem ser 
disponibilizados livremente para toda a sociedade. 
A13-Fato de a pesquisa estar disponível na web aumenta a necessidade de restringir a 
obra ao pensar em uma futura publicação.  

A14-Embargo é um recurso de restrição à informação, que parte do desejo e/ou 
interesse do autor da obra.  

 

 

A crença de que os estudos oriundos de recursos públicos devem estar 

disponíveis livremente ao cidadão foi a de maior destaque entre os professores. Já 

entre alunos, se sobressai a questão de que o acesso aberto à produção científica 

aumenta a possibilidade de o estudo ser citado por outros.  

Com o emprego da variável norma subjetiva, almejou-se reconhecer a 

percepção da comunidade acadêmica quanto à pressão social que pode levar a 
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incentivar ou não o comportamento para aderir ao acesso aberto ou embargo. Isto 

posto, as palavras de Moutinho e Roazzi (2010) evidenciam a necessidade de 

descrever as normas de um público ao informar que, para se entender o 

comportamento, é importante identificar as atitudes e normas subjetivas, as quais se 

referem à influência social. As afirmativas referentes a esta variável estão listadas no 

Quadro 7.  

Quadro 7 – Assertivas do construto Normas Subjetivas 

 Assertivas 

A5 

Pesquisas indicam que o acesso aberto amplia a visibilidade, o 
acesso e uso da produção acadêmica, além de favorecer o 
progresso mais rápido da ciência e tecnologia, resultando em 
benefícios para a sociedade. 

A6 

A comunidade acadêmica considera que o Trabalho de Conclusão 
de Curso pode ser uma importante fonte de consulta para o 
desenvolvimento de outros trabalhos e que, ao optar por 
embargar, o autor pode gerar um retrabalho ou atraso a futuros 
estudos. 

A8 
Pesquisadores revelam que o uso de uma política de embargo 
muito restritiva é prejudicial à discussão aberta e ao 
compartilhamento oportuno de achados importantes. 

A12 
Alguns pesquisadores consideram o embargo como um problema 
para o Acesso Aberto, o qual trabalha para que o cidadão tenha o 
direito de acesso e uso das informações. 

A – Assertiva 
         Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Fundamentado nos resultados da Tabela 6, constata-se que houve 

concordância em todas as normas subjetivas, dado que cerca de 50% dos discentes 

optaram por ‘Concordo totalmente’. Todavia, a A5 (82,19%) e A6 (60,67%) se 

sobressaíram, podendo representar esta categoria por contarem com mais de 60% 

dos alunos.  

As normas ressaltadas alegam que pesquisas são indicadoras de que o 

acesso aberto amplia a visibilidade, acesso e uso da produção acadêmica, além de 

favorecer o progresso mais rápido da ciência. Também, afirmam que, para a 

comunidade acadêmica, o Trabalho de Conclusão de Curso pode ser uma 

importante fonte de consulta para o desenvolvimento de outros trabalhos. Furnival e 

Hubbard (2011), Schöpfel e Prost (2013), Schöpfel (2015) e Björk (2017) reforçam a 

relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da ciência ao declararem que o 
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AA melhora a eficiência da comunicação científica ao permitir que os resultados 

sejam disponibilizados de forma livre e irrestrita. 

 

Tabela 6 – Análise da variável norma subjetiva na categoria discente 

Discente 

Assertiva 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

A5 – Pesquisas 

apontam acesso 

aberto – 

visibilidade. 

Desenvolvimento 

da ciência. 

2,74% 

(n=2) 

2,74% 

(n=2) 

1,37% 

(n=1) 

10,96% 

(n=8) 

82,19% 

(n=60) 

A6 – 

Comunidade 

acadêmica – 

Trabalho final – 

fonte de 

informação. 

Embargo – 

retrabalho. 

2,74% 

(n=2) 

16,44% 

(n=12) 

5,48% 

(n=4) 

15,07% 

(n=11) 

60,27% 

(n=44) 

A8 – 

Pesquisadores – 

embargo – 

prejudicial à 

discussão. 

4,11% 

(n=3) 

4,11% 

(n=3) 

9,59% 

(n=7) 

26,03% 

(n=19) 

56,16% 

(n=41) 

A12 – 

Pesquisadores – 

Embargo – 

impedimento – 

Acesso aberto. 

1,37% 

(n=1) 

4,11% 

(n=3) 

12,33% 

(n=9) 

32,88% 

(n=24) 

49,32% 

(n=36) 

     Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Na consulta aos docentes (Tabela 7), as normas A5, A6 e A8 se destacaram 

com mais de 50% dos professores elegendo a opção ‘Concordo totalmente’, o que 

mostra um comportamento similar aos alunos. De modo especial, destaca-se a A5, 

pois 73,53% entendem a relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da 

ciência.  
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Sobre embargo, há destaque para A6 e A8, visto que consideraram o TCC 

como uma fonte de informação relevante e que, por esta razão, o embargo deste 

tipo de produção pode gerar atraso a outros estudos. Nesta perspectiva, 

“pesquisadores revelam que o uso de política de embargo muito restritiva é 

prejudicial à discussão aberta e ao compartilhamento oportuno de achados 

importantes” (A8). Mas, para este grupo, houve concordância parcial quanto à 

questão de o embargo ser um problema para a efetivação do Acesso Aberto.  

 

Tabela 7 – Análise da variável norma subjetiva na categoria docente 

Docente 

Assertiva 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

em parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

em parte 

Concordo 

totalmente 

A5 – Pesquisas 

apontam acesso 

aberto – 

visibilidade. 

Desenvolvimento 

da ciência. 

2,94% 

(n=1) 

2,94% 

(n=1) 

2,94% 

(n=1) 

17,65% 

(n=6) 

73,53% 

(n=25) 

A6 – 

Comunidade 

acadêmica – 

Trabalho final – 

fonte de 

informação. 

Embargo – 

retrabalho. 

5,88% 

(n=2) 

8,82% 

(n=3) 

2,94% 

(n=1) 

29,41% 

(n=10) 

52,94% 

(n=18) 

A8 – 

Pesquisadores – 

embargo – 

prejudicial à 

discussão. 

5,88% 

(n=2) 

11,76% 

(n=4) 

5,88% 

(n=2) 

26,47% 

(n=9) 

50% 

(n=17) 

A12 – 

Pesquisadores – 

Embargo – 

impedimento – 

Acesso aberto. 

0 
8,82% 

(n=3) 

14,71% 

(n=5) 

41,18% 

(n=14) 

35,29% 

(n=12) 

      Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Em uma análise comparativa (Gráfico 2), cujo intuito é vislumbrar o 

comportamento dos participantes frente ao posicionamento de outras pessoas ou 

Instituições, as categorias estudadas se mostraram semelhantes e, em especial, 

com destaque para a concordância acerca do Acesso Aberto.  

 

Gráfico 2 – Resultado da variável Norma subjetiva sobre acesso aberto e embargo 

entre discentes e docentes 

 

              Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Legenda 

A5-Pesquisas indicam que o acesso aberto amplia a visibilidade, acesso e uso da 
produção acadêmica. 

A6-Comunidade acadêmica considera que o TCC pode ser importante fonte de 
consulta. Assim, ao optar por embargar, pode gerar um retrabalho a futuros 
estudos. 
A8-Pesquisadores revelam que o uso de política de embargo muito restritiva é 
prejudicial à discussão aberta.  
A12-Alguns pesquisadores consideram o embargo como um problema para o 
Acesso Aberto. 

 

 

Tanto professores quanto alunos evidenciaram a norma subjetiva que 

representa um dos benefícios do Acesso Aberto: a questão de o livre acesso à 

produção científica ampliar a visibilidade, acesso e uso do trabalho. Por outro lado, a 

norma de menor representatividade entre as categorias foi o fato de o embargo ser 

um entrave para o Acesso Aberto. 
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Apresentados os resultados das crenças e normas, é o momento apropriado 

para responder ao objetivo específico A (Quadro 8).  Cabe ressaltar que, para 

responder a este objetivo, foram consideradas somente as assertivas que 

coincidiram entre docente e discente. Uma nova crença foi percebida durante as 

entrevistas entre os docentes e discentes, provavelmente de muito valor, a qual 

expressa que a disponibilização do trabalho final na Biblioteca Digital de 

monografias afeta o requisito ineditismo, exigido pelos periódicos. 

 

Quadro 8 – Resposta ao Objetivo específico A 

 

Objetivo específico Resposta 

 

 

 

a) Diagnosticar as crenças e normas 

subjetivas da comunidade 

acadêmica (estudantes e 

professores) da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Trairi sobre 

o embargo; 

 

Crenças: 
 O embargo de publicação tem o 

objetivo de restringir o acesso a 
partes ou à obra no todo e, 
geralmente, é um recurso 
empregado por questões de direito 
autoral, proteção de dados sigilosos, 
requerimento de patentes, futura 
publicação, evitar plágio ou desejo 
do autor de não disponibilizar a 
informação. 

 O embargo é mais apropriado 
quando aplicado às publicações que 
envolvem patentes, algumas 
informações confidenciais de 
terceiros e aspectos comerciais. 

 A disponibilização do trabalho final 
na Biblioteca Digital de Monografias 
afeta a exigência do ineditismo, o 
que pode trazer consequências 
negativas para a aceitação do artigo 
em publicação. 

 

Normas: 
 A comunidade acadêmica considera 

que o Trabalho de Conclusão de 
Curso pode ser uma importante fonte 
de consulta para o desenvolvimento 
de outros trabalhos e que, ao optar 
por embargá-lo, o autor pode gerar 
um retrabalho ou atraso a futuros 
estudos. 

 Pesquisadores revelam que o uso de 
uma política de embargo muito 
restritiva é prejudicial à discussão 
aberta. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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A variável atitude corresponde à influência pessoal que leva o indivíduo a 

fazer uma avaliação favorável ou desfavorável de um objeto. Com as assertivas 

(Quadro 9) desta variável, almejava-se reconhecer a atitude dos respondentes 

quanto à possibilidade de depositar o TCC na Biblioteca Digital de Monografias sem 

embargo, além de identificar os motivos que podem levá-los a optar por esta 

restrição. 

 

Quadro 9 – Assertivas do construto Atitude 

 Assertivas 

A15 Sou favorável a optar por um período menor que 3 anos de 
embargo do TCC, sabendo que o volume de informação 
cresce de maneira rápida e, com isso, fica obsoleta.  

A16 Sou favorável a embargar o TCC na Biblioteca Digital de 
Monografias da UFRN, caso opte por submeter o TCC a uma 
revista científica.  

A17 Sou favorável à disponibilização do TCC em Acesso aberto na 
Biblioteca Digital de Monografias (BDM), por saber que, no 
âmbito da UFRN, a FACISA é a unidade que apresenta o 
maior número de embargos na BDM.  

A18 Sou favorável a embargar o TCC por questões relacionadas à 
proteção de dados dos participantes da pesquisa. 

A19 Sou favorável a embargar o TCC, com a finalidade de evitar 
plágio. 

A20 Sou favorável a embargar o TCC sabendo que o autor tem o 
direito de não disponibilizá-lo, caso seja de seu interesse. 

A21 Sou favorável a construir o TCC em formato de monografia e, 
com isso, somente pensar na publicação em um periódico 
especializado após o depósito na Biblioteca Digital de 
Monografias.  

A22 Sou favorável à existência, na FACISA, de um documento que 
oriente sobre o embargo de TCC. 

A23 *Sou favorável a propor o acesso aberto ao TCC por saber 
que, na Biblioteca Digital de Monografias, o docente passa a 
ficar responsável por validar o período de embargo do 
orientando. 

A – Assertiva; * Questão específica para docente 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

  
 

É possível notar ênfase (Tabela 8) na opção 3, com aproximadamente 25% 

dos participantes optando por ‘favorável’ para a maioria das assertivas, fato que 

constata um equilíbrio, ou talvez um meio-termo entre os respondentes, que não são 

nem muito favorável nem nada favorável.  

Nas assertivas A18, A19, A20 e A21, as quais buscam medir a atitude e as 

motivações que podem levar ao embargo do trabalho acadêmico, sobressaíram-se 
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as respostas ‘nada favorável’ e ‘pouco favorável’ para o embargo por questões de 

proteção de dados, plágio ou por ser direito do autor, mostrando uma inclinação 

levemente não favorável ao embargo do TCC pelos participantes. 

  

  Tabela 8 – Atitude dos discentes quanto ao embargo do trabalho final 

Discente 

Assertiva 
Nada 

favorável 

Pouco 

favorável 
Favorável 

Regularmente 

favorável 

Muito 

favorável 

A15 – 

Embargo por 

menos de 3 

anos. 

Informação 

obsoleta. 

1,37% 

(n=1) 

15,07% 

(n=11) 

24,66% 

(n=18) 
16,44% (n=12) 

42,47% 

(n=31) 

A16 – 

Embargar 

trabalho na 

Biblioteca 

Digital. 

Futura 

publicação. 

8,22% 

(n=6) 

19,18% 

(n=14) 

26,03% 

(n=19) 
12,33% (n=9) 

34,25% 

(n=25) 

A17 – 

Disponibilizar 

o TCC em 

acesso 

aberto. 

FACISA 

maior nº de 

embargo. 

4,11% 

(n=3) 

1,37% 

(n=1) 

27,40% 

(n=18) 
24,66% (n=18) 

42,47% 

(n=31) 

A18 – 

Embargar 

trabalho final. 

Proteção de 

dados de 

terceiros. 

12,33% 

(n=9) 

31,51% 

(n=23) 

23,29% 

(n=17) 

13,70%  

(n=10) 

19,18% 

(n=14) 

A19 - 

Embargar 

trabalho final. 

Interesse do 

autor.  

Não 

disponibilizar. 

19,18% 

(n=14) 

19,18% 

(n=14) 

27,40% 

(n=20) 

12,33%  

(n=9) 

21,92% 

(n=16) 

A20 - 

Embargar 

trabalho final. 

20,55% 

(n=15) 

21,92% 

(n=16) 

26,03% 

(n=19) 
5,48% (n=4) 

26,03% 

(n=5) 
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Plágio. 

A21 – 

Construir o 

TCC em 

formato 

monografia.  

20,55% 

(n=15) 

24,66% 

(n=21) 

28,77% 

(n=21) 
15,07% (n=11) 

10,96% 

(n=8) 

A22 – 

Normatização 

do embargo. 

FACISA. 

1,37% 

(n=1) 

4,11% 

(n=3) 

24,66% 

(n=18) 
6,85% (n=5) 

63,01% 

(n=46) 

       Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação à dúvida dos alunos relacionada ao uso do embargo, como já foi 

evidenciado, trata-se de temáticas praticamente novas para o referido público, em 

especial, a aplicação do embargo. Portanto, o desconhecimento da temática 

inviabiliza a adoção de uma posição concreta quanto a permitir o acesso imediato ao 

trabalho ou optar por sua restrição. Este cenário colabora para a incerteza entre os 

alunos em relação a real atitude sobre o embargo, conforme as falas a seguir: 

 

Discente 3 - Eu acho que deveria ser revista essas questões, principalmente do 

embargo, e principalmente isso ser discutido na faculdade. Porque, até então, eu 

nunca tinha ouvido falar sobre. Não é um assunto que seja debatido dentro das 

grades da disciplina de metodologia da pesquisa, e aí a gente acaba sabendo que 

isso existe, mas não sabe o porquê e, quando sabe, é muito pouco. Só sabe que 

não é disponibilizado e pronto.  

Discente 4 - É, logo após a resolução do questionário, eu fiquei um pouco mais 

curioso com relação a isso. [...] inclusive, lançou até um questionamento entre 

amigos e tudo do curso e com algum professor específico com relação justamente a 

esse fato. Foi, de certa forma, confirmada essa questão de não compreender o 

caso, sendo que eu acredito: isso vai ser construído parte a parte.  Ao meu caso, eu 

não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, sendo que eu vejo ainda, não sei, 

uma relação um pouco hierárquica quanto a essa relação. [...] o interessante seria 

que a gente mesmo tivesse essa autonomia. 

 

Sobre a alternativa “construir o TCC em formato de monografia e, com isso, 

somente pensar na publicação após o depósito na Biblioteca Digital de 
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Monografias”, os alunos demonstraram uma atitude totalmente desfavorável, pois há 

um forte incentivo à publicação do trabalho final e, para tanto, o formato de artigo é 

mais compacto. Logo, como a finalidade é publicar em periódico, sendo artigo, o 

TCC sai “pronto” para ser submetido à revista.  

Assim, para alunos e professores da FACISA, o gênero artigo científico vem 

sendo a forma mais apropriada para apresentação do trabalho de conclusão de 

curso. No entanto, para o curso de psicologia, o trabalho final é o relatório de 

estágio, gênero construído em formato diferente dos demais. No tocante à decisão 

pelo formato do trabalho final, os discentes ressaltaram: 

 

Discente 1 - Economiza muito tempo e muitos trabalhos que eles dizem seriam 

perdidos. “Obrigam” o aluno, de certa forma, para fazer o trabalho para publicação. 

De certa forma, não é um trabalho perdido, que muitas vezes se perde.  

Discente 4 - Eu acredito que seria interessante as duas maneiras, até porque, se 

você consegue construir uma monografia, você vai ter um respaldo. [...] ao meu ver, 

não haveria tanta dificuldade você transformar aquela parte em um artigo, porque os 

dados são os mesmos. 

 

 Notadamente, o trabalho final é desenvolvido pensando em publicá-lo. 

Entretanto, o incentivo à publicação variou entre os cursos. Alguns alunos, nos 

últimos períodos, tomam conhecimento sobre o formato em que podem construir o 

trabalho, bem como ouvem falar da importância de publicá-lo. Outros, com a 

inserção em projetos de pesquisas, inclusive provenientes dos programas de pós-

graduação da FACISA, já iniciam o amadurecimento da ideia do TCC em períodos 

anteriores. Quanto ao incentivo à publicação entre os cursos, os alunos dialogaram: 

 

Discente 1 - Mas, durante todo curso, incentivam a gente a fazer trabalho, publicar 

em congressos, mas não necessariamente o artigo, o TCC, que é um trabalho 

maior, mais amplo, para publicação. Eles enfatizam mais nos últimos períodos que é 

onde começa projeto de TCC. Aí, no TCC 1 mesmo, eles já dizem. A gente até se 

espanta. 

Discente 2 - Sim, é, no curso a gente, embora [...] existem questões aí que, por 

exemplo, acho que o fato do curso ser novo, é, as linhas de pesquisa, elas ainda 
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não se constituem no interior, é uma dificuldade imensa pra publicação. [...] Existe 

sim o incentivo de estar sempre publicando.  

 

É explicitada uma atitude “regularmente favorável” e “muito favorável” à 

possibilidade de “optar por um período menor que 3 anos de embargo do TCC, 

sabendo que o volume de informação cresce de maneira rápida e, com isso, fica 

obsoleta”. Com relação à existência, na FACISA, de um documento que oriente 

sobre o embargo de TCC, houve também uma predominância de respostas 

favoráveis, com 63,01% na escala ‘Concordo totalmente’.  

 Na perspectiva dos professores (Tabela 9), quanto às afirmativas A16, A18, 

A19, A20, A21, referentes às razões que podem levar ao embargo, foram escolhidas 

as respostas “nada favorável” e “pouco favorável”. Desta forma, de maneira mais 

concreta, exprimiram uma atitude nada favorável ao embargo por proteção de dados 

dos participantes, plágio ou direito do autor de não disponibilizar o trabalho. Enfim, 

com esse resultado, os docentes ressaltaram uma atitude negativa ao uso do 

embargo. Sobre a alternativa de definir um período menor que 3 anos, caso opte 

pelo embargo, os participantes escolheram a opção “muito favorável”.  

 

Tabela 9 – Atitude dos docentes quanto ao embargo do trabalho final 

 

Docente 

Assertiva 
Nada 

favorável 

Pouco 

favorável 
Favorável 

Regularmente 

favorável 

Muito 

favorável 

A15 – 

Embargo por 

menos de 3 

anos. 

Informação 

obsoleta. 

8,82% 

(n=3) 

11,76% 

(n=4) 

26,47% 

(n=9) 
8,82% (n=3) 

44,12% 

(n=15) 

A16 – 

Embargar 

trabalho na 

Biblioteca 

Digital. 

Futura 

publicação. 

20,59% 

(n=7) 

26,47% 

(n=9) 

14,71% 

(n=5) 
8,82% (n=3) 

29,41% 

(n=10) 

A17 – 

Disponibilizar 
17,65% 17,65% 11,76% 20,59% (n=7) 32,35% 
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o TCC em 

acesso 

aberto. 

FACISA 

maior nº de 

embargo. 

(n=6) (n=6) (n=4) (n=11) 

A18 – 

Embargar 

trabalho final. 

Proteção de 

dados de 

terceiros. 

47,06% 

(n=16) 

26,47% 

(n=9) 

8,82% 

(n=3) 
11,76% (n=4) 

5,88% 

(n=2) 

A19 - 

Embargar 

trabalho final. 

Interesse do 

autor.  

Não 

disponibilizar. 

52,94% 

(n=18) 

20,59% 

(n=7) 

2,94% 

(n=1) 
5,88% (n=2) 

17,65% 

(n=6) 

A20 - 

Embargar 

trabalho final. 

Plágio. 

44,12% 

(n=15) 

26,47% 

(n=9) 

14,71% 

(n=5) 
5,88% (n=2) 

8,82% 

(n=3) 

A21 – 

Construir o 

TCC em 

formato 

monografia.  

32,35% 

(n=11) 

26,47% 

(n=9) 

8,82% 

(n=3) 
11,76% (n=4) 

20,59% 

(n=7) 

A22 – 

Docente. 

Válida em 

embargo do 

trabalho final. 

23,53% 

(n=8) 

2,94% 

(n=1) 

26,47% 

(n=9) 
17,65% (n=6) 

29,41% 

(n=10) 

A23 - 

Normatização 

do embargo. 

FACISA. 

2,94% 

(n=1) 

2,94% 

(n=1) 

14,71% 

(n=5) 
8,82% (n=3) 

70,59% 

(n=24) 

      Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Barnes et al. (2012), numa pesquisa no Reino Unido, lista as motivações que 

podem levar ao embargo de teses, a saber: direitos autorais de terceiros, futuras 

publicações e plágio; mas alega que, na prática, esses fatores parecem estar tendo 

pouco impacto. Logo, esse comportamento se aproxima da atitude dos docentes e 
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discentes deste estudo, os quais disseram ser pouco favoráveis ao embargo nas 

situações elencadas. 

 No que concerne à atitude desfavorável ao embargo, os docentes 

entrevistados se mostraram surpresos com o resultado da variável, dado que a 

restrição vem sendo utilizada e promovida pelos próprios professores enquanto 

orientadores de TCC. As falas a seguir denotam esse impasse: 

 

Docente 1 - É. Veja, a gente fica numa situação um tanto contraditória. Porque, 

ao mesmo tempo que eu acho super importante tornar disponível para os alunos [...] 

enfim, precise ter acesso, a gente fica com muito receio dessa questão do plágio. 

Minha aluna que concluiu veio me questionar. Ela disse [...] Eu fiquei pensando: é 

tão complicado. Porque a gente se vê na posição de determinar esse embargo e, ao 

mesmo tempo, fica com receio porque queria que publicasse. Foi um trabalho 

interessante. E aí, o que fazer? Vamos deixar pelo menos um tempo. 

Docente 3 - Eu acho que o conhecimento deve estar disponível. Tem duas questões 

que levam o professor a disponibilizar ou não. Uma é quando o trabalho é muito bom 

e ele pretende publicar aquele trabalho, então evita de disponibilizar. A outra, 

às vezes há trabalhos [...] bons e outros muito ruins, que não vale a pena nem 

disponibilizar. É bem complexo mesmo essa questão. 

Docente 4 - Eu concordo, é um posicionamento pessoal e profissional. É curioso 

né? Se os professores não estão concordando em embargar, e como quase 

100% embarga?  

 

 Com relação à assertiva “sou favorável a propor o acesso aberto ao TCC por 

saber que, na Biblioteca Digital de Monografias, o docente passa a ficar responsável 

por validar o período de embargo do orientando”, os respondentes exibiram uma 

atitude “totalmente favorável” ao sugerirem o acesso aberto.  

Ao comparar as respostas entre as categorias, observa-se (Tabela 10) que 

houve diferença estatística quanto às questões A17, A18 e A19. As divergências 

ficaram em torno da disponibilização do TCC em acesso aberto, pois sabendo que a 

FACISA é a unidade com o maior número de embargo da UFRN (A17), os alunos 

manifestaram-se muito favoráveis ao AA. Nas respostas dos docentes, por sua vez, 

houve uma distribuição sem destaque para nenhuma das opções. Na A18, 

“embargar o TCC por questões relacionadas à proteção de dados dos participantes 
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da pesquisa”, os alunos apresentaram uma distribuição homogênea, enquanto os 

docentes demonstraram-se “nada favoráveis”. 

 

Tabela 10 – Correlação estatística entre as respostas de docentes e discentes 

quanto à variável atitude 

 

Assertiva Valor-p** 

A15 - Sou favorável a optar por um período 
menor que 3 anos de embargo do TCC, 
sabendo que o volume de informação 
cresce de maneira rápida e, com isso, fica 
obsoleta. 

0,327 

A16 - Sou favorável a embargar o TCC na 
Biblioteca Digital de Monografias da UFRN, 
caso opte por submetê-lo a uma revista 
científica. 

0,265 

A17- Sou favorável à disponibilização do 
TCC em Acesso aberto na Biblioteca Digital 
de Monografias (BDM) por saber que, no 
âmbito da UFRN, a FACISA é a unidade que 
apresenta o maior número de embargos na 
BDM. 

0,001 

A18 - Sou favorável a embargar o TCC por 
questões relacionadas à proteção de dados 
dos participantes da pesquisa. 

0,001 

A19 - Sou favorável a embargar o TCC com 
a finalidade de evitar plágio. 

0,002 

P20 - Sou favorável a embargar o TCC 
sabendo que o autor tem o direito de não 
disponibilizá-lo, caso seja de seu interesse. 

0,050 

A21 - Sou favorável a construir o TCC em 
formato de monografia e, com isso, somente 
pensar na publicação em um periódico 
especializado após o depósito na Biblioteca 
Digital de Monografias. 

0,126 

A22/23* - Sou favorável a existência, na 
FACISA, de um documento que oriente 
sobre o embargo de TCC. 

0,801 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
* 23 – Assertiva só para docente 
** Valor referente à significância estatística gerado pelo teste Qui-quadrado: p>0,05, significa 
que não há diferença estatística entre as respostas de professores e alunos; p<0,05, existe 
divergência com significância estatística entre as respostas de professores e alunos. 
 
 

 Em relação a ser favorável ao embargo por causa do plágio (A20), para os 

alunos, não existiu destaque para nenhuma opção, ficando bem distribuída. Para os 

docentes, com 44%, disseram ser “nada favoráveis” ao tipo de embargo em questão.  
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 Para a análise comparativa (Gráfico 3), foram definidos os resultados da 

escala “Muito favorável”. Isto posto, pelos resultados, a proteção de dados de 

terceiros (A18) foi o motivo para o embargo com menor porcentagem entre os 

docentes e discentes.  

 

Gráfico 3 – Atitude quanto ao embargo do trabalho final entre docentes e discentes 

 

              Fonte: Dados da pesquisa  (2019) 

Legenda 

A15-Sou favorável a optar por um período menor que 3 anos de embargo do TCC.  

A16-Sou favorável a embargar o TCC na BDM caso opte por submetê-lo a uma revista 
científica.  
A17-Sou favorável à disponibilização do TCC em acesso aberto na Biblioteca Digital 
de Monografias. 
A18-Sou favorável a embargar o TCC por proteção de dados de terceiros. 
A19-Sou favorável a embargar o TCC com a finalidade de evitar plágio. 
A20-Sou favorável a embargar o TCC sabendo que o autor tem o direito de não 
disponibilizá-lo, caso seja de seu interesse. 
A21-Sou favorável a construir o TCC em formato de monografia.  
A22-Sou favorável à existência, na FACISA, de um documento que oriente sobre o 
embargo de TCC. 

 

 Ainda, destaca-se que os docentes e discentes foram unânimes quanto ao 

desejo de se ter algum documento orientador da aplicação do embargo na FACISA 

(A22). 

No que se refere à análise da variável intenção, deve-se levar em 

consideração que, para a Teoria da Ação Racional, um comportamento específico é 

visto como determinado pela intenção da pessoa em realizá-lo (FISHBEIN; AJZEN, 
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1975). Então, a intenção predispõe o indivíduo a desempenhar um comportamento, 

sendo oriunda das atitudes e normas subjetivas.  

Assim, buscou-se mensurar a intenção do respondente quanto à opção pelo 

acesso aberto ao Trabalho de conclusão de curso por meio das assertivas abaixo 

(Quadro 10). Neste sentido, ressalta-se que a norma subjetiva representada pela 

maioria dos participantes foi a percepção de que o uso de política de embargo muito 

restritiva é prejudicial à discussão aberta, e que o embargo do TCC pode gerar 

retrabalho ao desenvolvimento de outros estudos. Ainda, evidenciaram uma atitude 

desfavorável ao embargo, a partir da qual se espera uma intenção positiva ao 

acesso aberto das produções científicas na BDM. 

 

Quadro 10 – Assertivas do construto Intenção 

COD. Assertivas 

 
Você pretende disponibilizar o seu Trabalho de Conclusão de Curso em 
Acesso aberto. 

 
Você pensa em definir um prazo menor que 3 anos, caso opte por embargar o 
seu TCC na Biblioteca Digital de Monografias. 

 
Você fica preocupado com a possibilidade de outras pessoas não terem 
acesso ao seu TCC. 

   Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

De acordo com os dados (Tabela 11), há ainda dúvidas por parte dos alunos, 

especificamente, quanto à intenção de disponibilizar o TCC em acesso aberto na 

Biblioteca Digital de Monografias, visto que metade dos respondentes respondeu 

que “Definitivamente sim” e a outra, “Não sei”.  

Barnes et al. (2012), no Reino Unido, constatou que há considerável incerteza 

sobre o acesso aberto: se encorajará ou deterá o plágio, por exemplo. Nesse 

cenário, a incerteza em si é susceptível de provocar uma resposta cautelosa de 

estudantes e professores que estão compreensivelmente interessados em 

maximizar os benefícios de suas pesquisas.  

Assim sendo, esta conduta corrobora com os resultados desta pesquisa, pois 

mesmo que os alunos compreendam a importância do acesso aberto, apresentando 

atitudes levemente desfavoráveis ao embargo do TCC, no momento em que é 

preciso decidir se deposita em acesso livre ou embarga seu trabalho, surge a 

dúvida. 
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Tabela 11 – Intenção dos discentes para a disponibilização do trabalho final em 

acesso aberto 

Discente 

Assertiva Definitivamente 
não 

Definitivamente 
sim 

Não sei 

A23 – 
Disponibilizar o 

TCC em 
acesso aberto. 

1,37% (n=1) 49,32% (n=36) 49,32% (n=36) 

A24 – Prazo 
menor que 3 
anos caso 
embargue. 

4,11% (n=3) 57,53% (n=42) 38,36% (n=28) 

A25 – 
Preocupação 

que outras 
pessoas não 

tenham acesso 
ao estudo. 

15,07% (n=11) 64,38% (n=47) 20,55% (n=15) 

             Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

  

A incerteza para tornar o trabalho final público ou restrito foi confirmada pelas 

entrevistas. O desejo de publicar, a preocupação com o ineditismo do trabalho e a 

recomendação do orientador são argumentos para a aplicação do embargo. Por 

outro lado, o entendimento dos alunos quanto à importância de dar acesso e retribuir 

o investimento da sociedade na universidade pública fomenta essa indefinição, 

conforme expressam: 

 

Discente 1 - Aí, justamente quando o professor fala em colocar em acesso aberto, 

você já fica com receio. Aconteceu de uma colega colocar em acesso aberto 

sem querer, ela ficou nervosa, com muito medo de alguém ter acessado 

justamente por isso. É aquela questão que tem os pontos positivos e os pontos 

negativos. E também a questão de que eu preciso publicar também [...]. Eu preciso 

embargar. Então, eu não posso achar uma coisa ruim se eu vou fazer ela. 

Discente 2 - Não. Eu não embargaria. Foi engraçado que eu estava aqui na 

biblioteca e eu vi uma pessoa que falava pra outra que embargava porque, se 

alguém quisesse, teria o mesmo trabalho que ela. Eu acho que isso não é a favor da 

ciência, não é a favor da universidade pública, porque a gente não tá aqui só pra se 

formar, mas também pra contribuir com a ciência, pra trazer inovações, e eu acho 
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que o que é investido na gente, enquanto dinheiro público, deve dar algum retorno 

pra sociedade. Eu não embargaria por esses dois motivos. 

 

Com relação a optar por um embargo menor de 3 anos, os alunos se 

comportam de maneira positiva. Por fim, acerca de ficar preocupado com a 

possibilidade de outras pessoas não terem acesso aos TCCs, 64,38% responderam 

ter esta preocupação. Sobre outras pessoas não terem acesso ao trabalho, o 

discente 2 enfatizou: 

  

E aí, o forte da universidade é justamente porque ela tá no interior. Então, se a 

gente, por exemplo, embargar um trabalho desse, como é que as pessoas vão 

conhecer a realidade do interior? Como é que vão ser desenvolvidas políticas 

públicas e de assistência pra essas pessoas, né? [...] até porque, em algum 

momento, ele vai se tornar defasado, tem alguém pesquisando sobre isso. Quando 

você vai pra um congresso, é só o que você vê. Você fala: “Meu Deus! As pessoas 

estão pesquisando a mesma coisa que eu”. Então, vai se tornar defasado. Você tem  

que botar pra frente. 

 

Na categoria docente (Tabela 12), mais da metade dos respondentes 

(55,88%) demonstraram intenção positiva para orientar o aluno à disponibilização do 

trabalho em acesso aberto na BDM. Sobre optar por um embargo menor que 3 anos 

e a preocupação com a possibilidade de outras pessoas não terem acesso aos 

trabalhos, evidenciaram uma atitude positiva, tal qual o comportamento demonstrado 

pelos discentes.  

 

Tabela 12 – Intenção dos docentes para orientar o aluno à disponibilização do 

trabalho final em acesso aberto 

Docente 

Assertiva Definitivamente 
não 

Definitivamente 
sim 

Não sei 

A24 – Orientar à 
disponibilização 
do TCC em 
acesso aberto. 

14,71% (n=5) 55,88% (n=19) 29,41% (n=10) 

A25 – Prazo 
menor que 3 
anos caso 
embargue. 

11,76% (n=4) 73,53% (n=35) 14,71% (n=5) 



110 

 

A26 – 
Preocupação de 
que outras 
pessoas não 
tenham acesso 
ao estudo. 

20,59% (n=7) 76,47% (n=26) 2,94% (n=1) 

               Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

O fato de os professores terem uma atitude pouco favorável ao embargo do 

TCC reforçou a intenção positiva da disponibilização do trabalho final em acesso 

aberto. Este cenário, segundo achados de Zhu (2017), é similar para os acadêmicos 

britânicos, ao investigar a atitude em relação à prática de publicação em AA. O autor 

constatou que os entrevistados que tiveram atitudes mais positivas em relação à 

importância do AA eram mais propensos a ter experiências em repositórios e 

periódicos de acesso livre.  

 Na perspectiva dos entrevistados deste estudo, 75% optam pelo embargo do 

TCC. Estes profissionais acreditam que o embargo é necessário, uma vez que a 

cultura de construir o trabalho para publicar é bem significativa.  Então, o receio de 

perder o ineditismo e os direitos autorais estão sendo fatores fundamentais para 

requerer a restrição do documento. 

 

Docente 2 - Eu acho que não tem que ter embargo, mas os que são estudos de 

casos, relatório de atendimento de pessoa, aí eu acho que tem que ter. Tem que 

analisar o tipo de trabalho. 

Docente 3 - Já pensando, porque a cultura é publicar em forma de artigo [...], mas a 

revista coloca que os dados devem ser inéditos [...]. Aí vem a questão do valor que 

se tem a publicação de artigos hoje em dia na progressão docente, num concurso 

público, tudo vai contar no seu currículo lattes [...]. Às vezes, nem publica depois. 

Mas, às vezes, como uma garantia, acho que é essa a mentalidade. 

Docente 4 – Agora, o que acontece? Muitos processos seletivos de residência, 

concurso ou processo seletivo de mestrado que eles [alunos] vão submeter, assim 

que eles se formam, exigem publicações, ou na ficha de publicação tem lá 

publicação de um artigo, de dois artigos, de três artigos e os pontos vão subindo. 

Então, é assim. Eu não digo que é cruel, mas colocam os alunos, já durante a 

graduação, num processo de expectativa de publicação no último ano de 
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curso ou no primeiro ano que se forma, pra que eles possam ter um currículo 

compatível com o que esses processos seletivos exigem. 

 

Confrontando as respostas entre as categorias (Tabela 13), identificou-se que 

discentes e docentes procederam de forma distinta. Os docentes apresentaram uma 

intenção mais positiva e com significante adesão para disponibilizar o TCC em 

acesso aberto e, em contrapartida, os alunos ficaram em dúvida. 

 

Tabela 13 – Correlação estatística entre as respostas de docentes e discentes 

quanto à variável intenção 

Assertiva p- valor* 

Disponibilizar o Trabalho de Conclusão de 
Curso em Acesso aberto 

0,000 

Definir um prazo menor que 3 anos caso 
opte por embargar o TCC na Biblioteca 
Digital de Monografias. 

0,000 

Fica preocupado com a possibilidade de que 
outras pessoas não tenham acesso ao TCC 

0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

*Valor referente à significância estatística gerado pelo teste Qui-quadrado 
p>0,05, não há diferença estatística entre as respostas de professores e alunos 
p<0,05, existe divergência com significância estatística entre as respostas de professores e 

alunos 

 

 

Tanto docentes quanto discentes mostraram uma intenção positiva ao 

embargo menor que 3 anos, porém a porcentagem para a resposta ‘Definitivamente 

sim’ foi maior para os professores. Para uma análise gráfica (Gráfico 4) na variável 

intenção, foram usados os resultados da resposta “Definitivamente sim”. Em síntese, 

os professores exibiram uma intenção mais positiva que os alunos para o acesso 

aberto ao TCC, embargo menor que três anos e a preocupação de outras pessoas 

não terem acesso ao estudo. 

  

 

 

 

 

 



112 

 

Gráfico 4 – Intenção positiva de docentes e discentes à disponibilização do trabalho 

de conclusão de curso em acesso aberto 

 

             Fonte: Dados da pesquisa (2019)  

 

Descritos os resultados dos construtos atitude e intenção, é possível 

responder ao objetivo específico “Identificar a intenção e as atitudes em relação ao 

acesso aberto aos trabalhos de conclusão de curso da comunidade acadêmica da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi”. Neste contexto, os grupos apresentaram 

uma atitude (A17) levemente positiva para submeter o TCC em acesso aberto, com 

42,47% (alunos) e 32,35% (professores). Entretanto, por meio das entrevistas, é 

possível perceber que o embargo ainda é entendido como uma restrição necessária 

para que os trabalhos sejam depositados na Biblioteca Digital. 

Os respondentes mostraram-se ‘Nada ou pouco favorável’ a embargar os 

trabalhos nos casos de futura publicação, proteção de dados, plágio e direito do 

autor. O público docente, em quase 70% das respostas, expressou uma atitude 

desfavorável ao embargo, enquanto essa porcentagem foi de 40% para os alunos. 

Destaca-se que, dentre os motivos para embargar um trabalho ‘futura publicação’ foi 

destacada com 34,25% (25 alunos) e 29,41% (10 professores).  

Neste cenário, percebe-se que a comunidade acadêmica da FACISA 

apresenta uma intenção favorável para o acesso aberto aos TCCs na Biblioteca 

Digital de Monografias. No entanto, apesar deste resultado, até o momento da 

conclusão desta pesquisa, em outubro de 2019, o embargo do TCC ainda é muito 
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presente na referida unidade acadêmica. Atitude semelhante foi percebida no estudo 

com docentes de Zâmbia, o qual verificou que os mesmos profissionais que 

apresentaram uma atitude positiva ao autoarquivamento no repositório, na realidade, 

não estavam desempenhando esta atividade (BWALYA, 2018). 

Esse paradoxo pode ser reflexo de o receio dos pesquisadores em ceder 

seus dados por medo de perder a prioridade de descobertas, conforme indicam 

Santos e Guanaes (2018). Juntamente com o sistema de reconhecimento científico 

e produtividade acadêmica, que exige dos pesquisadores/professores de forma 

contínua o desenvolvimento de pesquisas e, por seguinte a publicação em 

periódicos. Na perspectiva de Rego (2014) a busca desse produtivismo acadêmico 

tem afetado os pesquisadores, universidades e as revistas do Brasil, além de criar 

clima de rivalidade e disputa entre colegas.   

No que diz respeito à intenção, diante da atitude de não optar pelo embargo, 

os grupos sinalizaram uma intenção positiva para disponibilizar o TCC em acesso 

aberto. A categoria docente, com uma maior porcentagem (55,88%), demonstrou 

desenvolver este comportamento; já para os discentes, houve um cenário de 

incerteza sobre como realmente proceder no depósito na BDM, visto que metade 

afirmou “definitivamente sim” para disponibilizar o TCC e a outra, “Não sei”.  

Com apoio das entrevistas, evidenciou-se que o embargo ainda é muito 

utilizado, devido ao fato de apenas um docente ter se posicionado a favor de 

orientar, efetivamente, ao livre acesso ao TCC, pois costuma trabalhar com a junção 

de dois ou três trabalhos para, então, desenvolver um artigo e submetê-lo para 

publicação. Ademais, o discente concluinte depositou o trabalho em julho de 2019 e 

embargou por um (1) ano. 

Em resumo, mesmo com os resultados oriundo dos questionários relatando 

uma intenção favorável ao acesso aberto aos TCCs na Biblioteca Digital, o embargo 

ainda é uma alternativa que vem sendo usada com frequência pela comunidade 

acadêmica da FACISA. Por isso, fez-se importante identificar as razões que podem 

levar a optar pelo embargo, a saber: futura publicação, plágio, dados de terceiros, 

patente, continuidade da pesquisa e recomendação do orientador que, por sua vez, 

são provenientes das respostas de professores e alunos à questão aberta do 

questionário (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Motivos expressados para embargo do trabalho final na FACISA 

(docentes e discentes) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

  As razões para o embargo dos trabalhos acadêmicos na FACISA coincidem 

com as listadas em outros estudos. Neste sentido, em pesquisa realizada no Reino 

Unido, Barnes et al. (2012) informam que o plágio nas teses em acesso aberto é 

uma preocupação para professores e estudantes. Na percepção da comunidade 

acadêmica da FACISA, o temor ao plágio representa o segundo motivo que pode 

levar ao embargo do TCC.  

Nos estudos de Barton, Waters (2004) e Barnes (2010), a patente representa 

um dos argumentos mais contundentes para o uso do embargo. No entendimento de 

um professor da FACISA, o embargo deve ser utilizado quando “se trata de patente. 

Entendo o embargo como algo estratégico e necessário, principalmente se essa 

patente possa gerar tecnologia no país e torná-lo mais competitivo perante outros 

países” (Docente A). Nas entrevistas, os respondentes concordam ser este um fator 

justificável para o embargo, mas ressaltam que, no caso da FACISA, não se aplica; 

pois, até o momento, o embargo não vem sendo motivado por registro de patentes. 

 A preocupação com dados de terceiros foi o terceiro argumento elencado 

pela comunidade da FACISA. Para os participantes, esse tipo se justificaria “caso 

houvessem dados sigilosos e que poderiam comprometer alguém (grupo) ou a 

instituição, sem seu consentimento legal” (Docente B), ou “Se for estudos de caso 
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em psicologia, como relatórios de estágio, acho delicado deixar o acesso aberto” 

(Docente C). 

A continuidade da pesquisa e a recomendação do orientador representam 

novos elementos para uso do embargo, os quais não tinham sido mencionados 

neste estudo até então. Nos questionários, a recomendação do orientador, 

aparentemente, foi uma das motivações menos mencionadas; no entanto, nas 

entrevistas, os alunos e professores mostraram entendê-la como um dos principais 

argumentos para o embargo. Nesta perspectiva, os docentes chegam a ter clareza 

de que a decisão do professor, na definição pelo embargo ou acesso, é 

determinante.  

O papel do professor orientador na decisão pelo embargo foi estudado por 

Owen, Hackman e Harrod (2009) na Universidade de Maryland, onde o pedido de 

embargo precisava da aprovação do orientador. Uma das questões norteadoras 

desse estudo foi: ‘Quem é o principal tomador de decisões sobre embargos na 

maioria dos casos - o aluno ou o conselheiro?’ Na ocasião, concluiu-se que os 

próprios alunos desempenhavam um papel importante nas decisões de embargar ou 

não os seus trabalhos (OWEN; HACKMAN; HARROD, 2009).  

Esta dissertação traz um resultado divergente do obtido na Universidade de 

Maryland, já que a orientação do professor é fator decisivo para o embargo, 

conforme asseguraram os próprios discentes e docentes da FACISA nas entrevistas. 

Todavia, a diferença pode estar no fato de, na FACISA, o público ser formado por 

alunos de graduação e, em Maryland, de pós-graduação. 

A futura publicação é o principal motivo para o embargo do TCC no 

entendimento da comunidade acadêmica da FACISA, o que também foi confirmado 

no construto atitude. Pois, mesmo demonstrando-se desfavoráveis ao embargo do 

TCC, a futura publicação representou o principal motivo que poderia levar à escolha 

pela restrição do trabalho.  

Neste sentido, um comportamento semelhante pode ser visto no estudo 

desenvolvido na Universidade de Maryland, em que Owen, Hackman e Harrod 

(2009) identificaram na futura publicação a principal razão para o embargo ser 

aprovado pelo docente. No estudo de Assis (2015), realizado com universidades 

brasileiras, a futura publicação foi o segundo motivo para embargar dissertações e 

teses nos repositórios.  
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Dentre os apontamentos elencados para o embargo pelos docentes nos 

questionários, em vistas à futura publicação, estão:  

 

Considerando a possibilidade de submissão do manuscrito a periódico especializado 

e considerando também que existem periódicos que solicitam concessão de direitos 

autorais e exclusividade para exposição dos resultados de pesquisa, neste caso, 

solicitaria embargo do acesso ao TCC (Docente D).  

A busca de publicar num periódico e perder o ineditismo (Docente E). 

Entendo o dever de publicização do conhecimento científico amplo para a 

comunidade interna e externa, nacional e internacional. Entretanto, este 

comportamento de embargo, muitas vezes, é decorrente da ressalva de cientistas 

que sofrem pelas altas cobranças de produção científica (Docente F). 

 

O motivo supracitado foi confirmado pela maioria dos entrevistados. A cultura 

de publicar o trabalho final, a construção do TCC em formato artigo, o medo de 

perder o ineditismo, de não ser aceito para publicar, além da importância da 

publicação para progressão do docente, aliada à necessidade de o discente obter 

pontos para futuras seleções de residência ou mestrado, têm levado ao embargo do 

TCC. 

Diante das falas acima, nota-se que a opção pelo embargo em razão de 

futura publicação está atrelada à exigência do ineditismo e, de certa forma, 

fundamentada na Regra de Ingelfinger, a qual afirma que o periódico se reserva o 

direito de rejeitar um artigo se o conteúdo for disponibilizado em outro meio 

(BABOR, 1997). Então, o receio de o artigo não ser aceito para publicação, aliado às 

cobranças para publicá-lo, está levando a comunidade da FACISA a restringir os 

trabalhos finais.  

Entretanto, Resnik (2018) declara que, como a publicação científica e a 

comunicação eletrônica mudaram consideravelmente desde a década de 1990, 

buscar a disponibilização dos resultados das pesquisas em forma de pre-prints é 

uma tendência e os periódicos da área da saúde devem considerar como podem 

segui-la.  

Ramírez et al. (2014), no seu estudo com editores, amenizam a preocupação 

da comunidade acadêmica quanto ao receio de disponibilizar a produção acadêmica 
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ao constatarem que 51,4% das revistas científicas relataram receber, sem objeções, 

os artigos derivados de dissertações e teses online.  

No caso específico da FACISA, são trabalhos de graduação construídos no 

formato de artigo e na norma exigida pelo periódico, previamente definido para 

publicação. Então, acredita-se que estes fatores podem cooperar ainda mais para o 

embargo dos manuscritos, levando a comunidade a interpretá-lo como uma ação 

prioritária ao depositar o trabalho final na Biblioteca Digital de Monografias.  

O aluno concluinte e os docentes entrevistados justificam a necessidade do 

embargo precisamente pelo formato com que os trabalhos acadêmicos vêm sendo 

desenvolvidos, saindo praticamente “prontos” para submissão. Além do mais, a área 

da saúde tende a ser mais contida na disponibilização dos artigos antes da 

publicação oficial. Ramírez et al. (2014), ao analisarem as diferenças nas políticas 

de periódicos por área científica, evidenciaram que os periódicos de engenharia 

eram os mais acolhedores aos manuscritos derivados de dissertações e teses 

disponíveis em acesso livre, enquanto os periódicos da área de ciências da saúde 

eram os menos propensos a aceitá-los.  

Os alunos também almejam publicar seus artigos e, por isso, embargariam o 

TCC. Desta maneira, compreendem o embargo como uma obrigatoriedade para o 

artigo ser aceito, conforme refletem os seguintes argumentos:  

 

Creio que seria o mais conveniente para mim. E, além do mais, com o trabalho 

embargado, eu poderia tentar publicá-lo em uma revista (Discente A).  

Pois o modelo de apresentação final já é no formato de artigo, o qual vou submeter 

para uma revista com acesso fechado, para não precisar pagar pelo acesso aberto, 

até por ser muito caro a submissão nessa categoria. Mas gostaria que muitos 

tivessem acesso livre a ele (Discente B). 

Interesse em publicar antes em alguma revista (Discente C).  

 

A preocupação de embargar o documento para futura publicação, em especial 

no contexto acadêmico em que o autor e orientador restringem os resultados das 

pesquisas acreditando poder interferir na aceitação do artigo para publicação em 

periódicos, também foi percebida por Assis (2015) no estudo com dissertações e 

teses eletrônicas. 
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Mesmo a comunidade da FACISA apresentando razões para embargar o 

trabalho final na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN, alguns participantes 

consideraram não ser uma ação útil para trabalhos acadêmicos, ou tratar-se de um 

impedimento para o livre acesso ao conhecimento por parte da sociedade. Então, 

afirmaram: 

 

Acredito que toda pesquisa científica realizada seja para esclarecer/melhorar algo. 

Então, não vejo o motivo de ocultar algo que seja positivo e que ajude a outras 

pessoas também em pesquisas (Discente D).  

Não teria interesse em embargar esse tipo de produção acadêmica, em nenhuma 

circunstância (Discente E). 

Penso que, a partir do momento que trabalhamos em prol da pesquisa, todos devem 

ter acesso com responsabilidade e compromisso. Compromisso com o cidadão 

(Docente G).  

Sou contra o embargo, de todas as formas e por qualquer tempo. A produção 

científica é pública e deve ser disponibilizada assim que possível, reforçando o papel 

social da ciência. Apesar de ter um autor, pertence à sociedade e à humanidade de 

forma geral. Todo conhecimento produzido pela humanidade tem que ser público e 

irrestrito (Docente H). 

 

 Outro elemento que pode ser destacado é a falta de informação sobre o 

embargo e seu uso, tanto por docentes quanto discentes: “Desconhecimento sobre 

embargo de TCC” (Docente I), “Não sei” (Discente F), “Não tenho opinião formada” 

(Discente G). O desconhecimento, por parte dos alunos, é mais acentuado, fato que 

reforça os dados provenientes da intenção que mostrou o comportamento de dúvida 

dos alunos quanto a depositar o trabalho final em acesso aberto.  

Em suma, em atendimento ao objetivo específico c) Verificar os motivos que 

levam a comunidade acadêmica da FACISA a optar pelo embargo das produções 

acadêmicas, sustentadas pelos resultados dos instrumentos quantitativo e 

qualitativo, as razões para o embargo são: futura publicação, recomendação do 

orientador e temor ao plágio. Para concluir a etapa dos resultados, a seguir, será 

apresentado o produto deste estudo: o plano de ação. 
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4.3 Plano de ação para promover o acesso aberto imediato aos trabalhos de 

conclusão de curso da FACISA 

   

Atualmente, duas atividades são desempenhadas pela Biblioteca Setorial da 

FACISA em relação ao depósito do trabalho de conclusão de curso na Biblioteca 

Digital de Monografias da UFRN. Quanto à primeira, a cada início de período letivo, 

são apresentados aos ingressantes os serviços da Biblioteca e, nessa oportunidade, 

é divulgada a BDM. No tocante à segunda, visita-se as turmas concluintes para 

explicitar o processo de depósito na Biblioteca de Monografias, bem como as 

opções de acesso livre ou embargo.  

Contudo, as evidências indicam que estas ações não são suficientes. Por 

isso, é mister desenvolver um plano que permita aumentar o conhecimento sobre o 

repositório e os benefícios do acesso aberto, assim como minimizar as 

preocupações relacionadas ao depósito, de modo a ampliar as taxas de acesso 

imediato e encurtar os prazos de embargo.  

A Teoria da Ação Racional foi utilizada nesta pesquisa com a finalidade de 

identificar crenças, normas, atitudes e intenções em relação ao uso do embargo na 

Biblioteca Digital de Monografias pelos discentes da FACISA e, por meio dos 

resultados, sugerir ações capazes de efetivar o acesso imediato aos trabalhos finais. 

Este diagnóstico serviu de fundamento para propor ações de promoção ao acesso 

aberto imediato.  

Pelos resultados do diagnóstico, o público apresenta crenças positivas sobre 

o acesso aberto, entendido como um movimento importante para o desenvolvimento 

da ciência, uma vez que há possibilidade de o trabalho ser mais citado. No que diz 

respeito ao embargo, observou-se que 40% dos professores e alunos concordaram 

totalmente com a assertiva de que se trata de uma restrição de conteúdo e em quais 

circunstâncias utilizar. 

 Por esta razão, foi considerada a existência de uma margem para 

demonstrar os benefícios do acesso aberto aos estudantes/pesquisadores e discutir 

a questão do embargo, pois ficou evidente que as informações tidas por professores 

e alunos ainda não são tão fortes, sendo necessário e importante trabalhar mais os 

referidos conceitos. 

Com relação às normas, para a questão do embargo, certificou-se que ainda 

existem lacunas de conhecimento que devem ser preenchidas. Ou seja, a partir 
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deste diagnóstico, foi possível inferir futuras ação: maior divulgação do AA e 

esclarecimentos sobre o embargo. No tocante à atitude, acredita-se que é preciso 

trabalhar os benefícios do acesso aberto para o trabalho de conclusão de curso, 

como uma alternativa de apoio à atitude favorável ao acesso livre à produção 

acadêmica por parte dos professores e alunos. 

No que diz respeito à intenção, pela incerteza dos alunos, é relevante divulgar 

a Biblioteca Digital de Monografias como fonte de pesquisa e disseminar os 

programas SHERPA/RoMEO e Diadorim para auxiliar na decisão de depositar o 

trabalho com acesso livre imediato ou embargo na BDM.  

Além disso, na perspectiva de criar ações para a promoção do acesso aberto 

dos TCCs entre os alunos e professores, os entrevistados indicaram três ações que 

podem contribuir para promover o acesso imediato aos TCCs. A primeira é construir 

o trabalho em formato de monografia para, em seguida, passar para uma versão 

artigo e submetê-lo a uma revista. Contudo, segundo os próprios entrevistados, não 

parece que esta proposta obtenha apoio da comunidade acadêmica. Uma segunda 

proposta consiste em limitar o embargo a seis meses e, por sua vez, a terceira trata 

de identificar as políticas das revistas da área da saúde em relação ao depósito de 

pre-prints em repositórios.  

A partir do estudo realizado, foram propostas ações voltadas para três 

públicos: discentes, docentes e bibliotecários. Estes últimos, porque respondem 

pelos Repositórios nas Universidades e, no caso específico dos bibliotecários da 

FACISA, estão à frente de sua divulgação e da capacitação dos discentes e 

docentes desta Unidade. No caso dos docentes, é importante incluí-los porque 

tomam a decisão sobre o embargo ou livre acesso do TCC junto com o aluno; e os 

discentes, porque representam o público-alvo do repositório, visto que os materiais 

depositados são seus trabalhos finais de graduação e especialização da UFRN. 

Também, foram apresentadas as recomendações (Quadro 11), visando 

promover o acesso aberto imediato aos trabalhos finais da FACISA. Em um 

momento inicial, foram propostos seminários sobre os benefícios do Acesso Aberto, 

discussão sobre o papel do embargo, explanação sobre publicação de artigo versus 

depósito de pre-prints em repositórios de AA, divulgação da Biblioteca Digital de 

Monografias e a disponibilização de um fluxograma para auxiliar na decisão do 

acesso aberto imediato ou embargo do TCC na Biblioteca Digital de Monografias. A 

partir do detalhamento do processo de decisão quanto ao acesso aberto ou embargo 
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do TCC, o aluno tem a oportunidade de conhecer o percurso que deve seguir, o que 

contribui para tornar o processo decisório mais consciente (Figura 4).  

Para os bibliotecários, a capacitação sobre direito autoral é relevante, pois 

Kroeff, Mattos e Fátima (2018, p. 99) analisaram o conhecimento dos bibliotecários 

de Santa Catarina acerca da Lei Brasileira de Direitos Autorais e o grau de adesão 

ao Movimento de Acesso Aberto e, de maneira geral, verificaram que, em se 

tratando do Movimento de Acesso Aberto, estes profissionais se sentem aderidos ao 

Movimento. No entanto, “com relação ao conhecimento sobre a edição de 

documentos sob licença Creative Commons, o desconhecimento dos bibliotecários é 

grande, sendo que 75,5% dos questionados afirmaram que não sabem orientar seus 

usuários neste sentido”.  Assim, no cenário do Acesso Aberto e das questões de 

direitos autorais, torna-se válido o bibliotecário ter conhecimento acerca das 

temáticas, a fim de auxiliar docentes e discentes quanto às dúvidas que vem 

contribuindo para o embargo nessa Faculdade.  

O papel da inserção da biblioteca no esclarecimento ao seu público sobre os 

direitos autorais também é justificado por Ramírez et al. (2014), ao enfatizar que a 

biblioteca, além de professores e escolas de pós-graduação, deve desempenhar um 

papel na educação de pesquisadores emergentes sobre direitos autorais e outras 

questões de comunicação acadêmica, particularmente porque estes futuros 

estudiosos terão, um dia, a oportunidade de moldar o futuro de seus estudos.  

Para o acesso aos trabalhos de conclusão de curso da FACISA prevalecer 

sobre as limitações que estabelece o embargo, o caminho é conscientizar acerca 

dos benefícios do Acesso Aberto e dirimir as dúvidas com possíveis impedimentos 

para a publicação em periódicos, o que poderá ser alcançado a médio e longo 

prazo.  

Em pesquisa realizada na Universidade de Maryland sobre o embargo de 

dissertações e teses, Owen, Hackman e Harrod (2009) concluíram que, embora o 

percentual de embargos tenha permanecido relativamente constante a cada 

semestre, a meta era diminuir o número de embargos, educando professores e 

alunos sobre os benefícios de tornar sua pesquisa amplamente disponível. Assim, 

organizar oficinas para discutir questões de acesso aberto às monografias, teses e 

dissertações é importante. No entanto, os membros do corpo docente também 

devem ser capacitados sobre as tendências em evolução na publicação acadêmica, 

especificamente sobre como reter os direitos de suas pesquisas como autores.   
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O cumprimento das atividades supracitadas depende de outras instâncias, 

como a Direção da FACISA e Biblioteca Central Zila Mamede. O engajamento da 

direção geral da faculdade é preciso, para motivar a participação dos docentes e 

discentes nas oficinas e seminários. Quanto à capacitação dos bibliotecários, 

considerando que é importante envolver todos os bibliotecários da UFRN, partirá da 

BCZM. Referentes aos docentes e discentes, as palestras também devem contar 

com o apoio da Biblioteca Central, em particular, do Setor de Repositórios Digitais.   

A direção da BCZM está ciente destas recomendações e já ofereceu seu 

apoio para a realização das atividades junto aos bibliotecários. Neste sentido, 

ressaltou: “Inclusive, acho que seria interessante não só uma palestra, mas 

algumas, pois o tema ainda precisa ser bastante debatido13”.  

Assim, é oportuno esclarecer que, apesar de sugerirmos um prazo para a 

realização das atividades em questão, elas devem ser realizadas constantemente, 

haja vista que a cada ano surgem novos alunos na instituição, assim como 

servidores e docentes.  

 

 

 

                                                           
13

 Resposta recebida dia 9 de setembro de 2019 via mensagem eletrônica. 
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Quadro 11 – Plano de ação para a promoção do depósito do trabalho de conclusão de curso com acesso imediato na Biblioteca 

Digital de Monografias para a FACISA 

Público O que Por que Quando 

Bibliotecários 

Palestras e/ou capacitação sobre 

direitos autorais no âmbito do acesso 

aberto. 

 

Para auxiliar no esclarecimento 

de dúvidas ‘simples’ sobre o 

direito autoral, políticas de 

editores e a questão do 

ineditismo, dado que foi o 

motivo mais citado entre a 

comunidade FACISA para 

embargar. 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 

Docente 

Palestras sobre Acesso Aberto e 

embargo. 

- Conscientizar sobre o Acesso 

Aberto, apresentar benefícios 

como o fato de o trabalho ter 

mais visibilidade, periódicos em 

acesso aberto. 

- Apresentar casos que utilizam 

o embargo e possíveis 

consequências, como um 

trabalho sem visibilidade. 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 

Palestras e/ou seminários sobre 

direitos autorais e depósito em 

Desmistificar a crença de que o 

depósito do trabalho final em 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 
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repositórios. acesso aberto inviabiliza a 

publicação em periódico. 

Divulgação do SHERPA/RoMEO e 

Diadorim, para a verificação das 

políticas dos periódicos. 

Disponibilizar um instrumento 

para consultar a política de pre-

prints dos periódicos. 

Início dez. 2019. 

Levantamento e promoção de sites 

que esclareçam sobre direitos 

autorais para periódicos. 

Oferecer subsídios para que o 

depósito com acesso imediato 

se concretize. 

Início dez. 2019. 

Discente 

Divulgar a Biblioteca Digital de 

Monografias da UFRN desde 

períodos iniciais. 

 

Aumentar seu 

conhecimento e utilização 

como fonte de pesquisa. 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 

Palestras sobre Acesso Aberto e 

embargo. 

Compreender estes assuntos 

para, no momento do depósito, 

ter maior fundamento para 

definir sobre o acesso ou 

embargo do TCC. 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 

Palestras e/ou seminários sobre 

direitos autorais e depósito em 

repositórios. 

Desmistificar a crença de que o 

depósito do trabalho final em 

acesso aberto inviabiliza a 

publicação em periódico. 

Em diversos momentos, a partir 

de 2020. 

Disponibilização de um fluxograma 

para auxiliar no depósito do TCC. 

Orientar o aluno na decisão de 

embargo ou acesso aberto 
2019 (Figura 4). 
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Fonte: Elaborado pela autora ( 2019)

imediato do trabalho de 

conclusão de curso na 

Biblioteca Digital de 

Monografias. 
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Figura 4 - Fluxograma de tomada de decisão para o acesso imediato ou embargo na 

Biblioteca Digital de Monografias da UFRN 

 

 

Fonte: Adaptado de University of Washington (2019) 

 



127 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação permitiu constatar que a comunicação científica é salutar 

para o desenvolvimento da Ciência e, consequentemente, para a sociedade. Com o 

auxílio da internet, foi possível o desenvolvimento de novas formas de construção e 

comunicação da Ciência, como o Acesso Aberto, representando uma alternativa 

global a favor da disponibilização livre dos resultados de pesquisas.  

O Acesso Aberto, por sua vez, é um dos pilares da Ciência aberta, a qual 

busca o compartilhamento e colaboração durante todo o processo científico, desde o 

nascimento do problema à finalização do estudo, com a publicação oficial. A ideia é 

o aproveitamento máximo dos dados das pesquisas. Para a materialização do 

movimento do Acesso Aberto, foi proposta a criação de periódicos em acesso livre e 

repositórios de artigos, dissertação e outros trabalhos acadêmicos, cabendo às 

Universidades a criação da maioria dos repositórios e seu povoamento.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a implantação da 

Biblioteca Digital de Monografias, notadamente na FACISA, viu-se crescer o 

embargo nos trabalhos finais. A potencial disponibilização destes documentos na 

web trouxe à referida comunidade acadêmica a “necessidade” de restringir, 

temporalmente, o acesso aos seus estudos. Quanto aos trabalhos de conclusão de 

curso da Unidade Especializada em questão, cabe frisar que são artigos e, grande 

parte deles, construídos nas normas de editoração de algum periódico, o qual foi 

previamente definido por alunos e professores para submeter o trabalho após a 

defesa. Logo, depreendeu-se que a especificidade da tipologia do TCC da FACISA, 

artigo, tem grande influência para o uso do embargo. 

Em decorrência de a FACISA contar com 196 embargos de um total de 330 

documentos embargados na Biblioteca Digital de Monografias, esta pesquisa teve 

como objetivo geral propor ações capazes de motivar os estudantes à 

disponibilização imediata das suas pesquisas.  

Para tanto, utilizou-se a Teoria da Ação Racional para subsidiar a construção 

dos instrumentos de coleta de dados, bem como atingir os objetivos específicos. 

Assim, esta dissertação foi concebida em três etapas: a primeira foi responsável 

pela criação do marco teórico e a identificação de ações de promoção do acesso 

aberto imediato em repositórios; na segunda, realizou-se um diagnóstico para 

conhecer a percepção de alunos e professores da FACISA quanto ao uso do 
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embargo nos trabalhos de conclusão de curso e, por fim, buscou-se estruturar um 

plano de ação para incentivar o depósito do trabalho final na Biblioteca Digital de 

Monografias em acesso aberto imediato. Essas fases refletem nos objetivos 

específicos.  

Para alcançar o objetivo geral, buscou-se identificar as crenças e normas 

subjetivas da comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

sobre o embargo. Desta maneira, os resultados demonstraram que a comunidade 

em estudo entende a finalidade do embargo como sendo a restrição do acesso a 

partes ou à obra no todo e que, geralmente, é empregado por questões de direito 

autoral, proteção de dados, patentes, futura publicação, plágio. Contudo, esta prática 

é mais apropriada às publicações que envolvem patentes, informações confidenciais 

de terceiros ou aspectos comerciais.  

Também, constatou-se que, no público estudado, é marcante a presença da 

crença de que o embargo é necessário, uma vez que há o desejo de publicar o TCC 

e o periódico pede ineditismo. As normas subjetivas dessa comunidade acadêmica 

atestam que o embargo do TCC pode gerar atraso a futuros estudos, e o uso de 

uma política de embargo muito restritiva é prejudicial à discussão científica. 

No que se refere a identificação das atitudes e intenções em relação ao 

acesso aberto aos trabalhos de conclusão de curso da comunidade acadêmica da 

FACISA, os professores e alunos apresentaram uma atitude levemente favorável 

para submeter o TCC em acesso aberto, com 42,47% (alunos) e 32,35% 

(professores). Entretanto, até a finalização desta pesquisa, foi possível concluir que 

a comunidade acadêmica visualiza o embargo dos trabalhos finais como pré-

requisito e questão de segurança para realizar o depósito na Biblioteca de 

Monografias.  

Uma vez que a cultura de construir o TCC para publicação em periódico é 

amplamente difundida entre os membros dessa comunidade, professores e alunos 

compreendem que o fator ineditismo é infringido caso se permita o livre acesso ao 

trabalho. Assim, depreende-se que os motivos que levam a comunidade da FACISA 

a optar pelo embargo das produções acadêmicas são futura publicação, 

recomendação do orientador e temor ao plágio. Inclusive, vale ressaltar que os dois 

primeiros motivos têm correlação entre si, pois o parecer do professor para a 

definição pelo embargo ou acesso aberto do TCC é de grande relevância.  
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Sobre as ações para incentivar o depósito em repositórios, é válido esclarecer 

que, normalmente, o embargo está vinculado a dissertações e teses. De toda forma, 

os fatores que impedem o depósito das produções em acesso aberto nos 

repositórios são as dúvidas quanto aos direitos autorais, políticas das editoras, 

preocupações com futura publicação, plágio, patentes, os quais são similares aos 

fatores constatados neste estudo.  

Com base nas experiências de incentivo ao depósito em repositórios 

adotadas em outras universidades, acredita-se que o caminho para promover o 

acesso aos trabalhos finais na BDM é a conscientização dos benefícios do acesso 

aberto à produção acadêmica da FACISA, trabalhar as dúvidas de direitos autorais 

na política dos editores, bem como mostrar as implicações que o embargo pode 

trazer aos trabalhos e alunos/pesquisadores e à sociedade no geral.  

Por isso, tem-se como recomendação a realização de palestras sobre Acesso 

Aberto e direitos autorais, a disseminação das ferramentas SHERPA/RoMEO e 

Diadorim para auxiliar nas dúvidas de depósito do TCC sem embargos na BDM, 

além de capacitação voltada para o bibliotecário sobre Direitos autorais no contexto 

do Acesso Aberto. 

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa refletiu sobre embargo no âmbito do 

acesso livre e, considerando a intenção de publicar o trabalho, foi possível verificar 

que a ampla disseminação das produções acadêmicas, por meio do depósito em 

repositórios, tem contribuído para a restrição desses documentos.  

Este estudo diverge dos demais devido à tipologia do material embargado, 

dado que se referiu à restrição de trabalhos de graduação. Embora os trabalhos de 

graduação, em termos de cientificidade, destoem quando comparados a estudos de 

pós-graduação, cabe enfatizar que estudos de qualidade têm saído da FACISA, pois 

os docentes e discentes entrevistados mencionaram a submissão de trabalhos em 

periódicos internacionais e Qualis A. 

Face ao exposto, entende-se que todos os objetivos desta pesquisa foram 

atingidos, cujos resultados poderão contribuir para buscar, de médio a longo prazo, 

o acesso imediato aos trabalhos de conclusão de curso da FACISA. Além disso, 

espera-se que este estudo contribua para a mudança da cultura de embargo, 

oportunizando que alunos e docentes tomem a decisão de acesso imediato ou 

embargo de forma mais consciente, sem receios. 



130 

 

 

Vale ressaltar que a cultura de publicar o trabalho de conclusão de curso na 

FACISA é importante, visto que há um bom número de trabalhos publicados, os 

quais podem auxiliar em progressões acadêmicas para os docentes e, para os 

alunos, motivá-los para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, por meio do 

qual poderá pontuar nos futuros processos seletivos, como residência, pós-

graduação e docência.  

Ainda, a instituição – FACISA – ganha notoriedade por meio dessas 

publicações, enquanto a sociedade em geral é beneficiada com os resultados 

desses estudos que viabilizam novas formas de tratamento e condutas terapêuticas, 

especialmente para as áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. 

Mesmo assim, é salutar não pular etapas e, para tanto, deve-se construir o TCC com 

prerrogativas de um trabalho de finalização de curso, pois uma possível publicação 

em periódico, congresso, capítulo de livro, por exemplo, são etapas secundárias que 

virão na sequência.  

Como limitações deste estudo, destaca-se a amostragem estatística, 

composta por apenas metade dos docentes efetivos e discentes pré e concluintes, o 

que restringiu sua generalização. De qualquer forma, não havia a intenção de 

esgotar a temática abordada.  

No tocante a pesquisas científicas futuras, sugere-se que o mesmo trabalho 

seja aplicado em outros centros acadêmicos e unidades administrativas para fins 

comparativos. Sugere-se também um levantamento dos periódicos frequentemente 

usados como veículos de publicação na FACISA, a fim de analisar as políticas de 

depósitos dessas revistas. Recomenda-se realizar um levantamento, a fim de 

verificar o quantitativo de trabalhos finais que foram realmente publicados. Além 

disso, é importante acompanhar se haverá mudança no comportamento da Unidade 

em estudo quanto ao embargo de trabalhos, por isso é válido repetir a aplicação dos 

instrumentos, com as atualizações necessárias, bem como acompanhar o número 

de embargos em um determinado espaço de tempo.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS 
 
 

Discentes - Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e 

acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo embasado na 

teoria da ação racional14 

Este questionário compõe a pesquisa de mestrado intitulada ‘Percepções da comunidade 

acadêmica sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo 

embasado na teoria da ação racional’, de autoria da mestranda Joyanne de Souza 

Medeiros, com orientação da Prof.ª Dra. Nadia Vanti para a dissertação a ser apresentada 

no Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da UFRN. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Percepções da comunidade acadêmica 

sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo embasado na 

teoria da ação racional, que tem como pesquisadora responsável Joyanne de Souza 

Medeiros. 

Esta pesquisa pretende ‘Propor ações a fim de sensibilizar os autores no sentido de 

entender a importância da disponibilização imediata das suas pesquisas’. 

Os motivos que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de contribuir para a reflexão 

do uso do embargo (restrição a um documento, informação) de trabalhos de conclusão de 

curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. Além disso, o estudo tem como 

proposta ajudar à comunidade acadêmica a reconhecer os benefícios do Acesso aberto 

para a visibilidade da produção científica, além de propor ações que busquem conscientizar 

sobre a importância da disponibilidade dos TCC da FACISA. 

Caso decida participar você responderá um questionário, com o objetivo de familiariza-se 

com os termos embargo e o acesso aberto, e ainda pretende-se identificar os motivos que 

podem levar um autor a optar pelo embargo de um trabalho. O tempo estimado para 

responder o questionário é aproximadamente 10min.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis 

riscos, dentre eles existe o risco de constrangimento ao se expor acerca de algum 

questionamento apresentado no questionário; e cansaço ou aborrecimento ao responder 

questionário. Para amenizar estes riscos os questionários serão enviados por e-mail, com o 

intuito de estar mais confortável; aliado a isso, cabe enfatizar, que você estar desobrigado a 

responder qualquer questão caso sinta-se algum desconforto.  

Como benefícios dessa pesquisa você conhecerá as formas de disponibilização para o 

trabalho de conclusão de curso (TCC) na FACISA, embargo e acesso aberto, de modo que 

quando for o período legal para o depósito do TCC na Biblioteca Digital de Monografias da 

                                                           
14

 O título da dissertação foi alterado após as coletas e análises dos dados. 
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UFRN, você estará ciente das opções que existe, e exercerá seu direito de forma mais 

consciente.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito à assistência gratuita que será prestada pelo hospital local que ofereça assistência 

adequada, a pesquisadora encaminhará até o local da assistência.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Joyanne de 

Souza Medeiros, 84-99405-2920, e-mail joyannemedeiros@gmail.com. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação 

de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pela 

pesquisadora e reembolsada para você. A pesquisa será realizada por e-mail, o 

questionário; e para a entrevista no local de sua preferência. 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa ‘Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e acesso aberto à 

produção acadêmico-científica: um estudo embasado na teoria da ação racional’, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Tem interesse em participar dessa pesquisa? 

( ) sim ( ) não 

Para seu melhor entendimento, disponibilizamos alguns conceitos: 

Acesso Aberto: Conforme a declaração de Budapest Open Access Initiative (2002) , parte do 

princípio de que o conhecimento produzido a partir de pesquisas financiadas com recursos 

públicos deve ser de livre acesso ao usuário. Com isso, propõe que as produções científicas 

(artigos, trabalhos acadêmicos, etc.) estejam disponíveis de forma gratuita na internet, de 

modo a permitir que qualquer usuário leia, faça download, copie, distribua e imprima o 

arquivo. 

 Biblioteca Digital de Monografias da UFRN: É a base de dados que, desde 2015, armazena 

e disponibiliza os Trabalhos de Conclusão de Curso, de graduação e Especialização, da 

UFRN. 

Embargo de publicação: Para Babor (1997) , embargo significa a suspensão da informação. 

Assim, trata-se de um período de restrição ao acesso a um documento. No embargo, em 

partes ou na íntegra, o conteúdo é restrito aos usuários por um tempo determinado. 

Embargo de três anos: Os Trabalhos de Conclusão de Curso da FACISA, depositados na 

Biblioteca Digital de Monografias, em sua grande maioria, optaram pelo período de 3 anos 

de restrição ao acesso.  
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BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE. Read the Budapest Open Access Initiative. 2002. 

Disponível em: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>. Acesso em: 26 set. 

2018.  

 BABOR, T. F.  The fickle inglefinger of fate: observations on embargo policies and the timely 

release of scientific findings. Addiction, v. 92, n. 10, p. 1237-1339, oct. 1997. Editorial. 

Dados demográficos 

1. Curso: 
(  ) Enfermagem    (  ) Fisioterapia    ( )Nutrição   (  ) Psicologia 
 
2. Gênero: 
(   ) Feminino     (   ) Masculino 
 
3. Faixa Etária 
(   )  18 a 25 anos   (   ) 26 a 35 anos   (   ) 36 a 45 anos   (   ) Mais de 46 anos 
 

Crença e norma subjetiva 

Almeja-se conhecer o conhecimento sobre acesso aberto e embargo. 

As assertivas a seguir estão contextualizadas com informações sobre acesso aberto e 

embargo. Assim, leia atentamente e procure marcar cada alternativa de acordo com o seu 

grau de concordância. 

 
1. Discordo totalmente 
2. Discordo em parte 
3. Não concordo nem discordo  
4. Concordo em parte 
5. Concordo totalmente 

 

 Assertivas 1 2 3 4 5 

4 
Acesso Aberto é um movimento internacional com 
vistas a propor o acesso livre ao conhecimento 
produzido a partir das pesquisas científicas. 

     

5 

Pesquisas apontam que o Acesso aberto amplia a 
visibilidade, acesso e uso de artigo ou TCC; além de 
favorecer o progresso mais rápido da ciência e 
tecnologia repercutindo em benefícios para a 
sociedade. 

     

6 

A comunidade acadêmica considera que o Trabalho 
de Conclusão de Curso pode ser importante fonte de 
consulta para o desenvolvimento de outros trabalhos, 
e que ao optar por embargar o autor pode gerar um 
retrabalho ou atraso a futuros estudos. 

     

7 
Acesso Aberto disponibiliza de forma imediata a 
produção científica, em que há maiores chances do 
trabalho ser citado por outros estudos.  

     

8 
Pesquisadores revelam que o uso de política de 
embargo muito restritiva é prejudicial à discussão 
aberta e ao compartilhamento oportuno de achados 
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importantes. 

9 

O embargo de publicação tem o objetivo de restringir 
o acesso a partes ou a obra no todo, e que 
geralmente é um recurso empregado por questões de 
direito autoral, proteção de dados sigilosos, 
requerimento de patentes, futura publicação, evitar 
plágio ou desejo do autor de não disponibilizar. 

     

10 
O embargo é mais apropriado aplicado às publicações 
que envolvem patentes, algumas informações 
confidenciais de terceiros, aspectos comerciais.  

     

11 

Acesso Aberto está apoiado no ideal de que o 
resultado ou as publicações produzidas a partir de 
pesquisas financiadas com recurso público devem ser 
disponibilizadas livremente para toda a sociedade. 

     

12 

Alguns pesquisadores consideram o embargo um 
problema para o Acesso aberto, o qual trabalha para 
que o cidadão tenha o direito de acesso e uso às 
informações.  

     

13 

Acesso aberto objetiva a disponibilidade da 
publicação científica de forma gratuita na internet. O 
fato de está disponível na web aumenta a 
necessidade de restringir a obra ao pensar em uma 
futura publicação em revistas ou preservar do plágio. 

     

14 
O embargo é um recurso de restrição à informação, 
que parte do desejo e/ou interesse do autor da obra.  

     

 

Atitude 

Almeja-se conhecer a atitude quanto o acesso aberto ou embargo do trabalho de conclusão 

de curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. 

Marque a alternativa sobre as assertivas abaixo de acordo com o seu grau de concordância. 

1. Nada favorável 
2. Pouco favorável 
3. Favorável 
4. Regularmente favorável 
5. Muito favorável 

 

Assertivas 1 2 3 4 5 

15 

Sou favorável em optar por um período 
menor que 3 anos de embargo do TCC, 
sabendo que o volume de informação 
cresce de maneira rápida e com isso 
fica obsoleta.  

     

16 

Sou favorável em embargar o TCC na 
Biblioteca Digital de Monografias da 
UFRN, caso opte por submeter o TCC a 
uma revista científica.  

     

17 
Sou favorável a disponibilização do TCC 
em Acesso aberto na Biblioteca Digital 
de Monografias (BDM), ao saber que no 

     



145 

 

 

âmbito da UFRN, a FACISA é a unidade 
que apresenta o maior número de 
embargo na BDM.  

18 
Sou favorável a embargar o TCC por 
questões relacionadas a proteção de 
dados dos participantes da pesquisa. 

     

19 
Sou favorável a embargar o TCC com a 
finalidade de evitar plágio. 

     

20 

Sou favorável a embargar o TCC 
sabendo que o autor tem o direito de 
não disponibilizar, caso seja de seu 
interesse. 

     

21 

Sou favorável a construir o TCC em 
formato de monografia, com isso 
somente pensar na publicação em um 
periódico especializado após o depósito 
na Biblioteca Digital de Monografias.  

     

22 
Sou favorável que exista na FACISA um 
documento que oriente sobre o embargo 
de TCC. 

     

 
 

Intenção 

Almeja-se conhecer a intenção quanto o acesso aberto ou embargo do trabalho de 

conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. 

Marque a alternativa sobre as assertivas abaixo de acordo com o seu grau de concordância. 

1. Definitivamente não 

2. Definitivamente sim 

3. Não sei 

Assertivas 1 2 3 

23 
Você pretende disponibilizar o seu Trabalho de Conclusão de 
Curso em Acesso aberto. 

   

24 
Você pensa em definir um prazo menor que 3 anos, caso opte por 
embargar o seu TCC na Biblioteca Digital de Monografias.  

   

25 
Você fica preocupado que outras pessoas não tenham acesso ao 
seu TCC. 

   

 

Motivos de embargo 

26 - Quais motivos o levariam a embargar o seu Trabalho de Conclusão de Curso na 

Biblioteca Digital de Monografias? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigada por participar da pesquisa e ajudar a fazer ciência! 
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Docentes - Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e 

acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo embasado na 

teoria da ação racional 

Este questionário compõe a pesquisa de mestrado intitulada ‘Percepções da comunidade 

acadêmica sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo 

embasado na teoria da ação racional’, de autoria da mestranda Joyanne de Souza 

Medeiros, com orientação da Prof.ª Dra. Nadia Vanti para a dissertação a ser apresentada 

no Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da UFRN. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Percepções da comunidade acadêmica 

sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo embasado na 

teoria da ação racional, que tem como pesquisadora responsável Joyanne de Souza 

Medeiros. 

Esta pesquisa pretende ‘Propor ações a fim de sensibilizar os autores no sentido de 

entender a importância da disponibilização imediata das suas pesquisas’. 

Os motivos que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de contribuir para a reflexão 

do uso do embargo (restrição a um documento, informação) de trabalhos de conclusão de 

curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. Além disso, o estudo tem como 

proposta ajudar à comunidade acadêmica a reconhecer os benefícios do Acesso aberto 

para a visibilidade da produção científica, além de propor ações que busquem conscientizar 

sobre a importância da disponibilidade dos TCC da FACISA. 

Caso decida participar você responderá um questionário, com o objetivo de familiariza-se 

com os termos embargo e o acesso aberto, e ainda pretende-se identificar os motivos que 

podem levar um autor a optar pelo embargo de um trabalho. O tempo estimado para 

responder o questionário é aproximadamente 10min.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis 

riscos, dentre eles existe o risco de constrangimento ao se expor acerca de algum 

questionamento apresentado no questionário; e cansaço ou aborrecimento ao responder 

questionário. Para amenizar estes riscos os questionários serão enviados por e-mail, com o 

intuito de estar mais confortável; aliado a isso, cabe enfatizar, que você estar desobrigado a 

responder qualquer questão caso sinta-se algum desconforto.  

Como benefícios dessa pesquisa você conhecerá as formas de disponibilização para o 

trabalho de conclusão de curso (TCC) na FACISA, embargo e acesso aberto, de modo que 

quando for o período legal para o depósito do TCC na Biblioteca Digital de Monografias da 

UFRN, você estará ciente das opções que existe, e poderá orientar o aluno de forma mais 

consciente.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito à assistência gratuita que será prestada pelo hospital local que ofereça assistência 

adequada, a pesquisadora encaminhará até o local da assistência.  
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Joyanne de 

Souza Medeiros, 84-99405-2920, e-mail joyannemedeiros@gmail.com. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação 

de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pela 

pesquisadora e reembolsada para você. A pesquisa será realizada por e-mail, o 

questionário; e para a entrevista no local de sua preferência. 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa ‘Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e acesso aberto à 

produção acadêmico-científica: um estudo embasado na teoria da ação racional’, e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Tem interesse em participar dessa pesquisa? 

( ) sim ( ) não 

Para seu melhor entendimento, disponibilizamos alguns conceitos: 

Acesso Aberto: Conforme a declaração de Budapest Open Access Initiative (2002) , parte do 

princípio de que o conhecimento produzido a partir de pesquisas financiadas com recursos 

públicos deve ser de livre acesso ao usuário. Com isso, propõe que as produções científicas 

(artigos, trabalhos acadêmicos, etc.) estejam disponíveis de forma gratuita na internet, de 

modo a permitir que qualquer usuário leia, faça download, copie, distribua e imprima o 

arquivo. 

 Biblioteca Digital de Monografias da UFRN: É a base de dados que, desde 2015, armazena 

e disponibiliza os Trabalhos de Conclusão de Curso, de graduação e Especialização, da 

UFRN. 

Embargo de publicação: Para Babor (1997) , embargo significa a suspensão da informação. 

Assim, trata-se de um período de restrição ao acesso a um documento. No embargo, em 

partes ou na íntegra, o conteúdo é restrito aos usuários por um tempo determinado. 

Embargo de três anos: Os Trabalhos de Conclusão de Curso da FACISA, depositados na 

Biblioteca Digital de Monografias, em sua grande maioria, optaram pelo período de 3 anos 

de restrição ao acesso.  

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE. Read the Budapest Open Access Initiative. 2002. 

Disponível em: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>. Acesso em: 26 set. 

2018.  

 BABOR, T. F.  The fickle inglefinger of fate: observations on embargo policies and the timely 

release of scientific findings. Addiction, v. 92, n. 10, p. 1237-1339, oct. 1997. Editorial. 
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Dados demográficos 
 
1. Área de atuação: 
(  ) Enfermagem    (  ) Fisioterapia    ( )Núcleo básico   ( )Nutrição   (  ) Psicologia 
 
2. Gênero: 
(   ) Feminino     (   ) Masculino 
 
3. Faixa Etária 
(   )  18 a 25 anos   (   ) 26 a 35 anos   (   ) 36 a 45 anos   (   ) Mais de 46 anos 
 

Crença e norma subjetiva 

Almeja-se conhecer o conhecimento sobre acesso aberto e embargo. 

As assertivas a seguir estão contextualizadas com informações sobre acesso aberto e 

embargo. Assim, leia atentamente e procure marcar cada alternativa de acordo com o seu 

grau de concordância. 

 
1. Discordo totalmente 
2. Discordo em parte 
3. Não concordo nem discordo  
4. Concordo em parte 
5. Concordo totalmente 

 

Assertivas 1 2 3 4 5 

4 
Acesso aberto é um movimento internacional com 
vistas a propor o acesso livre ao conhecimento 
produzido a partir das pesquisas científicas. 

     

5 

Pesquisas apontam que o acesso aberto amplia a 
visibilidade, acesso e uso da produção acadêmica; 
além de favorecer o progresso mais rápido da ciência 
e tecnologia repercutindo em benefícios para a 
sociedade. 

     

6 

A comunidade acadêmica considera que o Trabalho 
de Conclusão de Curso pode ser importante fonte de 
consulta para o desenvolvimento de outros trabalhos, 
e que ao optar por embargar o autor pode gerar um 
retrabalho ou atraso a futuros estudos. 

     

7 
Acesso aberto disponibiliza de forma imediata a 
produção científica, em que há maiores chances do 
trabalho ser citado por outros estudos. 

     

8 

Pesquisadores revelam que o uso de política de 
embargo muito restritiva é prejudicial à discussão 
aberta e ao compartilhamento oportuno de achados 
importantes. 

     

9 

O embargo de publicação tem o objetivo de restringir 
o acesso a partes ou a obra no todo, e que 
geralmente é um recurso empregado por questões 
de direito autoral, proteção de dados sigilosos, 
requerimento de patentes, futura publicação, evitar 
plágio ou desejo do autor de não disponibilizar. 

     

10 O embargo é mais apropriado aplicado às      
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publicações que envolvem patentes, algumas 
informações confidenciais de terceiros, aspectos 
comerciais. 

11 

Acesso aberto está apoiado no ideal de que o 
resultado ou as publicações produzidas a partir de 
pesquisas financiadas com recurso público devem 
ser disponibilizadas livremente para toda a 
sociedade. 

     

12 

Alguns pesquisadores consideram o embargo um 
problema para o Acesso Aberto, o qual trabalha para 
que o cidadão tenha o direito de acesso e uso às 
informações.  

     

13 

Acesso aberto objetiva a disponibilidade da 
publicação científica de forma gratuita na internet. O 
fato de está disponível na web aumenta a 
necessidade de restringir a obra ao pensar em uma 
futura publicação em revistas ou preservar do plágio.  

     

14 
O embargo é um recurso de restrição à informação, 
que parte do desejo e/ou interesse do autor da obra. 

     

  

Atitude 

Almeja-se conhecer a atitude quanto o acesso aberto ou embargo do trabalho de conclusão 

de curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. 

Marque a alternativa sobre as assertivas abaixo de acordo com o seu grau de concordância. 

1. Nada favorável 
2. Pouco favorável 
3. Favorável 
4. Regularmente favorável 
5. Muito favorável 

 

Assertivas 1 2 3 4 5 

15 

Sou favorável à incentivar que meu orientando 
opte por um período menor que 3 anos embargo, 
sabendo que o volume de informação cresce de 
maneira rápida e com isso fica obsoleta.  

     

16 

Sou favorável para propor ao meu orientando o 
embargo do TCC na Biblioteca Digital de 
Monografias, caso opte por submeter o TCC a 
futura publicação em revista. 

     

17 

Sou favorável para incentivar meu orientando 
que disponibilize o TCC em Acesso aberto na 
Biblioteca Digital de Monografias (BDM), ao 
saber que, no âmbito da UFRN, a FACISA é a 
unidade que apresenta o maior número de 
embargo na BDM.  

     

18 

Sou favorável a incentivar meu orientando a 
embargar o TCC por questões relacionadas a 
proteção de dados dos participantes da 
pesquisa. 
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19 
Sou favorável a propor que meu orientando 
embargue o TCC com a finalidade de evitar 
plágio. 

     

20 
Sou favorável que meu orientando embargue o 
TCC sabendo que o autor tem o direito de não 
disponibilizar, caso seja de seu interesse. 

     

21 

Sou favorável para incentivar a construção do 
TCC em formato de monografia, com isso 
somente pensar na publicação em um periódico 
especializado após o depósito na Biblioteca 
Digital de Monografias. 

     

22 

Sou favorável a propor o Acesso aberto ao TCC, 
ao saber que na Biblioteca Digital de 
Monografias o docente passa a ficar responsável 
por validar o período de embargo do orientando. 

     

23 
Sou favorável que exista na FACISA um 
documento que oriente sobre o embargo de 
TCC. 

     

 

Intenção 

Almeja-se conhecer a intenção quanto o acesso aberto ou embargo do trabalho de 

conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. 

Marque a alternativa sobre as assertivas abaixo de acordo com o seu grau de concordância. 

1. Definitivamente não 

2. Definitivamente sim 

3. Não sei 

Assertivas 1 2 3 

24 
Você pretende propor que seu orientando 
disponibilize o Trabalho de Conclusão de Curso em 
Acesso aberto. 

   

25 
Você pensa em definir junto com seu orientando um 
prazo menor que 3 anos, caso opte por embargar o 
TCC na Biblioteca Digital de Monografias.  

   

26 
Você fica preocupado que outras pessoas não 
tenham acesso ao TCC do seu aluno. 

   

 

Motivos de embargo 

27– Que motivo(s) o levaria a orientar que o seu orientando opte pelo embargo do trabalho 
de conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

Muito obrigada por participar da pesquisa e ajudar a fazer ciência! 
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APÊNDICE B - QUESTÕES PARA PRÉ-TESTE 
 
 

1. As questões são de fácil compreensão? Caso não, indicar quais questões 
apresentam dificuldade de compreensão. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. As questões apresentam dupla interpretação? Em caso positivo, indicar quais 
questões apresentam dupla interpretação.             
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
3. As questões apresentam mais de uma pergunta em um único questionamento? 
Em caso positivo, indicar as questões.    
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4. A ordem das questões está adequada? Caso não, indicar quais questões 
apresentam dificuldade de compreensão em sua avaliação. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
5. A introdução do questionário está adequada? Caso não, indicar o que não está 
adequado. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6. Tem alguma sugestão de melhoria do questionário?     
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

INTRODUÇÃO 

 Explicação sobre o objetivo da pesquisa; 

 Esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa; 

 Apresentação do termo de consentimento e confidencialidade; 

DOCENTES 

 Utilizou a Biblioteca Digital de Monografias da UFRN? Indica como fonte para 

pesquisa? 

 Na sua opinião, qual o principal motivo para o embargo do trabalho final que 

acontece na FACISA? (publicação em revista, plágio, dados de terceiro, patente, 

continuidade da pesquisa, recomendação do orientador) 

 O que lhe deixaria mais tranquilo(a) para orientar o aluno a disponibilização imediata 

do TCC? (documento oficial, informação/política da revista que permite o depósito 

em AA) 

 Pelos resultados da pesquisa, até o momento, a atitude tanto dos professores quanto 

dos alunos seria pouco ou nada favorável ao embargo do TCC por motivos de futura 

publicação, plágio, dados de terceiros. Qual seu ponto de vista a esse respeito?   

 Quanto a intenção de disponibilização do TCC em acesso aberto, 55% dos docentes 

afirmaram incentivar que o orientando disponibilize. Qual a sua opinião sobre isso? 

88% (Enfermagem) e 96% (Fisioterapia) 93% (nutrição)  em 2017 

 Os  alunos ficaram em dúvida quanto a intenção de disponibilizar o TCC em acesso 

aberto. Sabendo que um dos motivos levantados para o embargo foi ‘recomendação 

do orientador’. Que conduta teria nessa situação? Percebe o quanto seu ponto de 

vista pode ajudar o orientando sobre o embargo ou acesso livre do TCC?  

 O fato do TCC está disponível na internet pode ser propício ao embargo quando 

comparado aos TCCs impressos que ficam disponíveis na Biblioteca da FACISA. 

Especialmente ao se pensar em submeter o trabalho para um periódico? 

 Acreditando que o embargo dos trabalhos finais da FACISA, se dá em especial pela 

opção de submeter a periódico especializado. Tem noção se os artigos de seus 

orientandos foram realmente publicados? Na pós-graduação também estão sendo 

embargados as dissertações?  

 Quanto à qualidade e cientificidade dos artigos dos discentes da FACISA, o que 

considera? É comum embargo mais de teses e dissertações. 

 Consegue perceber alguma ação por parte da biblioteca ou direção da FACISA que 

possa colaborar para minimizar os embargos dos TCCs?  
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DISCENTES 

 

 Conhecia o Acesso Aberto e embargo? 

 Conhecia a Biblioteca Digital de Monografias da UFRN? Utiliza como fonte para 

pesquisa? 

 Na sua opinião qual o principal motivo para o embargo do trabalho final que acontece 

na FACISA? (publicação em revista, plágio, dados de terceiro, patente, continuidade 

da pesquisa, recomendação do orientador) 

 O que lhe deixaria mais tranquilo(a) para disponibilizar seu trabalho público? 

(documento oficial, informação/política da revista que permite o depósito em AA) 

 Pelos resultados da pesquisa, até o momento, a atitude tanto dos professores quanto 

dos alunos seriam pouco ou nada favorável ao embargo do TCC por motivos de 

futura publicação, plágio, dados de terceiros. Qual seu ponto de vista a esse 

respeito?   

 Quanto a intenção se disponibilizaria o TCC em acesso aberto metade dos alunos 

disseram SIM  e a outra NÃO SEI. Qual a sua opinião sobre isso? O quanto a opinião 

do seu orientador pode lhe ajudar para definir pelo embargo ou livre acesso? 

FINAL 

 Agradecimento; 

 Indagar se deseja acrescentar algo; 

 Deixar contato; 

 Reiterar as questões éticas da pesquisa; 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Percepções da comunidade 

acadêmica sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um 

estudo embasado na teoria da ação racional15, que tem como pesquisadora responsável 

Joyanne de Souza Medeiros. 

Esta pesquisa pretende ‘Propor ações a fim de sensibilizar os autores no sentido de 

entender a importância da disponibilização imediata das suas pesquisas’. 

Os motivos que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de contribuir para a 

reflexão do uso do embargo (restrição a um documento, informação) de trabalhos de 

conclusão de curso na Biblioteca Digital de Monografias da UFRN. Além disso, o estudo tem 

como proposta ajudar à comunidade acadêmica a reconhecer os benefícios do Acesso 

aberto para a visibilidade da produção científica, além de propor ações que busquem 

conscientizar sobre a importância da disponibilidade dos TCC da FACISA. 

Caso decida participar você responderá um questionário, com o objetivo de 

familiariza-se com os termos embargo e o acesso aberto, e ainda pretende-se identificar os 

motivos que podem levar um autor a optar pelo embargo de um trabalho. O tempo estimado 

para responder o questionário é aproximadamente 10min. Ainda poderá participar de uma 

entrevista, com duração média de 30min., sobre os motivos que levam a decidir por 

embargar um trabalho final. Para a entrevista poderá haver gravação da voz, caso autorize, 

e para isto solicitará a devida autorização.  

É garantido ao participante total sigilo sobre os seus dados, o questionário será 

enviado por e-mail de forma que possa responder em um horário e local mais adequado, e a 

entrevista pode ser realizada no horário e local de sua preferência, para garantir a sua 

privacidade e comodidade. 

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e 

possíveis riscos, dentre eles existe o risco de constrangimento ao se expor acerca de algum 

questionamento apresentado no questionário ou entrevista; e cansaço ou aborrecimento ao 

responder questionário ou a entrevista. Para amenizar estes riscos os questionários serão 

enviados por e-mail, e para à entrevista o participante definirá o dia, horário e local de sua 

                                                           
15

 O título da dissertação foi alterado após as coletas e análises dos dados.  
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preferência, com o intuito de estar mais confortável; aliado a isso, cabe enfatizar, que você 

estar desobrigado a responder qualquer questão caso sinta-se algum desconforto.  

Como benefícios dessa pesquisa você conhecerá as formas de disponibilização para 

o trabalho de conclusão de curso (TCC) na FACISA, embargo e acesso aberto, de modo 

que quando for o período legal para o depósito do TCC na Biblioteca Digital de Monografias 

da UFRN, você estará ciente das opções que existe, e exercerá seu direito de forma mais 

consciente.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá direito à assistência gratuita que será prestada pelo hospital local que ofereça 

assistência adequada, a pesquisadora encaminhará até o local da assistência.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Joyanne de Souza Medeiros, 84-99405-2920, e-mail joyannemedeiros@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela 

pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pela 

pesquisadora e reembolsada para você. A pesquisa será realizada por e-mail, o 

questionário; e para a entrevista no local de sua preferência. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou 

tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e 

fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br, cep@facisa.ufrn.br, nos telefones 3342-5003 

(HUOL); 9 9224 0009 (FACISA). Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP-HUOL, 

de segunda a sexta, das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 16h, endereço: Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - 

CEP 59.012-300 Nata/RN. Ou no CEP-FACISA, de segunda a sexta, das 07h às 12h e das 

13h às 16h, endereço Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar, Centro, 59 200-000 Santa 

Cruz/RN.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa ‘Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e acesso aberto à 

produção acadêmico-científica: um estudo embasado na teoria da ação racional’, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Marque Aceito, caso deseje participar dessa pesquisa. 

 

 Santa Cruz (RN),  

 

Aceito Não aceito 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo ‘Percepções da comunidade 

acadêmica sobre embargo e acesso aberto à produção acadêmico-científica: um estudo 

embasado na teoria da ação racional’, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Santa Cruz, (RN), _____ de _________de 2019. 

 

 

Joyanne de Souza Medeiros 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ________________________________, depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada ‘Percepções da comunidade acadêmica sobre embargo e acesso aberto à 

produção acadêmico-científica: um estudo embasado na teoria da ação racional’ poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Joyanne de Souza Medeiros a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

da pesquisa  Joyanne de Souza Medeiros, e após esse período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Santa Cruz, ___ de ________de 2019. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 


