CARTILHA INFORMATIVA

O Repositório Universitário da Ânima (RUNA) é um serviço de
informação em ambiente digital cujo objetivo é a gestão, preservação e
visibilidade da produção intelectual das suas Instituições1.

Gestão

O RUNA está organizado em:
•

COMUNIDADES E SUBCOMUNIDADES: são estruturas

informacionais que representam a organização do repositório.
•

COLEÇÕES: são estruturas que agrupam documentos com

características comuns e estão vinculadas a uma comunidade ou
subcomunidade.
______________________
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Produção Intelectual: documentos inerentes aos Trabalhos de Conclusão de Cursos, a produção
bibliográfica, técnica e/ou artística e cultural.
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Quadro 1 - Arquitetura de informação- Repositório Universitário da Ânima

“Conforme licença cedida pelo autor, o item poderá ser um Recurso Educacional
Aberto.”
Fonte: Elaboração equipe Repositório Universitário da Ânima.
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O autoarquivamento refere-se ao ato de depositar um documento no
RUNA, ou seja, a autonomia de arquivamento de textos e da produção
intelectual. O autoarquivamento no RUNA será realizado por acadêmicos,
professores e corpo técnico administrativo das Instituições de Ensino
Superior da Ânima Educação. As modalidades de acesso serão
definidas pelo autor no ato do depósito, conforme:

“acesso aberto” — acesso ao documento integral direto e
imediato;

“acesso embargado” — não é permitido o acesso imediato ao
conteúdo integral do documento durante um determinado período
de tempo;

“acesso restrito” — o acesso direto e imediato ao documento não
é permitido.
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Figura 1- Macroprocesso do Repositório
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Quadro 2 - Atores envolvidos x funcionalidades do RUNA

Instituições
de Ensino
Superior da
Ânima
Educação

Pesquisador/
Professor

Discentes

•

Reunir em um único local (digital) a produção intelectual dasIES

•

Preservar a produção intelectual

•

Maximizar a visibilidade e prestígio institucional com base na sua produção intelectual

•

Internacionalizar a informação

•

Gerenciar a produção intelectual das Instituições de Ensino Superior da Ânima
Educação

•

Reduzir custos e otimizar o tempo na coleta de gestão da sua produção intelectual

•

Contribuir para o processo interno de avaliação das pesquisas

•

Contribuir para transparência das informações produzidas pelas IES

•

Contribuir para o Movimento Mundial de Acesso Livre a Informação Científica

•

Maximizar a visibilidade de sua produção acadêmico-científica.

•

Dispor de um ambiente seguro com toda a sua produção intelectual (reunida e
preservada).

•

Facilitar o acesso aos documentos anteriormente produzidos no âmbito das
Instituições.

•

Limitar a possibilidade de plágio dos seus trabalhos.

•

Favorecer o registro de autoria (citação): reduz a carga de trabalho destinada a
gestão do seu portfólio.

•

Aumentar sua notoriedade acadêmica e no processo de comunicação científicoacadêmica.

•

Dispor de uma fonte de pesquisa que reúne a produção intelectual das Instituições
de Ensino Superior da Ânima Educação.

•

Favorecer o reuso da informação cientifica-acadêmica.

•
Comunidade
Científica

Cursos de
Graduação e Pósgraduação na
modalidade
presencial e a
distância

•
•
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Contribuir para o avanço da ciência por meio do livre acesso às informações
acadêmico-científicas.
Contribuir para a divulgação dos resultados de pesquisa.
Favorecer a colaboração em rede (autores e IES) pelo acesso aos pares das
pesquisas produzidas e resultados disseminados.

• Dispor de um ambiente de coleta, armazenamento e divulgação da produção intelectual
do curso.

• Gerenciar a produção intelectual do curso.
• Acessar estatísticas das publicações do curso.
• Facilitar a pesquisa multidisciplinar
• Otimizar a coleta de dados da produção científica docente.

Fonte: LEITE, Fernando. Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação cientifica brasileira:
repositório institucionais de acesso aberto. Brasília: IBICT, 2009.
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Limitar o acesso e descobertas acadêmico-científicas dificulta os
processos de inovação e o progresso da ciência.

Então, socialize o seu conhecimento!

Contamos com a sua adesão e participação para o
sucesso do RUNA.

O RUNA disponibilizará
capacitações durante os
conforme
demanda
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Dúvidas entre em contato:
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repositorioinstitucional@animaeducacao.com.br
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