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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 19, DE 11 DE MARÇO DE 2021

  

Aprova normas para a Polí�ca Ins�tucional
de Informação Técnico-Cien�fica da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no que se
refere ao seu Repositório Ins�tucional,
doravante, neste documento, denominado
de “RI”.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 72ª sessão ordinária, realizada no dia
11 de março de 2021, considerando o processo nº 23282.507312/2019-44,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer normas para a Polí�ca Ins�tucional de Informação Técnico-Cien�fica,
Cultural e Ar�s�ca na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no que
se refere ao RI da universidade. 

 

Art. 2º O RI é uma ferramenta que visa armazenar e disseminar, através de acesso livre, a
produção cien�fica da Comunidade Acadêmica da Ins�tuição.

 

Art. 3º O RI tem por obje�vos a gestão, preservação e ampla disseminação da produção
cien�fica da Unilab.

 

Art. 4º A implantação e a manutenção do RI é de competência do Setor de Tecnologias e
Recursos Digitais por meio do Sistema de Bibliotecas da Unilab.

 

Art. 5º Visando a flexibilidade das ações, e as incorporações de norma�vas complementares,
esta polí�ca ins�tucional de informação técnico-cien�fica, referente ao RI, será revisada por uma Comissão,
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quando se fizer necessário, com a finalidade de garan�r uma adequação aos obje�vos da Unilab.

 

Art. 6º  A Comissão do RI é cons�tuída:

 

I - pelo(a) Gerente do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais do Sistema de Bibliotecas
da Unilab (Sibiuni); 

 

II - 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

 

III - 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Graduação; 

 

IV - 2 (dois) representantes do Sibiuni (Ceará e Bahia); 

 

V - 1 (um) representante da área de Tecnologia da Informação; e

 

VI - 1 (um) representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE). 

 

Art. 7º A inserção de metadados e o depósito do item digital referente a produção técnica-
cien�fica será realizada pelo Setor de Tecnologias e Recursos Digitais do Sibiuni.

 

§  1º O(a) autor(a) deve garan�r à ins�tuição o direito de preservar e distribuir o trabalho por
meio do RI mediante as condições estabelecidas no Termo de Autorização e Autoria a ser assinado pelo
autor. 

 

§  2º O autor deve declarar que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração
das partes ou da obra como um todo, �veram seus nomes devidamente citados e/ou referenciados, e que a
u�lização de partes ou trechos de outras obras está devidamente citada e referenciada, não configurando
plágio em nenhuma hipótese. 

 

§  3º Em casos em que seja iden�ficado plágio, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não
será inserido no Repositório, o aluno referente à este TCC será no�ficado e será encaminhado para a
Coordenação do curso para tomar as devidas providências. Somente depois do aval da coordenação do curso
que o mesmo será depositado no RI.

 

Art. 8º O RI deverá ter capacidade de integração com sistemas nacionais e internacionais,
observando-se o uso de padrões e protocolos de integração, em especial aqueles definidos no modelo Open
Archives. 

 

Art. 9º São considerados autores dos conteúdos do RI os membros da comunidade cien�fica
ins�tucional, ou seja, docentes, discentes e técnico-administra�vos da Unilab. 
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Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, produção técnico-cien�fica é aquela cons�tuída
de resultados de pesquisa consolidados disponíveis em veículos de comunicação cien�fica que tenham
revisão por pares, bem como documentos produzidos, subme�dos ou patrocinados pela Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ou por membros da comunidade universitária. 

 

Art. 10. Considera-se produção técnico-cien�fica os seguintes documentos: 

 

I - monografias defendidas nos cursos de graduação e especialização (lato sensu);

 

II - ar�gos como Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) ou publicados em periódicos
cien�ficos; 

 

III - teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da Unilab; 

 

IV - teses e dissertações defendidas extra Unilab cuja autoria é de servidores desta ins�tuição; 

 

V - livros e capítulos de livros de autoria de membros da Comunidade Acadêmica da Unilab; 

 

VI - trabalhos apresentados em eventos cien�ficos e acadêmicos; e

 

VII - produção cultural oriunda de trabalhos cien�ficos e acadêmicos. 

 

Art. 11. Deverá adotar os padrões e protocolos de proteção dos direitos autorais definidos no
modelo Crea�ve Commons.

 

Art. 12. O depósito, citado no art. 10, poderá ser realizado imediatamente após a
comunicação de sua seleção para publicação na revista cien�fica, e em caso de impossibilidade de depósito
imediato, o autor ou coautor terá um prazo máximo de 6 (seis) meses da data de publicação do referido
ar�go para depositá-lo no RI, devendo informar a data em que o mesmo poderá estar disponível no
Repositório. 

 

Parágrafo único. O autor deverá enviar o ar�go em formato .pdf para a biblioteca como
depósito legal e informar, por e-mail, que o mesmo não poderá ser publicado no RI ainda, por estar no prelo
de uma revista cien�fica.

 

Art. 13. Ficam desobrigados de depósito no RI: 

 

I - os livros ou capítulos de livros que são publicados com fins comerciais ou que tenham
restrições contratuais rela�vas a direitos autorais; 
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II - os ar�gos publicados em revistas cien�ficas que estabeleçam em seus contratos com os
autores cláusulas que impeçam o depósito de ar�gos nelas publicados, em repositórios de acesso livre; e

 

III - os documentos cujos conteúdos integrem resultados de pesquisas passíveis de serem
patenteados ou de serem publicados em livros ou capítulos de livros que serão publicados com fins
comerciais. 

 

Art. 14. Deverão ser depositados no RI todos os documentos que não se enquadrarem nos
itens I, II e III do ar�go anterior e que foram publicados em veículos de comunicação cien�fica com revisão
por pares ou que passaram por avaliação de uma banca de especialistas. 

 

Art. 15. O Sibiuni poderá também efetuar o registro da produção cien�fica, mediante
autorização dos autores, seja realizando a entrada de cada documento no RI ou importando os dados já
registrados em outros repositórios. 

 

Art. 16.  Para o cumprimento desta polí�ca, a Unilab estabelecerá mecanismos de es�mulo,
assim como ações de integração, que possibilitem evitar duplicações de esforços. 

 

Art. 17.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Sibiuni/Unilab, por meio da Comissão do RI.

 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 15/03/2021, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0251985 e o
código CRC 35199E50.

 

Referência: Processo nº 23282.507312/2019-44 SEI nº 0251985
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