
 

 

 

HISTÓRICO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFS - RIFS 

O Repositório Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe (RIFS) faz parte do movimento mundial de acesso aberto à produção científica 

e acadêmica. Tem como objetivo armazenar, preservar, divulgar e dar livre acesso à 

produção científica e acadêmica do Instituto Federal de Sergipe contribuindo com a 

democratização do conhecimento e aumentando tanto a visibilidade quanto o impacto 

da produção científica institucional. 

 

O RIFS não edita e não publica qualquer documento, apenas armazena e 

disponibiliza documentos que já foram publicados em revistas científicas, anais de 

eventos. 

 

O projeto de elaboração do Repositório Institucional do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (RIFS) foi idealizado pela Diretoria Geral de Bibliotecas em 

meados de 2015, e no objetivo de sua implementação foi instituída, por meio da 

Portaria nº 818 de 30 de março de 2016, uma Comissão composta pela Diretora Geral 

de Bibliotecas Kelly Cristina Barbosa, pelo Coordenador de Recursos Informacionais 

Salim Silva Souza, pela Coordenadora Geral de Protocolos e Arquivos (CGPA) Dulce 

Elizabeth Lima de Sousa e Silva, e pelo Coordenador de Sistemas de Informação 

(CSI) Carlson Santana Cruz. 

 

O sistema aprovado por essa Comissão para a implantação do RIFS foi o software 

livre Dspace, o mais utilizado em desenvolvimento de repositórios virtuais, e para uma 

melhor visualização do usuário adotou-se a interface JSPUI.  A Diretoria de Tecnologia 

da Informação (DTI) ficou responsável por esse processo, no qual merecem ser 

citados o Diretor da DTI, Fernando Lucas de Oliveira Farias e o Design Gráfico Rafael 



 

 

 

Oliva.  Em paralelo a isso foi sendo estruturada a política e todo processo 

administrativo e operacional do RIFS. 

 

Nos meses de agosto a outubro foram desenvolvidos o layout final, as configurações 

internas e testes no software para certificação do funcionamento operacional no RIFS. 

Por meio da Portaria 2997/2016, de 21 de outubro de 2016 foi criada a Coordenadoria 

do Repositório Institucional do IFS - CRIFS subordinada a Diretoria Geral de 

Bibliotecas para gerir todo o processo de submissões na base de dados, interagindo 

com os coordenadores de curso, professores e editoras, contribuindo para 

democratização do conhecimento e disseminação da informação. 

 

 


