SOBRE O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFS - RIDFS

O Repositório Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Sergipe (RIFS) está inserido no movimento mundial de acesso aberto à produção
científica e acadêmica. A adoção desse novo modelo de gestão para documentos
eletrônicos possibilitará uma maior visibilidade da Instituição e valorização,
preservação e divulgação da sua produção, contribuindo para sistematizar uma
política de disseminação para o IFS, bem como para disponibilizar à sociedade o
resultado de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

MISSÃO
Armazenar, preservar, divulgar e dar acesso a produção científica e acadêmica do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.

OBJETIVO
Reunir a produção acadêmica e científica do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Sergipe, contribuindo para ampliar a visibilidade da Instituição e dos
seus pesquisadores, bem como o impacto da investigação, além da preservação da
memória intelectual.

ORGANIZAÇÃO
O RIFS nasceu da iniciativa da Diretória Geral de Bibliotecas que se preocupou em
desenvolver uma ferramenta para armazenar toda produção intelectual do Instituto
Federal de Sergipe em formato digital visando à recuperação e o acesso desses
materiais. O RIFS está organizado em torno de comunidades, subcomunidades e
coleções, conforme exemplos no quadro a seguir:

Ciências Exatas e da Terra
(Comunidade)

↓

Coordenação de Licenciatura em Física
(Sub-comunidade)

↓
Artigo científico
(Coleção)
Tese e Dissertação
(Coleção)

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
• Artigos completos publicados em periódicos: área destinada para inclusão de
artigos científicos já publicados em revistas indexadas com ISSN;
• Artigos aceitos para publicação: documentos preprint (antes do processo de
revisão por pares) e posprint (depois do processo de revisão por pares). Artigos no
prelo (in-press) que ainda não foram publicados. Devem ser indexadas com ISSN;
• Livros: área para inclusão de informações a respeito de livros produzidos pelo
usuá- rio. Estas publicações devem ser indexadas com ISBN;
• Capítulos de livros: área para inclusão de informações a respeito de capítulos de
livros produzidos pelo usuário. Estas publicações devem ser indexadas com ISBN;
• Trabalhos publicados em anais de eventos: textos publicados em anais de eventos,
vinculados a um evento específico;

PROPRIEDADE INTECTUAL
• Softwares: trata-se de qualquer sistema computacional, programa ou conjunto de
programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma
tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de textos e programas de
aplicação;
• Produtos: área para cadastro de protótipos, projetos (concepção), pilotos, etc.,
incluindo patentes;
• Marcas: área para cadastro de logos que são representadas por logotipos, palavras
ou frases de efeito, usados separadamente ou de forma combinada como função
permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
• Trabalhos de conclusão de Iniciação científica especialização (monografia, relatório
final de pesquisa, artigo, projeto);
• Dissertações de Mestrado (defendida e aprovada por banca especializada);
• Exames de Qualificação de Doutoramento;
• Teses de Doutoramento (defendida e aprovada por banca especializada);
• Trabalhos de conclusão de pós-doutorado.

PARA O DEPOSITO NO REPOSITÓRIO
• Ser produzido (autor ou coautor) por membro(s) do IFS;
• Resultar de atividades de pesquisa e desenvolvimento, extensão ou ensino;
• Estar em formato digital, podendo ser um texto, ter gravura, tabelas e quadros;
• Estar completo e pronto para “publicação”, ou seja, não ser a versão parcial ou
preliminar de uma dada produção;

• O autor deve poder, e estar disposto a, conceder ao IFS o direito não-exclusivo de
preservar e dar acesso ao seu trabalho através do RIFS.

RESPONSABILIDADES DO AUTOR
• Os autores devem assinar termo de consentimento para a realização de depósito
no RI de forma a conceder ao repositório, permissão para depositar, distribuir e
preservar o material depositado;
• Os autores são titulares dos direitos autorais dos documentos disponíveis no
Repositório. É vedado, nos termos da lei, a comercialização de qualquer espécie de
documento sem autorização prévia do autor.

