
 

Política de Informação do Repositório Institucional do São Lucas Educacional 

Estabelece normas para a Política 

Institucional de Informação Técnico-

Científica do São Lucas Educacional no que 

se refere ao seu Repositório Institucional 

(RI). 

A Reitora do São Lucas Educacional, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, e tendo em vista o que deliberou o Conselho Superior, de acordo com o 

Regimento Geral, 

CONSIDERANDO a necessidade de preservação e ampliação da produção 

técnico-científica da Instituição, 

CONSIDERANDO a necessidade de potencializar o intercâmbio entre o São Lucas 

Educacional e outras instituições, acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas e 

ampliar o acesso, visibilidade e recuperação da produção técnico-científica, 

CONSIDERANDO a necessidade de contribuir com a elaboração de indicadores 

da produção científica e tecnológica institucional e de apoiar os processos de ensino 

aprendizagem por meio do acesso facilitado ao conhecimento 

RESOLVE 

Art. 1o Estabelecer normas para a Política Institucional de Informação Técnico 

Científica do São Lucas Educacional, no que se refere ao Repositório Institucional (RI) da 

IES. 



Art. 2o A implantação e a manutenção do repositório institucional desta 

Instituição, doravante, neste documento, denominado de RI, serão geridas pelo Sistema 

de Bibliotecas - SIBI.  

Art. 3o O depósito de informações referentes à produção técnico-científica será 

registrada no RI pela biblioteca da instituição e seu acesso será livre nos contextos 

nacional e internacional. Parágrafo único. O autor deve garantir à instituição o direito 

de preservar e distribuir o trabalho por meio do RI mediante as condições estabelecidas 

na Licença de Armazenamento e Distribuição Não-Exclusiva assinada pelo Autor. 

Art. 4o 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. 5o São considerados autores dos conteúdos do RI os membros da 

comunidade científica institucional, ou seja, docentes, discentes e técnico-

administrativos do São Lucas Educacional. 

Parágrafo único. Para efeito desta resolução, produção técnico-científica é aquela 

constituída de resultados de pesquisa consolidados disponíveis em veículos de 

comunicação científica que tenham revisão por pares, bem como documentos 

produzidos, submetidos ou patrocinados pelo São Lucas Educacional ou por membros 

da comunidade universitária. 

Art. 6o Considera-se produção técnico-científica os seguintes documentos: 

I - artigos publicados em periódicos científicos; 

II - teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da IES; 

III - teses e dissertações defendidas fora da IES cuja autoria é de funcionários 

desta instituição; 

IV - livros e manuais institucionais; 

V - trabalhos apresentados em eventos científicos e acadêmicos; 

VI - produção cultural oriunda de trabalhos científicos e acadêmicos; 



VIII – Trabalhos de Conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. 

Art. 7o Deverá adotar os padrões e protocolos proteção dos diretos autorais 

definidos no modelo Creative Commons com a atribuição-SemDerivações-

SemDerivados CC BY-NC-ND. 

Art. 8o O depósito, citado no art. 3 o , deverá ser realizado imediatamente após 

as defesas e/ou apresentações das produções citadas no art. 6 o.  

Art. 9o Ficam obrigados de depósito e desobrigados de publicação no RI: I - os 

livros ou capítulos de livros que são publicados com fins comerciais ou que tenham 

restrições contratuais relativas a direitos autorais; II - os artigos publicados em revistas 

científicas que estabeleçam em seus contratos com os autores cláusulas que impeçam 

o depósito de artigos nelas publicados, em repositórios de acesso livre; 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. 10. Deverão ser depositados e publicados no RI todos os documentos que 

não se enquadrarem nos itens I, II e III do artigo anterior e que foram publicados em 

veículos de comunicação científica com revisão por pares ou que passaram por avaliação 

de uma banca de especialistas. 

Art. 11. A Biblioteca efetuará o registro da produção científica informando dados 

do autor e resumo e não publicando o conteúdo de obras cujos autores não assinaram 

a Licença de Armazenamento e Distribuição Não-Exclusiva. 

 Art. 12. Para o cumprimento desta política, o SIBI torna a Biblioteca Dom João 

Batista Costa Depósito Legal do São Lucas Educacional devendo todas as coordenações 

receber as produções dos docentes e discentes e depositar obrigatoriamente na 

Biblioteca da sua Unidade Organizacional, que encaminhará para a Biblioteca Dom João 

Batista Costa. 

Art. 13. Esta Política entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 



Porto Velho, dezembro de 2015. 

 

Maria Eliza Aguiar e Silva 

Reitora do Centro Universitário São Lucas 

  



 

LICENÇA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA 

Autor:________________________________________________________________________ 

RG.:________________CPF:________________E-mail:_________________________________ 

Orientador: _____________________________________Coordenação:___________________ 

Título do documento: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Termo de Declaração 

Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder 
os direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, 
tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade. 

Declara que, se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, 
obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder ao São Lucas Educacional 
os direitos requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está 
claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue. Se o 
documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que 
não o São Lucas Educacional, declara que cumpriu todas as obrigações exigidas pelo respectivo 
contrato ou acordo. 

Termo de Autorização 

Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo que: a Biblioteca 
do São Lucas Educacional pode converter e disponibilizar gratuitamente em seu repositório 
institucional a obra em formato eletrônico de acordo com a licença pública Creative Commons 
CC BY-NC-ND; que pode manter mais de uma cópia da obra depositada para fins de segurança, 
back-up e/ou preservação. 

A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da 
obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 

 ________ / _______ / _________ . 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais 



 

LICENÇA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA 

Autor:________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Termo de Declaração 

Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos 
contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é 
possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade. 

Declara que, se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, obteve 
autorização do detentor dos direitos de autor para conceder ao São Lucas Educacional os direitos 
requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente 
identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue. Se o documento entregue é 
baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o São Lucas Educacional, 
declara que cumpriu todas as obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo. 

Termo de Autorização 

Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo que: a Biblioteca do São 
Lucas Educacional pode converter e disponibilizar gratuitamente em seu repositório institucional a obra 
em formato eletrônico de acordo com a licença pública Creative Commons CC BY-NC-ND; que pode 
manter mais de uma cópia da obra depositada para fins de segurança, back-up e/ou preservação. 

A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que 
não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 

 ________ / _______ / _________ . 
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