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Os repositórios digitais
(RDs) são criados para
facilitar o acesso à
produção científica
do Brasil. São bases de
dados desenvolvidas
para reunir, organizar e
tornar mais acessível a
produção científica dos
pesquisadores. Os RDs
podem ser institucionais ou
temáticos. Os repositórios
institucionais lidam com a
produção científica de uma
determinada instituição. Os
repositórios temáticos com
a produção científica de
uma determinada área, sem
limites institucionais.
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Uma facilidade
a serviço dos
pesquisadores

Conheça os benefícios
dos Rds para os
pesquisadores:

Saiba mais sobre os
benefícios dos Rds
para a sua instituição:

Dar visibilidade e tornar acessíveis os
resultados dos estudos dos pesquisadores: esta é a função dos RDs. Através do
acesso gratuito e sem restrição, os RDs
democratizam o conhecimento, já que
todos podem consultar e baixar o material de qualquer lugar e a qualquer hora.
As vantagens continuam:

Permitem que os documentos sejam
acessados em qualquer lugar do mundo
e a qualquer hora;

Possibilitam o aumento do impacto das
pesquisas realizadas;
Possibilitam o aumento do número de citações dos trabalhos armazenados;
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O pesquisador
realiza sua
pesquisa

2

Novas informações
são produzidas
e publicadas

3

Os textos
produzidos são
armazenados no RD

4

Os textos publicados
se tornam amplamente
visíveis e acessíveis

5

Outros pesquisadores
podem acessar o
material armazenado
para a realização de
novas pesquisas

Podem garantir um melhor controle sobre as publicações científicas produzidas
pela instituição;
Preservam e disponibilizam gratuitamente a produção científica institucional
em meio digital;
Aumentam a visibilidade da instituição;

Proporcionam a preservação da produção
científica em ambiente digital seguro;

Possibilitam a redução dos custos com o
armazenamento e a gestão da informação científica;

Reforçam a autoria dos trabalhos e facilitam a descoberta de plágio;

Possibilitam a troca de dados entre diferentes sistemas.

Oferecem ao trabalho um endereço eletrônico confiável que facilita sua citação;
Permitem que os estudos e pesquisas
sejam localizados individualmente e não
apenas pelo título da revista científica
aonde foram publicados;
Facilitam o mapeamento do que está
sendo produzido pela comunidade científica brasileira.

