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POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DA COMUNIDADE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E 

CULTURAIS  

 

Dispõe sobre conteúdos, formas de povoamento e 

disponibilização, direitos autorais, política de metadados 

Científicas e Culturais no Repositório Institucional  

A Comunidade Publicações Científicas e Culturais tem como propósito agrupar os conteúdos de 

pesquisa do Unihorizontes. O principal objetivo é reunir, organizar, armazenar e disseminar 

documentos resultantes de atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidos pela comunidade 

Unihorizontes  

A comunidade “Publicações Científicas e Culturais” abrange os documentos correspondentes à 
produção científica dos Programas de Graduação, Pós-Graduação  

 ARTIGOS CIENTIFICOS 
São os trabalhos acadêmicos de produção cientifica realizados por alunos e professores da 
Instituição 

 REVISTA HORIZONTES INTERDISPLINARES DA GESTÃO (HIG) 
A linha editorial da HIG é constituída por professores e pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros, com abordagens interdisciplinares. Dentre seu público-alvo encontram-se 
professores, pesquisadores, profissionais e estudantes ... 

 REVISTA DE EXTENSÃO UNIHORIZONTES: Extensão em sociedade 
Projeto de extensão desenvolvidos pelos alunos de graduação com aplicação na sociedade 
 

Os documentos de texto são submetidos EXCLUSIVAMENTE em arquivos no formato PDF 
(Portable Document File). 

 

 Formas De Povoamento 

Inicialmente, o povoamento da Comunidade Publicações Científicas e Culturais será realizado 

pela captação dos registros da produção anual de docentes, discentes e técnicos incluídos na 

Plataforma Lattes a partir do ano de 2019. A validação dos registros e a inserção dos arquivos na 

Comunidade Publicações Científicas e Culturais serão inicialmente realizadas apenas pela equipe 

de colaboradores do Repositório Unihorizontes.  

A Biblioteca realiza a validação dos metadados e então libera o documento no Repositório 

Institucional para consulta pública na Internet.  

Política de Metadados 

É uma exigência que o conteúdo depositado no Repositório Institucional tenha metadados que 
descrevam o conteúdo, proveniência, formatos etc., a fim de apoiar a difusão e a preservação do 
conteúdo. 

Qualquer pessoa pode acessar os metadados gratuitamente. Os metadados podem ser reutilizadas 
para fins não-lucrativos, desde que seja incluído um identificador ou um link para os metadados 
originais. Os metadados não devem ser reutilizados em qualquer meio de comunicação para fins 
comerciais sem a permissão formal. 

Política de Direitos de Autor 

Todos os itens no Repositório Institucional UNIHORIZONTES estão protegidos por direitos autorais 
originais com todos os direitos reservados ao autor, salvo indicação em contrário. O direito autoral 
(Copyright) no trabalho (s) depositados permanece com o autor do trabalho depositado (s), para 
resguardar quaisquer direitos que podem estar em poder de terceiros em materiais incluídos no 
trabalho depositado (s). 

Todas as publicações são disponibilizadas no Repositório Institucional Unihorizontes mediante 
assinatura do termo de consentimento/declaração de autorização. 
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