Centro Universitário Unihorizontes

POLITICAS PARA EMPLEMENTAÇÃO DO REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

1 APRESENTAÇÃO
O Repositório Institucional (RI) Unihorizontes é uma iniciativa do Centro
Universitario Unihorizontes, com o intuito de divulgar a produção científica da

comunidade acadêmica do Unihorizontes, assim como garantir a guarda, e
preservação a longo prazo e, o livre acesso ao conhecimento.
Alinhada com as políticas de segurança da informação do Unihorizontes, e em
consonância com o Movimento de Acesso Aberto, em conformidade os anseios
da comunidade científica mundial que hoje se estabelece face a explosão da
Informação.
O Reitor do Centro Universitario Unihorizontes no poder de suas atribuições
estabelece como objetivos:
I.

Preservar a produção científica da Instituição;

II.

Ampliar a visibilidade da produção científica da Instituição;

III.

Potencializar o intercâmbio desta Instituição com outras instituições;

IV.

Acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas;

V.

Ampliar o acesso à sua produção científica;

VI.

Facilitar o acesso à informação científica de uma forma geral;

VII.

Otimizar a gestão de investimentos em pesquisa nesta Instituição;

RESOLVE:
Instituir a Política do RI Unihorizontes, por meio da portaria 04/2019. A
aplicação e acompanhamento desta política serão de responsabilidade do
comitê Gestor do RI.
Seção I: Do Repositório Institucional
Art. 1º O Repositório Institucional (RI) tem por objetivo organizar, armazenar,
disseminar e preservar a produção intelectual dos docentes, pesquisadores,
técnicos administrativos, alunos de graduação e de pós graduação do
Unihorizontes, utilizando-se de uma plataforma de software livre, como forma de
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prover o acesso aberto e a visibilidade, por meio da internet aos itens
digitais produzidos, seja em formato de texto, imagem, som, audiovisual e outros
possíveis formatos de produção intelectual e seus metadados.
Seção II: Do conteúdo do RI Unihorizontes
Será composto por toda a produção intelectual do Centro Universitario
Unhiorizontes.
§1 Entende-se como produção intelectual toda a produção científica,
tecnológica, didática, artístico-cultural e técnica-administrativa produzida pelo
corpo docente e discente de pós-graduação e graduação, tais como: teses e
dissertações, artigos científicos, livros, capítulos de livros, relatórios técnicos e
administrativos, publicações em anais de eventos, trabalhos de conclusão de
cursos, audiovisuais e outros tipos de produção intelectual, portarias, relatórios
administrativos e documentos técnico administrativos previamente classificados
pelo Unihorizontes como sendo de acesso aberto ao público.
§ 2 Artigos científicos podem incluir os pre-prints ainda não publicados e
não-revisados pelos pares; os post-prints (manuscritos finais e revisados pelos
pares); e versões publicadas, sendo que a versão disponibilizada no RI será
claramente sinalizada para o usuário.
§ 3 A produção intelectual que possua restrições legais quanto a sua
disponibilização integral deverá ser depositada na forma de metadados até o
termino de vigência da restrição, sendo posteriormente disponibilizados em
acesso aberto.
§ 4 Os metadados utilizados para descrever os itens depositados no RI
seguirão

padrões

internacionalmente

estabelecidos

para

facilitar

a

interoperabilidade, respeitando as particularidades dos itens digitais.
Seção III Do deposito dos itens Digitais
Artº 2 A inserção de metadados e o deposito do item digital poderão ser feitos
na modalidade de auto arquivamento ou mediado por uma instância institucional,
com procedimentos a serem definidos pelo Comitê Gestor.
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§1º O deposito do item deverá estar acompanhado pelo Termo
de Consentimento do RI no qual o (s) autor(es) concede(m) Unihorizontes o
direito não exclusivo de dar acesso aberto ao público pela Internet e de preservar
seu trabalho integral no RI.
§2º A validade e autenticidade do conteúdo dos itens depositados no RI é
de exclusiva responsabilidade do produtor intelectual, levando-se em conta a
categoria de depositante em questão.
§ 3º O autor deve ter obtido o direito de reprodução de conteúdo criados
por outros, mas que façam parte do seu trabalho.
§ 4º Os casos omissos serão decididos pelo Comitê Gestor do RI.
Seção IV: Diretrizes operacionais
Artº 1: O RI Unihorizontes deverá ser desenvolvido e alimentado pela
comunidade cientifica institucional do Centro Universitario Unihorizontes e/ou
egresso convidado. Será de livre acesso, tanto no contexto nacional quanto
internacional;

Artº 2: O RI deverá ter capacidade de integração com sistemas nacionais e
internacionais obedecendo a política de segurança da informação assim como o
uso de padrões e protocolos de integração, em especial aqueles definidos no
modelo Open Archives;

Artº 3: Que a comunidade científica institucional faça publicar os artigos de sua
autoria ou co-autoria, preferencialmente, em publicações periódicas científicas
de acesso livre ou que façam constar em seus contratos de publicação, o
depósito de artigos publicados em repositórios de acesso livre.

Parágrafo único: O que pode ser incluído no RI Unihorizontes:
I.

Conteúdo científico como: (Artigos; Revistas; Jornais; monografias;
Teses, Dissertações; Livros; Vídeos; Fotos; TCC’s, produzidos no
Centro Universitario Unihorizontes);
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II.

Conteúdos públicos do Unihorizontes que tenham preferencialmente
um cunho histórico (memória):

tais como: Editais; Resoluções;

Gravações/Fotos de eventos; Publicações; Atas, etc;
III.

Os Projetos Interdisciplinares – PI: deverão constar os nomes dos
professores que envolvidos no processo de avaliação e correção.
Parágrafo 1º: o deposito da produção cientifica deverá ser realizado
todo final de semestre impreterivelmente pelo coordenador do curso
ou professor nomeado para o deposito;

Parágrafo 2º: Que o aludido depósito citado no item anterior deverá ser realizado
imediatamente após a comunicação de sua seleção. Em caso de impossibilidade
de depósito imediato, o autor ou co-autor terá um prazo máximo mediante data
de publicação do referido artigo para depositá-lo no RI;
Assim, para atender a estas necessidades, do Centro Universitario
Unihorizontes estabelece o seguinte:
I.

Que fica desobrigado de depósito no RI, os livros ou capítulos de livros
que são publicados com fins comerciais ou que tenham restrições
contratuais relativas a direitos autorais;

II.

Que ficam desobrigados de depósito no RI, os artigos publicados em
revistas científicas que estabelecem em seus contratos com os autores
cláusulas que impedem o depósito de artigos publicados em suas
revistas, em repositórios de acesso livre;

III.

Que ficam desobrigados de depósito no RI os documentos cujo conteúdo
integra resultados de pesquisas passíveis de serem patenteados ou de
serem publicados em livros ou capítulos de livros que serão publicados
com fins comerciais;

IV.

Que todos os documentos que não se enquadrarem nos itens que foram
publicados em veículos de comunicação científica com revisão por pares
ou que passaram, à exemplo das teses e dissertações, por avaliação de
uma banca de especialistas, deverão ser depositados no RI;

V.

Que de maneira a facilitar atualização e controle do RI, a biblioteca central
da instituição poderá promover o registro da produção científica desta
instituição, mediante autorização dos autores da referida produção, seja
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efetuando a entrada de cada documento no RI ou importando os dados
já registrados em outros repositórios
Para o cumprimento desta política, esta Instituição estabelecerá mecanismos
de estímulo, assim como ações de integração que possibilitem evitar duplicações
de esforços.
4 DOS ASPECTOS ÉTICOS
O RI Unihorizontes com seus os diferentes textos, imagens, gráficos,
informações e outros conteúdos do repositório são protegidos por direitos
autorais ou outras formas de proteção intelectual.
O Unihorizontes reconhece e respeita os direitos autorais, direitos de
propriedade intelectual em relação ao conhecimento produzido e também
reconhece que é nosso dever assegurar que a sociedade tenha acesso ao
conhecimento por ela produzido.
O acesso às obras intelectuais depositadas no Repositório Institucional
Unihorizontes deverá observar o sigilo obrigatório vigentes, em especial
presentes nas leis:
I.

nº 9.279/96 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial)

II.

nº 9.609/98 (dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de
programa de computador)

III.

nº 10.973/2004 (dispõe sobre a inovação e a pesquisa científica e
tecnológica)

IV.

nº 12.527/2011 (regula o acesso a informações).

Assim, qualquer obra intelectual somente será considerada como de acesso
aberto caso não esteja sujeita a qualquer determinação legal de sigilo ou
restrições para disponibilização ao público geral.
A obra intelectual, para fins da política institucional de acesso aberto do
Unihorizontes, é compreendida como toda a produção científica, técnica,
tecnológica, cultural e didático-educacional.
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Qualquer utilização fora ou além do autorizado neste documento são
de inteira e total responsabilidade dos usuários, que, por meio desta, isentam a
Instituição de qualquer responsabilidade, assumindo para si todos os ônus e
despesas que porventura vierem a ser efetuados em razão da violação destes
“Termos de Uso” ou direitos sobre as obras contidas neste Repositório.
Quando as OBRAS forem disponibilizadas em outros espaços virtuais deverão
sempre citar a fonte original e utilizar os links para o endereço virtual do Acervo.

Em qualquer hipótese as OBRAS não poderão sofrer quaisquer alterações
quanto à autoria, título e integridade do material originalmente depositado, ou ser
utilizadas para a prática de atos ilícitos, ou para qualquer finalidade não
expressamente prevista neste documento ou na legislação aplicável.
O usuário concorda expressamente em usar o RI somente de acordo com os
usos permitidos neste Termo estabelecidos legalmente.
São reservados aos autores e titulares os direitos moral e autoral.

4.1 DOS DIREITOS E DEVERES DOS AUTORES

Art. 1- Os autores deverão ceder ao Unihorizontes, os direitos de utilização não
comercial das obras intelectuais, durante o prazo de vigência dos direitos
autorais, para o veículo digital, em todo os país e idiomas, para fins de
disponibilização pública gratuita e de utilização não comercial, reservados aos
autores os direitos morais e os usos comerciais das obras intelectuais de que
forem autores ou titulares.
§ 1º A cessão feita ao Unihorizontes pelos autores autorizará a utilização não
comercial, gratuita da obra disponível no Repositório Institucional, a qualquer
pessoa, física ou jurídica.
§ 2º A permissão de uso inclui os direitos de reproduzir, exibir, executar,
declamar, expor, arquivar, inserir em bancos de dados, distribuir, divulgar,
disponibilizar, emprestar, traduzir, incluir em novas obras ou coletâneas, ou
qualquer forma de utilizar o material disponibilizado, desde que não haja
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finalidade comercial e sejam respeitados os direitos morais, dando-se
os devidos créditos aos autores originais.
O direito autoral é de cunho intelectual, realizando a defesa do autor com a sua
criação.
No âmbito institucional deverá ser solicitado do (a) aluno (a) a assinatura de
Termo de Autorização para Publicação no Repositório Institucional do Centro
Universitário Unihorizontes.

5 DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
No contexto atual, onde o uso de dispositivos e meios digitais é crescente, a
importância de gerir a informação, torna-se mais crítica e a cada dia mais
necessária.
Desse modo, o Repositório Institucional do Centro Universitário Unihorizontes,
preocupando-se com a crescente tecnológica, sobretudo nos aspectos de
inovação à lei 13.709/2018, já inicia o processo de adequação as bases de
segurança da informação da Instituição.
O propósito visa preencher todas as bordas de segurança da informação,
principalmente no aspecto de vulnerabilidade, para um acesso seguro de guarda
e compartilhamento de produções científicas acadêmicas do Centro Universitário
Unihorizontes.

Esta Política do RI Unihorizontes entrará em vigor a partir da data de
sua publicação
Belo Horizonte, 22 de julho, 2019.

Reitor

