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Glossário 

 

Preprint: versão do trabalho submetida pelo autor para publicação em algum periódico ou 
livro; também chamada de manuscrito do autor. 

Post-print: versão do trabalho aceita para a publicação; inclui as alterações recomendadas 
pelos avaliadores/pareceristas, se houve alguma. 

Versão final do editor: versão do trabalho publicada em um periódico ou em anais de evento 

 

Acesso ao Repositório 

 

 O acesso ao Repositório Institucional é feito utilizando o mesmo login e senha da 

Central de Acessos.  

 A validação da submissão do trabalho será realizada pela equipe da biblioteca do 

campus ao qual o docente é vinculado.  

 

 Abra a tela inicial do Repositório Institucional UNESP, clique em uma das opções entrar 

e acesse o sistema com uso de seu e- mail e sua senha cadastrados na Central de 

Acessos. 

 Uma vez logado, selecione a opção “Autoarquivamento docentes” 

 

 

 

 Preencha as informações sobre sua unidade, departamento e tipo de 

publicação. Entre os tipos pode-se selecionar Artigo (préprint, Posprint), Plano 

de gestão de dados ou Dados científicos. 

 

http://repositorio.unesp.br/


Repositório Institucional UNESP 

repositorio.unesp.br 

4 

4 

 

 

 

 

Preencha os dados solicitados: 

 

Autor 

Forma indireta: Sobrenome, Nome  

 

 

Identificador Lattes 

 

 Inclua o identificador Lattes somente dos autores UNESP; 

 Incluir os Ids Lattes na ordem de citação dos autores no artigo; 

 Neste campo deve constar somente os números do ID Lattes do autor, conforme 

exemplo abaixo: 
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Identificador ORCID 

 

 Incluir identificador ORCID somente dos autores UNESP; 

 Incluir os Ids ORCID na ordem de citação dos autores no artigo; 

 Neste campo deve constar somente os números do ID ORCID do autor, conforme 

exemplo abaixo: 

 

 

Afiliação 

 Incluir a afiliação conforme consta no artigo ou no capítulo do livro; 

 Não é necessário incluir afiliações repetidas; 
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Titulo e subtítulo 

 Insira o título do trabalho. O título não deve estar em caixa alta (exceto siglas, 

códigos, nomes próprios e letras iniciais). 

Formato: Título: subtítulo 

 

 

Data de publicação 

 Esta informação normalmente encontra-se disponível na página do editor; 

 Caso não possua a informação completa, incluir somente o ano de publicação; 

 

 

ISSN / ISBN 

 Incluir informação do ISSN do periódico para artigos ou ISBN para capítulos de 

livros; 

 

 

Identificador DOI 

 Incluir o DOI do artigo ou do capítulo do livro quando houver; 
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Resumo 

 Insira o resumo do trabalho e clique em adicionar; 

 

 

Agência de fomento e Número do processo/financiamento 

 O preenchimento no campo “Número do processo/financiamento” é obrigatório 

para pesquisas financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP); 

 O formato de preenchimento do número do processo deve apresentar a sigla da 

agência de fomento seguida pelo número do processo, conforme exemplo 

abaixo: 

 FAPESP: 2017/21005-4 
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Idioma 

 Verifique se o idioma informado é o mesmo do texto completo; 

 

Publicador 

 Insira o nome da editora periódico e/ou do livro; 

 

 

Título do periódico/livro 

 Indicar o título do periódico no qual o artigo foi publicado ou o título do livro no 

qual o capítulo foi publicado; 

 O título não deve estar em caixa alta (exceto siglas, códigos, nomes próprios e 

letras iniciais); 
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Tipo do trabalho 

 Indique se o trabalho é artigo ou capítulo de livro; 

 

 

Universidade 

 Esta informação é preenchida automaticamente; 

 

 

Unidade da UNESP 

 Esta informação é preenchida automaticamente de acordo com a coleção 

selecionada no início da submissão; 

 

 

Tipo de acesso (aberto ou restrito) 

 O tipo do acesso dependerá das permissões do editor; 

 Para artigos de periódicos as permissões serão consultadas no Sherpa/Romeo. 

Ao final deste tutorial há uma seção sobre o Sherpa/Romeo para 

conhecimento; 

 Para capítulos de livros estas permissões serão verificadas junto à editora; 

 Quando a indicação de acesso for “Restrito”, é necessário incluir data de 

embargo na submissão do registro; 
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Palavras-chave 

 As palavras-chave devem ser inseridas individualmente e sem pontuação no 

final; 

 As palavras-chave não devem estar em caixa alta, exceto siglas e códigos e letras 

iniciais; 

 As palavras-chave devem ser consultadas no Tesauro UNESP; 

 

 

Versão disponibilizada 

 Verifique a versão a ser disponibilizada (Preprint, Postprint ou Versão final do 

editor); 

 Esta versão pode sofrer alterações de acordo com as permissões do editor; 

 

 

 Após verificar os dados submetidos, clique em “Próximo”, você será redirecionado 

para a página de anexo de arquivo: 

 

 Faça a submissão do arquivo; 

 Em casos de acesso restrito indicar a data de embargo; 

 A data de embargo pode sofrer alterações de acordo com as permissões do 

editor; 
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 Após a submissão clique em próximo; 

 Após revisar a submissão clique em próximo; 

 

Licença de distribuição 

 Após verificar e concordar com a licença de distribuição, selecione a opção “submissão 

completa” 

 

 

 Ao clicar em “Submissão completa” a equipe da biblioteca do seu campus irá receber 

uma notificação de submissão e procederá com a validação dos dados; 

 O prazo de verificação pode variar de acordo com as demandas locais; 
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Consulta ao Sherpa Romeo 

 

É necessário consultar as permissões do periódico no qual o artigo foi publicado, para 

tanto consultar as informações presentes no Sherpa/Romeo, site disponível no link: 

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php 

 

 

 Na caixa de busca do Sherpa/Romeo, realizar a pesquisa pelo título do periódico. 

 

 

 

Verifique as informações sobre as permissões de disponibilização do documento, se 

“Author’s preprint”, “Author’s post-print” e “Publisher’s version PDF”: 
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 Author’s preprint: informa se o manuscrito enviado pelo autor pode ser 

arquivado; 

 Author’s post-print: informa se a versão aceita para publicação pode ser 

arquivada; 

 Publisher’s version PDF: informa se a versão publicada pelo editor pode ser 

arquivada; 

 

De posse destas informações, verifique qual a versão do arquivo é permitida pelo editor.  
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