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Glossário 

 

Coleção: conjunto de itens dentro de uma comunidade, por exemplo, “Dissertações - Ciência 
da Informação - FFC”. No Repositório, as coleções são separadas por tipo de documento, por 
exemplo, artigos, dissertações, teses, livros, patentes, etc. 

Comunidade: conjunto de coleções e/ou de subcomunidades, por exemplo, “Produção 
Científica”, “Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) - Marília” e “Pós-Graduação em Ciência da 
Informação”. No Repositório, as comunidades são utilizadas para representar as unidades 
universitárias, os centros, os departamentos, os programas de pós-graduação, etc. 

Dados científicos: contemplam todos os dados e resultados da investigação científica. 

Item: conjunto composto pelo registro e pelo(s) arquivo(s) digital(is) (bitstream(s)). No DSpace, 
a presença do arquivo digital não é obrigatória, de modo que um item pode conter nenhum, 
um ou mais de um arquivo digital. Exemplo: http://repositorio.unesp.br/handle/11449/93658. 

Metadado: campo do registro, por exemplo, dc.title (título), dc.contributor.author (autor), 
dc.date.issued (data de publicação). 

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

Plano de Gestão de Dados: texto que deve responder a duas perguntas básicas: quais dados 
serão gerados pelo projeto e como serão preservados e disponibilizados, considerando 
questões éticas, legais, de confidencialidade e outras. 

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

Registro: conjunto de metadados e valores de um item. 

Subcomunidade: uma comunidade que faz parte de outra comunidade, por exemplo, “Pós-
Graduação em Ciência da Informação” é um subcomunidade de “Faculdade de Filosofia e 
Ciência (FFC) - Marília”. 

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

 

E-mail de submissão e acesso ao Repositório 

 

A submissão deve ser realizada pelo autor e verificada pelo bibliotecário uma única vez, 

evitando assim, a duplicação de registros. 

A verificação deve ser realizada no prazo de 7 dias úteis. 

O responsável pela verificação e a substituição de funcionários em casos de férias deverá ser 

definido em cada unidade. 

Após o autor realizar a submissão os membros do grupo de revisores do Repositório 

Institucional UNESP receberão um e-mail informando que um novo item foi submetido para 

verificação 
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 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: 

 

 

 

Após efetuar o acesso, verifique seu nome no canto superior direito da tela. 

Em seguida, clique em “Submissões” no menu lateral à esquerda 

 

 

 

Como assumir as tarefas de verificação 

 

Para iniciar a verificação você deve selecionar o documento que irá revisar no conjunto de 

tarefas do fluxo de submissões.  
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 Na lista de tarefas assumidas por você constam todos os documentos que você 

optou por verificar, esta lista só é visível para você. Você pode retornar a tarefa 

para o grupo de revisores caso desista de verificar algum documento, para isso 

basta selecionar qual documento quer retornar para o grupo de revisores e clicar 

em “Retornar para o grupo as tarefas selecionadas”. 

 

 

 

Metadados 

 

Após assumir as tarefas de verificação você precisará analisar o arquivo do trabalho e 

revisar os metadados informados pelo autor durante a submissão. Para isso você deve clicar 

no título do documento na lista de tarefas assumidas por você e selecionar a opção “Editar 

metadados”. 
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Verifique atentamente se os metadados informados correspondem com os dados do 

trabalho submetido. Atente-se para algumas regras: 

 Os dados (títulos, resumos, palavras-chave) não devem estar em caixa alta 

(exceto siglas, códigos, nomes próprios e letras iniciais), mesmo que no arquivo 

PDF estejam, neste caso será necessário corrigir todos os dados que estiverem 

em caixa alta.  

 As palavras-chave devem ser informadas individualmente, e sem “,” “.” ou “;” no 

final. 

 As palavras-chave devem ser consultadas no Tesauro UNESP. 

 

 

 

Para iniciar a verificação e efetuar as correções clique em “Editar Metadados” 

 

 Será exibido o mesmo formulário de submissão apresentado ao autor, basta apenas 

realizar as alterações necessárias: 

 

1. Título e subtítulo 

 Verificar uso de maiúsculas e minúsculas, o título não deve estar em caixa alta 

(exceto siglas, códigos, nomes próprios e letras iniciais) 

 Formato: Título: subtítulo 
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2. Palavras-chave 

 Verifique se as palavras-chave foram inseridas individualmente e sem pontuação 

no final; 

 Verifique o uso de maiúsculas e minúsculas, 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. 

 

 

 

Para corrigir as informações neste campo é necessário selecionar a palavra-chave informada 

pelo autor, clicar na opção “Remover” e em seguida inserir a palavra-chave correta e clicar 

na opção “Adicionar”. 
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3. Descrição 

 Neste campo o autor deve fazer uma breve descrição dos dados que estão sendo 

disponibilizados. 

 

 

4. Autor 

 Verificar uso de maiúsculas e minúsculas (o nome do autor não deve estar em 

caixa alta, exceto as letras iniciais); 

 Forma indireta: Sobrenome, Nome  

 Consultar o nome dos autores, os autores afiliados à universidade constarão 

como: Sobrenome, Nome [UNESP] 

 

 

 

Atenção: Insira ao final do primeiro nome e sobrenomes do meio a informação: [UNESP] 

quando o(s) autor(es) for(em) afiliado(s) a Unesp. Essa informação é necessária para que os 

autores sejam identificados como sendo da Unesp.  

Para corrigir as informações neste campo é necessário selecionar o nome do autor, clicar na 

opção “Remover” e em seguida inserir o nome correto e clicar na opção “Adicionar”. 

 

5. Identificador Lattes 

 Incluir identificador Lattes somente dos autores UNESP; 

 Neste campo deve constar somente os números do ID Lattes do autor; 
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 Incluir os Ids Lattes na ordem de citação dos autores no artigo; 

 

 

 

6. 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 

 

ORCID: A mesma coisa vale para o orcid (caso o autor coloque o link completo deixar somente 

o número). 

Exemplo: 0000-0000-0000-0000 

 

 

7. Instituição 

 Este campo é preenchido automaticamente; 
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8. Unidade Unesp 

 Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a coleção 

selecionada pelo autor no início da submissão; 

 

 

 

9. Agência de fomento e Número do processo/financiamento 

 Verifique se o autor informou a 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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10. Direitos 

 

 Verificar o tipo de Acesso selecionado pelo autor; 

 Para “Acesso restrito” é necessário que o autor indique data de embargo na aba 

de “Submissão”; 

 Para “Acesso restrito” é necessário disponibilizar uma ressalva. Utilizar o mesmo 

modelo de teses e dissertações; 

 Este tipo de documento não possui versão parcial. 

 

ATENÇÃO: REJEITAR os Planos de gestão de dados e Dados científicos que sejam de 

acesso restrito e não possuírem data de embargo. 

 

 

11. 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; 
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12. Formato 

 

O formato submetido deve ser PDF para arquivos textuais; 

Para outros tipos de arquivos recomenda-se, se possível, a disponibilização em 

formatos abertos (não proprietários) 

 

Quanto ao tamanho dos arquivos: 

 GB (Gigabytes): podem ser armazenados; 

 TB (Terabytes): é necessário o envio de uma solicitação para disponibilizar mais 

espaço. 

 PB (Petabytes): é necessário consultar a Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação; 

 Estas solicitações devem ser enviadas para o e-mail: 

repositoriounesp@unesp.br 

 

13. Proprietário dos direitos de cópia 

 

Verificar se o nome do proprietário é o do autor que está submetendo o arquivo; 

 

 

 

14. Tipo 

 

Esta informação é preenchida automaticamente; 
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15. Idioma 

 

Verificar o idioma selecionado com o arquivo; 

 

 

 

16. DOI 

 Verificar o DOI do artigo na página do editor. 

 

17. Edição dos arquivos PDF para disponibilização do texto 

 

 Antes de incluir o arquivo renomeado, é necessário verificar se o autor indicou 

data de embargo no arquivo enviado. Para tanto, basta clicar no arquivo para 

verificar a data de embargo informada pelo autor, para quando submeter o 

arquivo renomeado seja possível incluir a mesma data de embargo (antes de 

incluir o novo artigo); 

 Será necessário renomear o arquivo PDF de acordo com o padrão utilizado pela 

CGB. Para renomear o arquivo PDF você deve baixar o arquivo em seu 

computador clicando com o botão direito do mouse no nome do arquivo e 

selecionando a opção “Salvar link como...” de acordo com o exemplo abaixo: 
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 Em seguida localize o arquivo em seu computador, clique com o botão direito e 

clique em “Renomear”, insira o novo nome de acordo com o “Anexo 1: 

Nomeação de arquivos para artigos” localizado no final deste tutorial. 

 

 Agora será necessário enviar o novo arquivo para o Repositório e excluir o 

arquivo com o nome incorreto enviado pelo autor, para isso clique em “Escolher 

Arquivo”. 

 

 

 

 Localize o arquivo em seu computador e clique em “Enviar arquivo” 
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 Após enviar o arquivo renomeado é necessário excluir o arquivo enviado pelo 

aluno, para isso selecione o arquivo com o nome incorreto e clique em “Excluir 

arquivos selecionados” conforme o exemplo abaixo: 

 

 

 

Acesso embargado até: caso seja acesso restrito incluir a data de embargo. 

 

ATENÇÃO: Para os Planos de gestão de dados e Dados científicos que possuírem data 

de embargo, é necessário disponibilizar ressalva. Utilizar o mesmo modelo usado em 

teses e dissertações. Este tipo de documento não possui versão parcial. 

 

ATENÇÃO: REJEITAR os Planos de gestão de dados e Dados científicos que sejam de 

acesso restrito e não possuírem data de embargo. 

 

 Após excluir o arquivo enviado pelo autor clique em “Próximo” 

 

 Revise todos os dados informados e clique em “Submissão completa” 

 

 Ao clicar em “Submissão completa” você será direcionado para a página do pré-

registro no Repositório. Caso tenha certeza de que todos os dados estão corretos 

aprove a submissão clicando em “Aprovar”. Após aprovar a submissão o autor 
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receberá uma mensagem informando que o arquivo está disponível no 

Repositório Institucional. 

 

Você concluiu a inclusão do arquivo contendo o texto completo, o passo 11 é 

necessário apenas para gerar o registro do artigo em formato MARC corretamente, 

esse registro estará disponível para facilitar o trabalho da rede de bibliotecas durante a 

catalogação do item. 

 

18. Edição dos metadados para criação do registro MARC correto 

 

Essa etapa é necessária, pois será responsável por gerar o registro MARC correto para que 

a Rede de Bibliotecas possa utilizar durante a catalogação. 

Durante a submissão o autor informa os metadados em português e em outros idiomas, 

porém não é possível indicar no formulário de verificação quais os idiomas corretos dos 

metadados, desta forma o registro MARC é gerado de forma incorreta via OAI, para indicar os 

idiomas: 

 Aguarde alguns minutos até que o registro seja disponibilizado no Repositório, 

para acessar o registro na página inicial (repositório.unesp.br), o item aparecerá 

na seção “Submissões recentes” conforme exemplo abaixo:  

 

 

 

 Clique no título do registro, em seguida clique em “editar item” na barra lateral à 

esquerda, conforme o exemplo: 
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Você será direcionado para a página de edição do registro, clique na aba “Metadados do item” 

conforme exemplo abaixo: 

 

 

http://repositorio.unesp.br/


Repositório Institucional UNESP 

repositorio.unesp.br 

18 

18 

 

 

 

Uma lista contendo todos os metadados e os idiomas (caso possua) será aberta: 

 

 

 Remover o metadado dc.description.sponsorship se o valor estiver "Não recebi 

financiamento"; 

 Note que alguns metadados vêm com o idioma indicado e outros não, os únicos 

metadados que devem ser corrigidos são: 

dc.description.abstract 

dc.subject 

dc.title 

dc.title.alternative 

 

Os idiomas destes metadados precisam ser corrigidos de acordo com o texto 

inserido, basta apagar o código “pt” dos metadados que não estão em português e 

inserir o idioma correto de acordo com a lista abaixo: 
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Idioma do metadado Código 

Português pt 

Inglês en 

Espanhol es 

Francês fr 

Italiano it 

 

 Os metadados abaixo já vêm preenchidos com a indicação correta, não sendo 

necessário realizar nenhuma alteração. 

dc.description.provenance 

unesp.campus 

 Não é necessário indicar informação de idioma nos campos numéricos, tais 

como: identificadores, datas, e em metadados de autor, citação, publicador e 

titulo da revista; 

 Será necessário editar o metadado de citação conforme as orientações abaixo: 

 Em “Adicionar novo metadado” – incluir o metadado “dc.identifier.citation” 

 O sistema, automaticamente, inclui as informações do primeiro autor, título, 

editor e disponível em; 

 Incluir as informações de: título da revista, volume, número, página do artigo e 

ano (para artigos de periódico); 

 Incluir as informações de: In: autoria do livro, título do livro, local e ano (para 

capítulo de livro); 

 Conferir a citação na aba “Visualização do item” 

 

Para finalizar as alterações clique em Salvar. 

Você finalizou a correção dos metadados e a verificação de Artigos, parabéns! 
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19. Rejeição de trabalho  

 

Atenção: Caso o trabalho seja rejeitado, não salvar arquivo renomeado.  

 

 Caso identifique problemas na submissão clique em “Rejeitar submissão”. 

Utilizar o modelo incluindo todos os problemas encontrados na verificação do 

trabalho: 

 

Texto padrão para rejeitar submissão: 

 

Solicitamos que realize correções na submissão seguindo as orientações 

abaixo: 

 

Descrever o problema 1 

Descrever o problema 2 

 

Agradecemos a compreensão. 
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Vinculação dos registros de um mesmo número de processo 

 

 Quando o autor submete vários arquivos referentes ao mesmo número do 

processo/financiamento de uma mesma agência de fomento, estes registros devem 

ser vinculados. Para tanto é necessário editar os metadados do item. 

 Clique no título do registro, em seguida clique em “editar item” na barra lateral à 

esquerda, conforme o exemplo: 

 

 

 

Você será direcionado para a página de edição do registro, clique na aba “Metadados 

do item” conforme exemplo abaixo: 
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 Inserir o metadado “dc.relation”; 

 No campo valor inserir o link de outro registro que possui o mesmo número de 

processo; 

 Este metadado é repetitível; 

 Adicionar novo metadado e depois salvar; 
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Anexo 1- Nomeação de arquivos para Artigos 

 

Para facilitar a organização dos arquivos no Repositório é necessário adotar um padrão para 

Artigos autoarquivados 

 

Não devem ser usados na nomeação de arquivos: 

 Pontuação: . : ; ? / 

 Acentos e Ç: á à è ç 

 Não usar hífens (-) e ponto final ( . ) 

 

Para nomear o arquivo siga as regras: 

 Em primeiro lugar o sobrenome do autor; 

 Em seguida as iniciais dos primeiros nomes; 

 O tipo de documento (preprint, postprint e versaoeditor); 

 A sigla do Campus do autor; 

 A primeira palavra do título do artigo; 

 

Ex: Renata Eleutério da Silva 

Título: Anomalia genética de ratos 
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Anexo 2 - Lista de sigla das unidades 

 

Unidade Sigla Unidade Sigla 

Araçatuba araca Araraq/FF arafcf 

Araraq/FC arafcl Araraq/FO arafo 

Araraq/IQ araiq Assis assis 

Bauru bauru Botucatu bot 

Dracena dra Franca fran 

Guará guara I.A SP ia 

I.F.T SP ift Ilha Solt. ilha 

IPPRI ippri Itapeva itape 

Jaboticabal jabo Marília mar 

Ourinhos ouri Pres. Prud prud 

Registro regi Rio Claro rcla 

Rosana rosa S. J. 

Campos 

sjc 

S. J. R. Preto sjrp São Vicente svic 

Sorocaba soro Tupã tupa 
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Anexo 3 - Metadados de Dados Científicos 

 

dc.contributor.author Fraceto, Leonardo Fernandes [UNESP] - 
dc.date.accessioned 2019-08-23T14:05:54Z - 
dc.date.available 2019-08-23T14:05:54Z - 
dc.date.issued 2019-08-22 - 
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11449/183296 - 
dc.description Conjunto de dados referente ao trabalho: "Pereira, A.E.S.; Oliveira, 

H.C.; Fraceto, L.F. Polymeric nanoparticles as an alternative for 
application of gibberellic acid in sustainable agriculture: a field 
study. Scientific Reports 9, 7135 (2019)". Tal conjunto de dados se 
referem a arquivos de texto, imagens, gráficos, planilhas de dados 
obtidos durante a realização dos ensaios realizados neste trabalho. 

en 

dc.description.sponsorship Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - 
dc.format Arquivos diversos - 
dc.language.iso por - 
dc.subject Nanopesticidas pt 
dc.subject Hormônio de crescimento pt 
dc.title Polymeric nanoparticles as an alternative for application of 

gibberellic acid in sustainable agriculture: a field study 
en 

dc.type Dado de pesquisa - 
dc.rights.holder Anderson E S Pereira, Halley C Oliveira, Leonardo F Fraceto - 
dc.contributor.institution Universidade Estadual Paulista (UNESP) - 
dc.rights.accessRights Acesso aberto pt 
dc.description.sponsorshipId FAPESP: 2017/21004-5 - 
unesp.campus Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e 

Tecnologia, Sorocaba 
pt 
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Anexo 4 - Metadados de Plano de Gestão de Dados 

 

dc.contributor.author Fraceto, Leonardo Fernandes [UNESP] - 
dc.date.accessioned 2019-08-21T14:05:54Z - 
dc.date.available 2019-08-21T14:05:54Z - 
dc.date.issued 2019 - 
dc.identifier.citation Plano de Gestão de Dados. 2019. - 
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11449/183266 - 
dc.description A agricultura moderna não pode ser mais baseada no uso de 

insumos agrícolas que afetam o ambiente, os agricultores e 
consumidores em prol de uma produção economicamente 
satisfatória. Novas tecnologias devem ser adotadas com o intuito de 
otimizar a produtividade, mas com uma base ecológica sustentável. 
Esta proposta temática pretende elucidar os mecanismos de ação e 
toxicidade de micro/nanopartículas, bem como o destino destes 
carreadores no ambiente a fim de produzir conhecimento científico 
necessário para compreensão dos fenômenos e processos que 
governam a atividade biológica destes agentes de controle visando 
assim o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis para assim 
proporcionar alternativas mais eficientes para a realização de 
manejo integrado para o controle de pragas e doenças na 
agricultura 

en 

dc.description.sponsorship Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - 
dc.format PDF - 
dc.language.iso por - 
dc.subject Agricultura  pt 
dc.subject Nanotecnologia Pt 
dc.title Agricultura, micro/nanotecnologia e ambiente: da avaliação dos 

mecanismos de ação à estudos de transporte e toxicidade 
en 

dc.type Plano de gestão de dados - 
dc.rights.holder Leonardo Fernandes Fraceto - 
dc.contributor.institution Universidade Estadual Paulista (UNESP) - 
dc.rights.accessRights Acesso aberto pt 
dc.description.sponsorshipId FAPESP: 2017/21004-5 - 
unesp.campus Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e 

Tecnologia, Sorocaba 
pt 
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