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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CIENTÍFICA
DOS DOCENTES DO CENTRO DE HUMANIDADES. (CH00. 2016. PJ. 064) O projeto
visa, a partir do Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará
(RI-UFC), tratar e arquivar as produções dos docentes do Centro de Humanidades a
fim de preservar a memória científica da instituição e disponibilizá-la, aumentando
a visibilidade da mesma. O objetivo geral do projeto visa o arquivamento e
preservação da memória científica dos docentes do Centro de Humanidades
visando potencializar a recuperação e dar visibilidade à informação científica. Para
tanto estabelecemos como objetivos específicos: a) formar uma equipe composta
por alunos dos cursos de Biblioteconomia; b) capacitá-los para realizar os
procedimentos de arquivamento no RI, c) criando um canal de comunicação com
os docentes do Centro de Humanidades sobre como o projeto irá funcionar; d)
arquivar toda documentação produzida, pelos docentes do Centro de
Humanidades, no período de 2011 a 2015; e) orientar e incentivar os docentes a
realizar o auto-arquivamento. A execução das atividades teve início após
treinamento dos bolsistas com os Bibliotecários responsáveis pelo RI-UFC, em que
foi direcionada a responsabilidade de um departamento do Centro de
Humanidades para cada bolsista. As atividades realizadas foram divididas em três
etapas, a saber: levantamento das produções dos docentes, com base no currículo
lattes; downloads das produções cientificas; e submissão no RI. O projeto até o
momento conseguiu submeter ao Repositório Institucional: 91 documentos do
Departamento de Letras Vernáculas; 82 do Departamento de Letras Estrangeiras;
e 127 do Departamento de Ciências da Informação. Concluímos que ainda há uma
ausência de conscientização da parte dos docentes sobre o papel do Repositório
Institucional e o arquivamento de sua produção científica, fazendo-se necessária a
orientação realizada pelos bolsistas do projeto.
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