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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

01. O que é auto-arquivamento? 

Auto-arquivar (self-archive) significa depositar documento digital em site público da web. O autoarqui-

vamento não restringe o ato de depositar documento exclusivamente pelo autor do texto eletrônico, mas 

admite igualmente a submissão por terceiros, desde que autorizada pelo autor. 

02. Auto-arquivar é o mesmo que publicar? 

Não. A diferença entre publicar (vanity press) e autoarquivar (refereed research) é que neste último,  

o fato de tornar público texto científico em arquivo aberto, não significa se tratar de publicação.  

03. Quem tem acesso aos documentos depositados no RI/UNILA? 

Qualquer usuário pode acessar os documentos, exceto às comunidades / coleções restritas à comunidade 

acadêmica da UNILA. 

04. Quais os tipos de acessos dos documentos depositados no RI/UNILA? 

- Acesso aberto: o documento está disponível na íntegra para consulta e download. 

- Restritos: somente a comunidade UNILA tem acesso ao documento. 

05. Quem pode depositar documentos no RI/UNILA? 

Discentes, docentes e técnicos-administrativos da UNILA podem depositar os trabalhos científicos pro-

duzidos no período de vínculo ativo com a Universidade. 

06. A partir de que data pode ser depositada ou submetida o trabalho científico no RI/UNILA? 

O autor poderá submeter o trabalho científico somente no período em que há vínculo ativo na UNILA.  

07. Quais direitos de autor estão associados aos documentos submetidos no RI/UNILA? 

Os autores com vínculo à UNILA devem conceder à instituição licença não-exclusiva para arquivar e tor-

nar acessível o documento. A concessão da licença não-exclusiva permite a preservação e acesso da pro-

dução depositada no repositório, assegurando os direitos autorais. 
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08. Quais os benefícios de o autor depositar trabalhos científicos no RI/UNILA? 

Os autores ao depositar no RI/UNILA obtêm como benefícios o aumento da visibilidade e a preservação 

digital dos trabalhos científicos. 

09. Os trabalhos científicos de autor vinculado com a UNILA em parceria com outros autores de 

outras instituições podem ser depositados no RI/UNILA? 

Sim, desde que os autores concedem à instituição licença não-exclusiva para arquivar e tornar acessível 

o documento. 

10. Produção intelectual indexadas em bases de dados de acesso restrito e assinadas pela UNILA 

podem ser disponibilizadas no RI/UNILA? 

Sim, porém o acesso ao texto completo será restrito a comunidade da UNILA. 

11. O que é pré-print, “pós-print” e “versão publicada”? 

- Pré-print: refere-se ao artigo ainda não revisado por pares. 

- Pós-Print: refere-se ao artigo que foi aceito em um periódico com revisão por pares. 

- Versão publicada: refere-se a um artigo revisado por pares, aceito e publicado. 

12. Artigo na versão revisada pré-print poderá ser inserido no RI/UNILA? 

Não, somente o pós-print e versão publicado podem ser depositados no repositório. 

13. Posso publicar um artigo em revista e ao mesmo tempo no RI/UNILA? 

Sim, a publicação do artigo no RI/UNILA aumenta apenas a visibilidade, acessibilidade, difusão e pre-

servação do mesmo. Contudo, o autor do artigo precisa estar vinculado à UNILA. 

14. Por que a editora ou publicador de revista permite a publicação de artigos em acesso aberto? 

Pelo fato da editora ou publicador integrar o movimento de acesso livre ao conhecimento científico.  

15. Em caso de submissão de artigos disponíveis em mais de 1 idioma, os dois arquivos poderão ser 

disponibilizados? 

Sim, os dois arquivos poderão ser anexados. 

16. Durante a submissão de artigo publicado em revista informo o ISSN impresso ou online? 

Se a revista é somente impressa, utilize o ISSN print. Se a revista é impressa e online opte pelo ISSN 

online. 
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17. A dissertação de mestrado de autoria pessoal foi publicada por editora. Posso publicá-la no 

RI/UNILA? 

Sim, desde que o livro contenha a informação de que a obra ou parte dela poderá ser reproduzida em 

meio digital ou solicitada autorização prévia e por escrito do Editor.  

18. Livros de autores vinculados à UNILA que não sejam de acesso aberto poderão ser inseridos no 

RI/UNILA? 

O autor poderá submeter arquivo com o conteúdo do livro na íntegra e deixá-lo restrito à comunidade da 

UNILA. 

19. Como encontrar a informação desejada no RI/UNILA? 

O RI/UNILA dispõe de “Busca” para recuperação da informação. O usuário poderá ter acesso aos docu-

mentos pelo título do documento, autor, assunto e data de publicação.  

20. Posso enviar os resultados de pesquisa no RI/UNILA por e-mail? 

Os resultados de buscas feitas nas opções de “Busca” não poderão ser salvos e encaminhados por e-mail 

para utilização posterior. 

 

Ricardo Rezende 

Bibliotecário-gestor do RI/UNILA 

digital.biunila@unila.edu.br 


