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Missão: Discutir e apontar estratégias e soluções relacionadas a questões técnicas e 

de gestão, bem como contribuir com a implementação e manutenção do Repositório 

Institucional (RI UFSCar). 

 

Forma de trabalho: a CT-RI possui a dinâmica de reunir-se periodicamente para 

trabalhar nos projetos do Repositório e atuar na tomada de decisões. Utiliza-se o 

Trello, o Google Meet e Google Drive como ferramentas para apoio das atividades. 

 

Equipe:  

André Pereira da Silva (B-So) 

Caroline Periotto (DePC) 

Cleber Machado Maia (BCo) 

Denilson de Oliveira Sarvo (DePC) 

Isadora Victorino Evangelista Geroto (B-LS) 

José Carlos de Oliveira Cesar Júnior (BCo) 

Marcelo Pastore Lopes (BCo)* 

Maria Helena Sachi do Amaral (B-Ar) 

Marisa Cubas Lozano (DePC) 

Milena Polsinelli Rubi (BSo) 

Ronildo Santos Prado (BCo) 

 

Tarefas executadas atualmente: 

● Help Desk: Discussões acerca de demandas pontuais levantadas por usuários, por 

meio do e-mail e SEI, relativas ao Repositório, atendendo seus questionamentos e 

buscando a contínua evolução do RI UFSCar;  

 

● Tomada de decisão: discussões relativas ao RI UFSCar para a constante melhoria;  

 
● Revisão e definição de processos e procedimentos relacionados ao RI UFSCar; 

 

● Elaboração e revisão do banco de mensagens com respostas padrão para as 

demandas solicitadas pelos usuários do RI UFSCar;  



● Resolução dos processos de tramitação no SEI para atendimento aos usuários do RI 

UFSCar;  

 

● Implementação da Coleção de Artigos: em desenvolvimento para cumprimento de 

uma exigência da FAPESP, essa nova coleção irá incluir a produção bibliográfica do 

tipo artigo dos pesquisadores vinculados à UFSCar. Além da implementação da 

coleção, a Câmara também desenvolveu o formulário de submissão e elaborou o 

Manual de Submissão e o Manual de Validação da nova coleção; 

 
 

● Atendimento de demandas institucionais que possam surgir com caráter emergencial. 

 

Tarefas planejadas: 

● Discussões com a SIn a respeito de criação de grupo de controle dos usuários do RI 

UFSCar para limitar o acesso ao autodepósito pelos usuários da comunidade UFSCar, 

para o controle de autoridade dos dados; 

 

● Acompanhamento das discussões a respeito da aprovação da Política de 

Autodepósito de TCC; 

 
 

● Implantação de decisões referentes ao fluxo de submissões na coleção de Teses e 

Dissertações;  

 

● Implementação de novas coleções no Repositório, como a Coleção de Livros, 

solicitada pela EdUFSCar. Isso envolve a elaboração do formulário de submissão, 

criação de ambiente teste no RI UFSCar, validação do formulário e do ambiente teste, 

e a elaboração de Manuais e Políticas de depósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


