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INTRODUÇÃO 

 

O Repositório Institucional da Faculdade Unida de Campinas – 

FACUNICAMPS (RIFacUnicamps), é um serviço de disseminação seletiva da 

informação mantido pela instituição que hospeda e gerenciado pela Biblioteca 

FACUNICAMPS.  

Sua criação deu-se em decorrência da necessidade de oferecer um 

instrumento de apoio à gestão da informação, do conhecimento científico e 

acadêmico produzido pelos alunos da graduação da FACUNICAMPS. Todo o 

seu conteúdo está disponível publicamente, hospedado no site da IES, tendo 

acesso livre e aberto, e por estar amplamente acessível proporciona maior 

visibilidade e impacto da produção científica e acadêmica da instituição. 

A missão do Repositório Institucional da FACUNICAMPS 

(RIFacUnicamps) é promover a faculdade em âmbito nacional, por meio de 

acesso aberto, da disseminação, da preservação, da valorização e do 

reconhecimento de sua produção científica, acadêmica e técnica, bem como, 

prover à sociedade o acesso ao conhecimento resultante das ações realizadas 

pela faculdade.  

CAPÍTULO I 

DOS RESPONSÁVEIS E DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Artigo 1º - No âmbito do Repositório, compete à gerência da Biblioteca 

da FACUNICAMPS:  

§ 1º - criar normas e diretrizes para a gestão e o uso do RIFacUnicamps;  

§ 2º - estabelecer políticas para o arquivamento e a preservação de 

itens;  



 

 

Artigo 2º - No que tange a produção científica, é de competência dos 

autores no papel de alunos e aos orientadores dos trabalhos no papel de  

 

 

 

 

professores, todo conteúdo e demais informações inseridas nos documentos 

publicados.  

 

CAPÍTULO II  

DOS CRITÉRIOS 

 

Artigo 3º - O RIFacUnicamps está organizado em unidades acadêmicas 

de acordo com os cursos de graduação e pós graduação da IES que possuem 

Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) e/ou artigos científicos aprovados. 

Artigo 4º - Estarão no repositório os TCC’s e/ou artigos científicos com 

notas atestadas em ata, superiores a 9,0 (nove) e devidamente autorizado 

pelos autores do trabalho.  

Artigo 5º - Para ser incluído no Repositório Institucional da 

FACUNICAMPS, o documento deverá atender aos seguintes critérios gerais:  

§ 1º - O orientador deverá enviar para e-mail 

repositório@facunicamps.edu.br o arquivo de acordo com as normas contidas 

no MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA 

FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS – FACUNICAMPS;  

§ 2º - ser resultado de atividade cientifica acadêmica ou técnica 

produzida por alunos e/ou professores da FACUNICAMPS; 

§ 3º - estar completo, pronto para publicação, com correções e/ou 

alterações salvas; 

§ 4º - estar categorizado como:  

a) artigo;  

mailto:repositório@facunicamps.edu.br


 

 

b) trabalho de conclusão de curso 

 

 

 

§ 5º - não violar direitos autorais; 

Parágrafo único – Além dos critérios gerais elencados nesse artigo, 

também deverá ser cumprido os critérios específicos para cada tipo de 

documento, de acordo com documento vigente intitulado MANUAL PARA 

ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA FACULDADE UNIDA DE 

CAMPINAS – FACUNICAMPS.  

Artigo 6º - O documento arquivado no RIFacUnicamps, não poderá ser 

alterado por outro que apresente qualquer mudança em seu conteúdo. 

Excepcionalmente, quando for necessária qualquer alteração no conteúdo de 

um documento arquivado, poderá ser acrescentada ao item, com a devida 

autorização da coordenação geral, coordenação do curso e orientador do 

trabalho, um arquivo digital contendo uma errata, uma nova edição ou versão, 

em forma de anexo. 

Artigo 7º - Uma vez autorizada à publicação do trabalho, essa decisão 

não poderá ser passível de alteração ou revogação. 

Artigo 8º - A publicação do trabalho no RIFacUnicamps não impede 

o(os) autor(es) de republicar em demais plataformas. 

Artigo 9º - Em caso de trabalhos apresentados em seminários, 

simpósios, congressos e demais eventualidades, ficará a cargo do professor (a) 

responsável pela orientação também enviar o arquivo seguindo as normas 

contidas no MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA 

FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS – FACUNICAMPS, inserindo no TERMO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO (Anexo A) o nome do evento e a 

data que ocorreu.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III  

DOS CRITÉRIOS PARA ENVIO DE TRALHOS 

 

Artigo 10º - A versão final do artigo terá que ser enviada única e 

exclusivamente pelo orientador do trabalho, seguindo as determinações: 

§1º - Em formato PDF (Portable Document Format) – conteúdo do 

trabalho juntamente com o TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PUBLICAÇÃO (Anexo A) 

§2º - Em outro arquivo uma cópia da ata de apresentação devidamente 

com notas dos componentes do grupo preenchidas e assinada pela 

banca examinadora  

Artigo 11º - Ou seja, um único e-mail com dois arquivos anexados, um 

com o trabalho em PDF juntamente com o Termo de Autorização para 

Publicação, e outro arquivo com a ata de defesa.  

Artigo 12º - O assunto do e-mail e o nome dos arquivos enviados 

deverá ser impreterivelmente, o título do trabalho em caixa alta.  

Artigo 13º - Com todas as etapas devidamente validadas, o orientador 

receberá uma resposta do e-mail com o protocolo de recebimento, sendo esse 

o documento comprobatório de depósito do trabalho perante a Biblioteca da 

FACUNICAMPS.  

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 14º - Os trabalhos submetidos ao RIFacUnicamps deverão, 

obrigatoriamente, estar certificados que se tratam de produção inédita, autoral 

e que não ferem os direitos de outrem. 

Parágrafo único – A responsabilidade de verificação e validação do 

conteúdo dos trabalhos ficará a cargo – única e exclusivamente – de autor (es) 

e da banca examinadora do trabalho em questão. 



 

 

 

 

 

Artigo 15º - Os casos omissos na POLÍTICA DE GESTÃO INTERNA 

DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS 

– FACUNICAMPS, serão analisados de acordo com a demanda e/ou 

necessidade.  

Artigo 16º - Este regulamento poderá ser alterado quando houver 

mudanças nas normativas para publicações dos trabalhos. 

 
Artigo 17º - Este regulamento entrará em vigor a partir da presente data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
                        



 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Eu ___________________________________________________________RA____________ 

Declaro, com o aval de todos os componentes do grupo a: 

AUTORIZAÇÃO    (   )     

NÃO AUTORIZAÇÃO    (   )  

Da submissão e eventual publicação na íntegra e/ou em partes no Repositório Institucional da 

Faculdade Unida de Campinas – FACUNICAMPS e da Revista Científica da FacUnicamps, do 

artigo intitulado:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

De autoria única e exclusivamente dos participantes do grupo constado em Ata com supervisão 

e orientação do (a) Prof. (a): ________________________________________________ 

O presente artigo apresenta dados validos e exclui-se de plágio.  

Curso:___________________________________Modalidade afim___________________ 

 

                         ___________________________________________________ 

                                           Assinatura do representante do grupo  

 

                        ____________________________________________________ 

                                                 Assinatura do Orientador (a):  

Obs.: O aval do orientador poderá ser representado pelo envio desta declaração pelo email pessoal do 

mesmo. 

 

Goiânia,      de                  de 202__. 


