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NORMA DO REPOSITÓRIO UNIVERSITÁRIO DA ÂNIMA- RUNA 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Vice-presidência Acadêmica da Ânima Educação, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, resolve instituir e estabelecer esta Norma de funcionamento do seu 
Repositório Institucional, denominado Repositório Universitário da Ânima (RUNA), 
respeitando as normativas legais e institucionais de gestão da propriedade intelectual. 

 
O RUNA, é um serviço de informação em ambiente digital, cujo objetivo é a gestão, 
preservação e visibilidade da produção intelectual das suas Instituições. O Repositório está 
organizado em uma estrutura hierárquica composta por comunidades, subcomunidades e 
coleções de itens. Cada comunidade pode ter um número ilimitado de subcomunidades e 
de coleções. 

 
No site do RUNA, há a disponibilidade do manual de submissão e o manual de moderador 
com as instruções para submissão e moderação dos documentos. 

2. OBJETIVO 

Esta Norma define os critérios de criação e povoamento do Repositório Universitário da 
Ânima, ratifica seu compromisso com a implementação de ações que garantam o registro, 
preservação, compartilhamento e gestão da produção intelectual de suas instituições. 

 
A Norma do Repositório Universitário da Ânima tem por objetivo criar diretrizes para 
submissão das produções científicas do corpo docente e discente das Instituições de Ensino 
do Ecossistema Ânima e fomentar o compartilhamento das pesquisas desenvolvidas. 

3. ABRANGÊNCIA 

Aplicável a todo o Ecossistema Ânima, considerando tanto educadores administrativos e 
acadêmicos, bem como estudantes. 

4. DIRETRIZES 

 
4.1. São objetivos do RUNA 

• Facilitar e ampliar o acesso, o uso e o impacto da produção científica das Instituições 
do Ecossistema Ânima a toda comunidade acadêmica; 

• Preservar a memória institucional de produção científica das Instituições do 
Ecossistema Ânima; 

• Reunir em um único ambiente as informações digitais, evitando-se, assim, sua 
duplicidade e inconsistência; 

• Atuar como um serviço de gestão da informação científica na gestão do 
conhecimento universitário das Instituições do Ecossistema Ânima; 

• Prover, de forma rápida e eficaz, a divulgação dos indicadores referentes à produção 
acadêmica das Instituições do Ecossistema Ânima; 
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• Prover subsídios ao planejamento e gestão das avaliações internas de produção 
acadêmica; 

• Potencializar o desenvolvimento da pesquisa, do ensino e da extensão; 

• Estimular a colaboração científica em prol da Ciência Aberta; 

• Contribuir para o intercâmbio entre as Instituições do Ecossistema Ânima e outras 
Instituições, educacionais, governamentais, empresariais por meio do compromisso 
com a produção, a divulgação e o acesso às informações; 

• Maximizar a visibilidade global da Ânima. 

 
4.2. Da obrigatoriedade de submissão 

Os documentos são submetidos pela comunidade acadêmica do Ecossistema Ânima. 
Podem depositar documentos no Repositório: professores; acadêmicos de graduação, 
especialização, mestrado e doutorado, nas modalidades presencial e digital; e técnico- 
administrativo, em casos específicos nomeados pelo Comitê Gestor do Repositório. 

 
A submissão é realizada por meio do autoarquivamento, que é o ato de inclusão do arquivo 
e dos dados de um documento no RUNA, realizado pelo próprio autor. O autor tem a 
autonomia de arquivamento dos textos e da sua produção intelectual. 

 

O depósito dos TCCs em todos os níveis de ensino (graduação e pós-graduação) das 
modalidades presencial e a distância é obrigatório. O depósito e disponibilização 
obrigatórios das dissertações e teses apoiam-se e são regulados pelas normativas e 
recomendações da Capes. 

 
Para submeter um documento, deve ser acessado o RUNA 
“https://repositorio.animaeducacao.com.br/”, clicando-se na opção “Entrar”. A 
autenticação deve ocorrer por meio de login e senha da instituição de origem e/ou 
conforme instruções recebidas por e-mail. Caso haja alguma dificuldade, deve-se contactar 
a equipe do RUNA pelo fale conosco disponível em: 
https://repositorio.animaeducacao.com.br/feedback. 
 

 
4.3. Da validação da submissão 

A validação da submissão é o processo pelo qual o mediador/moderador de cada coleção 
autoriza ou não a publicação do trabalho no repositório. Caso o documento não seja 
autorizado pelo moderador, ele irá retornar para o aluno, informando as necessidades de 
alteração no documento para nova submissão. 

 
4.4. Do conteúdo do Repositório Universitário da Ânima – RUNA 

O conteúdo do Repositório está estruturado de acordo com as seguintes coleções: 
 

I. Livros e capítulos de livros; 
II. Dissertações e teses (Dissertação para mestrado e Tese para doutorado); 

III. Produção bibliográfica, produção técnica e artística/cultural; 
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IV. Publicações periódicas (artigos científicos); 
V. Trabalhos apresentados em eventos (Anais, simpósios, reuniões); 
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VI. Trabalhos de Conclusão de Curso (monografias no caso de especialização - Lato 
Sensu e trabalhos no caso de graduação); 

VII. Demais documentos considerados relevantes pelo Comitê Gestor do Repositório. 
 
 

A autenticidade do conteúdo dos itens depositados no Repositório é de exclusiva 
responsabilidade do autor da obra. 

 
4.5. Recomendações de formato 

As recomendações de formato são referendadas para garantir a compatibilidade com os 
padrões HTML5, estabelecidos pelo World Wide Consortuim (WWC), adesão de padrões de 
preservação digital e acessibilidade ao maior número de dispositivos possíveis. 

 

O documento depositado deverá ter os formatos: Texto (PDF/A) com imagens no padrão 
(JPEG); Áudio (Formato MP3, formato AAC ou PCM); Vídeo (encapsulado com MP4 com 
vídeo-padrão H.264 e áudio MP3 ou AAC. MPEG, AVI, QT). 

 
4.6. Do acesso e uso 

A produção intelectual estará disponível, com as ressalvas legais e contratuais, para acesso 
com fins de pesquisa de acordo com as modalidades de acesso e licença pública Creative 
Commons adotada pelo autor. 

 

4.61 Modalidades de acesso ao documento 
 

Os autores da produção intelectual depositada no repositório vão definir a forma de acesso 
ao documento, mediante as modalidades: 

 

I. Acesso aberto: acesso ao documento integral direto e imediato; 
II. Acesso embargado: quando não é permitido o acesso imediato ao conteúdo integral 

do documento durante um determinado período; 
III. Acesso fechado: quando o acesso direto e imediato ao documento não é 

permitido pelo autor da obra; 
IV. A disponibilização do documento está atrelada ao aceite on-line do termo de 

autorização e mediante a escolha da licença Creative Commons. 
 

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES 
 

Responsável Responsabilidade 

Coordenação do 
Repositório 

• Responsável por definir as linhas de ação, plano de trabalho 
e operação do repositório e garantir o alinhamento operativo 
entre os cursos; 

• Responsável pela definição de mecanismos de estímulo e 
promoção para aplicação da política institucional de 
informação do repositório na comunidade acadêmica. 

• Compete à coordenação do repositório e equipe de trabalho: 
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 o Emitir relatórios sobre o desenvolvimento das 
atividades concernentes à sua área; 

o Construir e atualizar a política institucional do 
repositório e demais documentos institucionais 
normativos referentes à implantação e manutenção 
do repositório; 

o Definir e atualizar política de acesso e questões de 
direitos autorais de validação do repositório 
universitário; 

o Dirimir eventuais conflitos de depósito, publicação e 
validação de conteúdo dos objetos digitais no 
repositório universitário; 

o Monitorar constantemente e propor melhorias no uso 
do software Dspace; 

o Avaliar os resultados alcançados com o repositório e 
sua efetividade; 

o Debater possibilidades, prospectar parcerias, buscar 
soluções inovadoras para ampliar o alcance do 
repositório universitário; 

o Assegurar o monitoramento construtivo para garantir 
que o material de arquivo das comunidades esteja em 
conformidade com os critérios estabelecidos; 

o Propor e coordenar ações para ampla divulgação e 
disseminação do repositório universitário; 

o Promover anualmente a apresentação e a análise da 
condução e do desempenho do repositório 
universitário; 

o Indexar o Repositório em Diretórios Mundiais 
Especializados; 

o Fornecer dados, informações e estatística 
institucionais; 

o Propor e promover estratégias para a prospecção de 
novos objetos digitais; 

o Promover a instalação, atualização e manutenção do 
software Dspace; 

o Administração da apresentação visual do repositório; 
o Administração do software Dspace gerenciando as 

comunidades, itens e usuários que farão o 
autoarquivamento dos documentos no repositório; 

o Verificar e acompanhar os recursos quanto ao 
controle do gerenciamento de acessos ao repositório; 

o Administração das permissões de uso das 
comunidades e coleções do repositório; 
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 o Capacitação dos moderadores e equipes das 
Bibliotecas; 

o Alinhar a evolução do repositório aos objetivos 
estratégicos da Ânima; 

o Alinhar as intervenções no repositório a outras 
iniciativas de caráter corporativo; 

o Aprovar ou rejeitar as propostas de intervenção no 
repositório levantadas pelos Bibliotecários da IES; 

o Viabilizar as condições de infraestrutura requerida. 
o Definir as linhas de ação, plano de trabalho e 

operação do Repositório; 
o Sugerir e aprovar novo item para o Repositório, caso 

necessário. 

Bibliotecários das 
IES 

• Divulgação do RUNA no campus; 

• Capacitação à comunidade acadêmica; 
• Curadoria dos metadados; 

• Validar os metadados preenchidos pelo discente; 
• Moderar (autorizar/reprovar) a publicação do trabalho de 

conclusão de curso                   submetido pelo discente. 
Docentes • Todos os docentes devem depositar no repositório uma cópia 

digital de sua produção intelectual imediatamente após sua 
publicação. O repositório será o meio legal de validação da 
produção cadastrada no Curriculum Lattes, para fins de 
avaliação interna e/ou externa; 

• Caso não seja possível disponibilizar o documento na íntegra 
por questões contratuais e/ou embargo, orienta-se que o 
documento seja autoarquivado na modalidade de acesso 
fechado. Serão contabilizados os dados da produção 
intelectual do docente e pesquisador, independente da 
modalidade de acesso eleita. 
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Discentes • O depósito dos TCCs em todos os níveis de ensino (graduação 
e pós-graduação) das modalidades presencial e a distância é 
obrigatório. A responsabilidade do autoarquivamento é do 
discente, sendo de sua competência: 
o Realizar a submissão dos seus trabalhos no formato 

PDF/A conforme descrito no tópico 4.2, sem restrições 
para acesso e sem senha na coleção de seu respectivo 
curso. 

• O discente optará pelas modalidades conforme descrito no 
tópico 4.4.1 de acesso para disponibilização do TCC em 
consonância com a coordenação de curso; 

• O discente aprovado com ressalva deverá submeter no 
Repositório apenas a versão final do Trabalho Acadêmico de 
Conclusão de Curso, com as correções revisadas pelo 
professor orientador, observando os prazos de entrega 
estabelecidos pelo curso. 
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Ânima Holding • Os anais de eventos realizados nas Instituições do 
Ecossistema Ânima serão obrigatoriamente depositados por 
seus organizadores, sempre na modalidade de auto 
arquivamento; 

• Excepcionam os casos que estejam sujeitos a qualquer 
determinação legal ou contratual de sigilo e restrições para 
disponibilização ao público geral; 

• A Ânima reconhece e respeita os Direitos Autorais, sejam eles 
morais ou patrimoniais, e demais Direitos de Propriedade 
Intelectual em relação ao conhecimento produzido e 
reconhece que é dever das Instituições Comunitárias 
assegurar que a sociedade tenha acesso ao conhecimento por 
elas produzidos; 

• A Ânima garante que mantem um adequado Programa de 
Privacidade – Gestão e Governança, além de um Programa de 
Segurança e Política Corporativa de Segurança da 
Informação, e de todo um substrato normativo interno 
relacionado à segurança da informação e às boas práticas de 
governança corporativa. 

 

6. GOVERNANÇA 

• Esta Política entra em vigor na sua data de publicação e segue a periodicidade 
indicada para revisão. 

 

• O descumprimento das regras estabelecidas é passível de medidas disciplinares de 
acordo com a gravidade do ato. Tais medidas serão avaliadas em conformidade com 
o Código de Conduta e Ética da Ânima no que tange o tópico “III - DA GESTÃO, DAS 
INFRAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DESTE CÓDIGO E SANÇÕES 
APLICÁVEIS” e têm o apoio da Comissão de Ética e do Comitê de Auditoria e Riscos. 

 

7. REFERÊNCIAS 
 

Tipo Descrição 

Políticas • N/A. 

Normas • N/A. 
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Versão - Data - Nota de Alteração 

Procedimentos • N/A. 

Outros • Manual de Submissão; 
• Manual do Moderador. 

 

8. GLOSSÁRIO 
 

Termo Definição 

Repositório Institucional Ambiente digital que permite acesso aos metadados e 
documentos relativos à produção intelectual da 
universidade. 

Produção Intelectual Documentos inerentes à produção bibliográfica, técnica e/ou 
artística e cultural previstos no artigo 2 dessa política. 

Comunidades e 
subcomunidades 

Estruturas informacionais que representam a organização do 
repositório. 

Coleções Estruturas que agrupam documentos com características 
comuns e estão vinculadas a uma comunidade ou 
subcomunidade. 

Item Conjunto de descrições e objetos digitais. 

Metadados Conjunto de dados que descrevem as especificidades de 
determinado documento. 

Período de Embargo Período de carência para que o documento seja 
disponibilizado na íntegra no repositório. 

Creative Commons Organização sem fins lucrativos que permite o 
compartilhamento e o uso da criatividade do conhecimento 
através de instrumentos jurídicos gratuitos. 

Ciência Aberta É o conhecimento transparente e acessível que é 
compartilhado e desenvolvido por meio de redes de trabalho 
colaborativas. 

Autor Integrante da comunidade acadêmica das Instituições do 
Ecossistema Ânima responsáveis pela produção intelectual. 

Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC): 

Produção acadêmico-cientifica desenvolvida pela 
comunidade acadêmica como requisito para conclusão de 
curso em todos os níveis de ensino e nos diferentes tipos de 
formato (monografia, tese, dissertação, artigo, relatório de 
estágio, vídeo, estudo de caso e outros). 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. 

9. REVISÕES 
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V1 - 04/08/2022 - A Vice-presidência Acadêmica da Ânima Educação, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, resolve instituir e estabelecer esta Norma de 
funcionamento do seu Repositório Institucional , denominado Repositório Universitário 
da Ânima (RUNA), respeitando as normativas legais e institucionais de gestão da 
propriedade intelectual. O RUNA é um serviço de informação em ambiente digital cujo 
objetivo é a gestão, preservação e visibilidade da produção intelectual das suas 
Instituições. 


