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Resumo:
Atualmente é exigido das instituições e em especial das universidades que mantenham
seus processos de produção e disseminação do conhecimento cada vez mais rápidos. Tem-se
nesse cenário o destaque para os repositórios institucionais, que constituem uma das
ferramentas mais utilizadas para o processo de produção, disseminação e evolução do sistema
de comunicação científica. Os repositórios apresentam alternativas através de ações mundiais
para rápida evolução da comunicação científica em ambiente virtual. Apresenta-se o panorama
do RI-UFF quanto a inclusão e validação dos trabalhos de conclusão de curso (graduação).
Sendo uma pesquisa de natureza descritiva e documental os procedimentos
metodológicos adotados para a coleta de dados consideraram como fontes o repositório
institucional da universidade (RI-UFF) e os relatórios gerados através do sistema Pergamum.
Conclui-se que o uso do repositório para armazenamento e divulgação dos TCC's se constitui
numa ferramenta bem aceita pela comunidade acadêmica sendo um recurso que está em
expansão na universidade.
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1 Introdução
Atualmente é exigido das instituições e em especial das universidades que mantenham
seus processos de produção e disseminação do conhecimento cada vez mais rápidos. Tem-se
nesse cenário o destaque para os repositórios institucionais, que constituem uma das
ferramentas mais utilizadas para o processo de produção, disseminação e evolução do sistema
de comunicação científica.
1.2 Os Repositórios Institucionais (RI)
Os repositórios apresentam alternativas através de ações mundiais para rápida
evolução da comunicação científica em ambiente virtual. Segundo Marcondes (2009, p. 10), o
repositório digital é um programa que tem por finalidade armazenar, preservar, garantir o livre
acesso e disseminar de forma ampla, toda literatura produzida por uma determinada
instituição através da internet. Os repositórios podem ser do tipo institucional, que abrangem
a produção intelectual e científica de uma instituição; temáticos, compreendendo a produção
científica de uma determinada área do conhecimento; governamentais, contendo registros de
documentos de órgãos governamentais; ou agregador, caracterizando um repositório que
reúne registros de outros repositórios (KURAMOTO, 2012).
1.3 RI na UFF
A criação e desenvolvimento do Repositório Institucional da UFF (RI-UFF) deu-se
pelo atendimento ao edital de chamada FINEP/PCAL/XBDB Nº 002/2009, que visava apoiar
a implantação de repositórios institucionais nas instituições públicas de ensino e pesquisa
brasileiras. Para compor o RI-UFF priorizou-se, inicialmente, tipos de documentos referentes
à comunicação científica formal (artigos de periódicos, livros, capítulo de livros e trabalhos
apresentados em evento) e “após o cumprimento da meta inicial, a comissão composta para
implementação do RIUFF partiu para o levantamento da estrutura organizacional da
Universidade, […] com vistas a abrir as respectivas comunidades, subcomunidades e coleções
exigidas para a submissão de documentos no repositório” (LEY, 2013, p. 151).
Durante o Fórum de Coordenadores da Graduação, em setembro de 2014, a
Superintendência de Documentação da UFF juntamente com a ProGRAD apresentou seu
posicionamento no tocante à publicação da Portaria do MEC (Portaria do MEC 1.224 de 18
de dezembro de 2013), ficando decidido que a partir daquela data as Bibliotecas não
receberiam mais os TCC'S Lato Sensu, e que estes trabalhos, uma vez aprovados, seriam
inseridos no Repositório Institucional. A inserção dos trabalhos fica a cargo da Coordenação
de Curso e às bibliotecas cabe verificar e validar as informações inseridas. Os dados dos
TCC's começaram a ser inseridos e validados no RI-UFF a partir da publicação de Instrução
normativa (BS-UFF XLV, n.3) de 7 de janeiro de 2015.

2 Materiais e métodos
Sendo uma pesquisa de natureza descritiva e documental os procedimentos
metodológicos adotados para a coleta de dados consideraram como fontes o repositório
institucional da universidade e os relatórios gerados através do sistema Pergamum.

3 Resultados parciais/finais
Os dados obtidos através do relatório estatístico do acervo de TCC's no catálogo
eletrônico, no período de 2015 a 2016, indicaram um total de 718 títulos de TCCs e 829
exemplares desse material incluídos na base Pergamum e no formato em papel, armazenados
em 07 unidades do sistema de bibliotecas da UFF.
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Conforme os dados apresentados no gráfico, o RI-UFF possui seis cursos de
Graduação e 387 registros eletrônicos de TCCs. Contando-se uma greve longa (4 meses),
alterações de calendário acadêmico, falta de conhecimento da obrigatoriedade de inclusão do
documento no repositório, etc. pode-se considerar que o RI-UFF é uma ferramenta bem aceita
e em expansão na universidade. Espera-se que esse número aumente consideravelmente com a
participação das demais coordenações dos cursos de graduação em parceria com as unidades
de biblioteca para inserção e validação dos TCCs no repositório.

4 Considerações parciais/finais
Os repositórios institucionais possibilitam a criação de um espaço para os
pesquisadores produzirem, compartilharem e preservarem seus trabalhos. No contexto das
universidades e com relação aos Trabalhos de Conclusão de Curso, a alternativa de inclusão
no RI-UFF vem ao encontro da solução demandada com relação ao uso do espaço físico das
bibliotecas para guarda desse material. Entende-se também que a disponibilização de TCC's
em meio digital favorece a divulgação desse tipo de produção e favorece a preservação
documental, tendo em vista o desgaste físico com o uso do material.
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