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RESUMO 

 Este estudo busca analisar, à luz da Arquitetura da Informação, como as informações 
digitais que constituem os mais variados tipos de trabalhos científicos têm sido 
apresentadas/estruturadas aos usuários de Repositórios Institucionais. Delimitou-se o 
corpus de análise a partir de um recorte que alcança as Universidades Federais da 
Região Nordeste. O objetivo geral desta pesquisa é: Investigar interfaces dos 
Repositórios Institucionais das Universidades Federais da Região Nordeste, tendo 
como base os pressupostos teóricos e metodológicos da Arquitetura da Informação 
(AI). E como objetivos específicos: a) Mapear os RI das Universidades Federais do 
NE; b) Descrever e analisar os elementos da Arquitetura da Informação presentes na 
amostra escolhida; c) Desenvolver um catálogo com sugestões para melhor 
desenvolvimento de Repositório Institucional. Os dados foram coletados através do 
acesso as páginas dos RI das Universidades citadas, as informações adquiridas foram 
analisadas com base nos sistemas da Arquitetura da Informação. O sistema de 
organização foi analisado seguindo o modelo de organização da AI, de cima par baixo 
(Top-Down). Também foram analisados os sistemas de organização, navegação, 
rotulagem e busca na perspectiva de Rosenfeld, Morville e Arango, 2015. O resultado 
da análise mostrou que todos os RI possuem algum problema nos sistemas da AI, 
especialmente no que concerne a funcionalidade de busca, uma das mais importantes 
nesse tipo de sistema.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura da Informação. Repositórios Institucionais. 

Repositórios Digitais. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This study seeks to analyze, in light of the Information Architecture, how the digital 
information that constitutes the most varied types of scientific works have been 
presented / structured to the users of Institutional Repositories. The corpus of analysis 
was delimited from a cut that reaches the Federal Universities of the Northeast Region. 
The general objective of this research is: To investigate interfaces of the Institutional 
Repositories of the Federal Universities of the Northeast Region based on the 
theoretical and methodological assumptions of the Information Architecture (AI). And 
as specific objectives: a) Map the IR of the Federal Universities of the NE; b) Describe 
and analyze the elements of the Information Architecture present in the chosen 
sample; c) Develop a manual based on the observations made on the IR pages of the 
sample, suggesting some modifications (if necessary). The data were collected 
through the access to the pages of the IRs of the mentioned Universities; the 
information acquired was analyzed based on the Information Architecture systems as 
represented. The organization system was analyzed following the organization model 
of the AI, from top to bottom (top-down). We also analyzed the organization, navigation, 
labeling and search systems from the perspective of Rosenfeld, Morville and Arango, 
2015. The result of the analysis showed that all IRs have some problems in the AI 
systems, especially as regards search functionality, one of the most important in this 
type of system. The aim of this work is to develop a manual with some suggestions for 
improvement in the systems (navigation, labeling, organization and search) made from 
what was evaluated. 

 

KEYWORDS: Information Architecture. Institutional Repositories. Digital Repositories. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gama de trabalhos desenvolvidos dentro das instituições acadêmicas pelos 

docentes e discentes resulta em um nicho de informações muitas vezes dispersas 

devido à falta de organização, necessitando assim de um espaço propício para 

armazenar e, sobretudo, disseminar tais informações de forma a suprir as carências 

e necessidades dos usuários/pesquisadores. É sabido que o desenvolvimento 

acelerado das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) destacam uma 

variedade de fontes de informação que possibilitam e favorecem a divulgação de 

resultados de pesquisa em todos os setores da sociedade, o que inclui campo da 

Ciência, das Universidades e instituições de pesquisa.    

Por este motivo, a implementação de Repositórios Institucionais (RI) torna-se 

crescente, especialmente, nas instituições de ensino e pesquisa, como é o caso das 

Universidades Públicas. 

 Repositórios são tidos como ambientes digitais, capazes de salvaguardar 

conjuntos de documentos digitais coletados, organizados e disponibilizados 

eletronicamente. As informações contidas nesses espaços devem ser armazenadas, 

tratadas e organizadas de forma que simplifique o acesso ao documento pesquisado 

e contribua para a expansão da informação no cenário nacional e internacional 

(BLATTMAN; BOMFÁ, 2006). 

Neste sentido, Crow (2002, p.16) aponta RI como sendo: 

 
Repositório institucional é um arquivo digital da produção intelectual criada 
pelos acadêmicos, investigadores e alunos de uma instituição, e acessíveis a 
utilizadores finais, quer internos quer externos à instituição, com poucas ou 
nenhuma barreira de acesso. 
 

São diversas as organizações que produzem um fluxo de informação digital 

que necessita estar disponível e acessível para toda a sociedade. Assim ocorre com 

as Universidades que necessitam disponibilizar a produção científica de seus atores 

sociais. Anualmente, cada Universidade tem uma produção de trabalhos 

monográficos oriundos da experiência de alunos de graduação que constroem 

conhecimento ao se debruçar sobre uma temática específica e produzir um trabalho 

de conclusão de curso. Nos diversos cursos de Pós-graduação esta realidade não é 

diferente visto que em nível de mestrado, os alunos produzem pesquisas e 

conhecimentos que são expressos numa dissertação, em nível de doutorado os 

alunos tem a necessidade de produzir um conhecimento com elementos de ineditismo 
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que recebe o nome de tese. Ademais, docentes e discentes das Universidades 

participam de eventos científicos e apresentam os mais diversos tipos de trabalhos 

que muitas vezes, são disseminados em anais de congressos, e ainda publicam 

resultados de suas pesquisas em livros e periódicos científicos. 

Cada vez mais estas unidades estão adotando RI, no entanto, para que esse 

conteúdo alcance visibilidade, é necessário que esses repositórios sejam planejados 

de acordo com as necessidades de cada instituição e tecnicamente 

projetados/arquitetados em conformidade com os componentes indicados pela 

Arquitetura de Informação (AI), pois esses componentes ajudam no processo de 

organização, navegação, recuperação, busca e usabilidade no ambiente de 

informação digital. De acordo com Dias (2003), se um sistema for aprazível ao usuário, 

simples de usar e entender, mas, não conseguir suprir os objetivos específicos desse 

usuário, ele não terá muita utilidade, mesmo que seja oferecido gratuitamente. 

A realidade anteriormente descrita instigou a questionar como a Arquitetura 

da Informação é apresentada nesses tipos de Repositórios. Formulou-se, então, a 

seguinte questão: Como as informações digitais que constituem os mais variados tipos 

de trabalhos científicos têm sido estruturadas/apresentadas aos usuários destes 

Repositórios Institucionais, do ponto de vista da Arquitetura da Informação? 

Delimitou-se o corpus de análise a partir de um recorte que alcança a Região 

Nordeste. Com base neste critério foram selecionadas Universidades Federais dos 

nove Estados que compõem esta região para, a partir de uma investigação 

sistematizada, verificar se possuem RI, para então, tentar responder à questão da 

pesquisa. 

Este trabalho tem como objetivo geral: Investigar interfaces dos Repositórios 

Institucionais das Universidades Federais da Região Nordeste, tendo como base os 

pressupostos teóricos e metodológicos da Arquitetura da Informação (AI). E como 

objetivos específicos:  

 Mapear os RI das Universidades Federais do NE;  

 Descrever e analisar os elementos da Arquitetura da Informação 

(sistemas de navegação, rotulação, busca e navegação) presentes nos RI das 

Universidades Federais do NE);  
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  Construir um catálogo com sugestões para aprimoramento da 

Arquitetura da Informação em Repositórios Institucionais, a partir das 

observações feitas nesses espaços. 

O trabalho está disposto em seis seções, sendo que a primeira seção 

apresenta de forma concisa o tema da pesquisa, a justificativa e os objetivos. 

Na segunda seção são expostos através de fundamentação teórica conceitos 

da Arquitetura da Informação, sobressaindo-se os elementos que a compõem como 

os sistemas de organização, navegação, rotulagem e busca. Aborda ainda, a questão 

da acessibilidade e usabilidade. 

É realizada a revisão de literatura sobre os conceitos de Repositórios Digitais, 

dando destaque maior para os Repositórios Institucionais, objeto de pesquisa deste 

trabalho, na terceira seção. 

O quarto capítulo trata da abordagem metodológica; expõe as técnicas e a 

metodologia utilizada para a elaboração do trabalho e também delimita a pesquisa. 

A quinta seção expõe a coleta de dados e análise da Arquitetura dos 

Repositórios Institucionais das Universidades Federais do NE. Considerando-se ainda 

os sistemas que compõem a A.I. 

  Por fim, na sexta e última seção, destacam-se as considerações finais e na 

sequência, o modelo do catálogo com sugestões para aprimoramento da Arquitetura 

da Informação em Repositórios Institucionais e as referências. 

2 ARQUITETURA DA INFORMAÇÂO: FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 Para Oliveira (2014, p. 75), a Arquitetura da Informação, enquanto um campo 

do conhecimento, pode ser “[...] lido, visualizado, interpretado, conhecido ou 

investigado a partir de olhares etimológicos, epistemológicos, cronológicos, 

sociológicos, filosóficos, empíricos [...], neste trabalho lançaremos olhares teóricos 

sobre Arquitetura da Informação, articulados à empiria dos repositórios institucionais. 

A Arquitetura da Informação (AI) é uma expressão que foi fortemente 

divulgada por Richard Saul Wurman, nos meados da década de 70, ao conduzir uma 

conferência organizada pelo Instituto Americano de Arquitetos. Wurman abordou 

sobre esse termo baseando-se em sua formação e atentando-se para a quantidade e 

variedade de informações e necessidade de reuni-las, organizá-las e apresentá-las 

(LIMA-MARQUES; MACEDO, 2006). 
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A ideia de Wurman de organizar a informação em espaços informacionais 

partiu de sua formação enquanto arquiteto, pois queria adaptar as ideias de 

organização de espaços desenvolvidas na arquitetura para outros ambientes de 

informação, assim como enriquecer os espaços arquitetônicos com informações que 

propiciassem um melhor uso dos aparelhos arquitetônicos. 

Continuando com Wurman (1997), em seu livro “Information Architects”, AI 

deve estar ligada ao arquiteto da informação enquanto um profissional que organiza 

padrões referentes aos dados, transformando o que é complexo em algo claro. Pode 

ser também uma pessoa que constrói a estrutura ou mapa de determinada 

informação, de modo a possibilitar a outras, que criem o seu caminho pessoal, em 

direção ao conhecimento (WURMAN, 1997). 

Lara Filho (2003) salienta que são várias as definições para a Arquitetura da 

Informação, porém abarca a ideia de que a origem do termo foi a partir da junção de 

‘arquitetura’ e ‘informação’, ou seja, a prática de preceitos da arquitetura aplicadas 

num dado conjunto de objetos de informação.  

Para Oliveira (2014), “a ação teórica e prática da Arquitetura da Informação 

não se cristalizou em uma perspectiva única, não se fundamentou na influência de 

apenas um ramo disciplinar e epistemológico”, diversas áreas ou campos de estudos 

influenciaram a AI tornando-a um campo de estudo abrangente, como mostra a 

(Figura 1). 

                       
Figura 1 - Ciências que contribuem para Arquitetura da 
Informação 

 
 Fonte: Extraído de Dillon (2002) 

 

No contexto dos estudos de AI, consolidaram-se pesquisas que visam 

organizar e estruturar a informação dentro de um ambiente digital. 
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Essa estrutura ou mapa de informação visa organizar as informações para 
que os usuários possam acessá-las mais facilmente. Essa organização por 
meio de mapas ou estruturas foi considerada por Wurman como uma forma 
análoga de projetar espaços organizados e estruturados semelhante à prática 
do profissional arquiteto (CAMARGO, 2010, p. 38). 

Seguindo esta linha de raciocínio, Oliveira e Vidotti (2012, p. 275) enfatizam 

que toda informação digital é representada por meio da “[...] linguagem binária e 

armazenada em suportes digitais, independente das características de volatilidade do 

suporte, cujo acesso e uso se dão através de equipamentos computacionais 

(hardware e software) [...]”. 

A informação abordada neste trabalho trata-se exatamente daquela que pode 

ser armazenada, acessada, buscada, utilizada e reutilizada dentro de um ambiente de 

informação digital, em nosso caso os Repositórios Institucionais, que utilizando 

elementos da AI, podem facilitar ou não a navegação dos usuários. 

A Arquitetura da Informação pode ser definida como a prática de estruturar e 

organizar a informação, de forma a facilitar a navegação, a busca e o acesso, por 

todos os tipos de usuários. 

Rosenfeld, Morville e Arango (2015) defendem que a Arquitetura de 

Informação está relacionada a três elementos básicos: contexto, usuário e conteúdo, 

como mostra a ilustração abaixo: 

 

Figura 2 - Os três círculos da Arquitetura da Informação 

 
                            Fonte: Extraído de Rosenfeld, Morville e Arango (2015) 

 

 

Segundo a linha de raciocínio de Rosenfeld, Morville e Arango (2015), o 

contexto enfoca a missão, os valores, a estratégia, os processos e procedimentos, a 

infraestrutura e a cultura de uma organização, desta forma, necessita estar bem 

especificado nos sites. Em relação ao conteúdo, estão presentes documentos, 



21 
 

 
 

aplicações, serviços, esquemas e metadados. Nesse ponto, destacam-se as 

seguintes facetas: autoria, formato, estrutura, metadados, volume e dinamismo. 

Quanto aos usuários, os autores destacam três perguntas bem relevantes que devem 

ser feitas: Você sabe quem está usando o seu site? Você sabe como eles o usam? 

Você sabe que tipo de informação eles procuram? Entretanto, enfatizam que para 

responder a estes questionamentos, é imprescindível a realização de um estudo de 

usuários (ROSENFELD; MORVILLE; ARANGO, 2015). 

Ferreira, Vechiato e Vidotti (2008) defendem que a forma como a informação 

está apresentada em um site deve ter como intuito chamar a atenção do usuário, no 

entanto, imagens atrativas e design arrojado, não são sinônimos de Arquitetura da 

Informação. Os autores argumentam que os sites devem ser criados para suprir 

necessidades informacionais tanto de usuários internos, quanto externos à instituição. 

Destarte, são imprescindíveis, ainda na fase de projeto de sites, que sejam apontados 

os elementos de Arquitetura da Informação que serão empregados para que, todos 

os tipos de usuários, consigam navegar facilmente no ambiente e encontrar de forma 

rápida e relevante as suas informações buscadas. De acordo com Camargo e Vidotti 

(2009, p.56) a Arquitetura da Informação “[...] proporciona diretrizes e informações 

necessárias para auxiliar o desenvolvimento de ambientes informacionais [...]”. 

Para Rosenfeld, Morvlille e Arango (2015) a Arquitetura da Informação seria 

a arte e a ciência de organizar informações para auxiliar os indivíduos a satisfazerem 

as suas necessidades informacionais. Os sistemas de Navegação, Rotulagem, 

Organização, Busca e os elementos de representação norteiam a A.I, auxiliando na 

estruturação de um espaço digital. 

Diante da trama de conceitos que tecemos, adotamos para este estudo o 

conceito de AI defendido por Vidotti, Cusin e Corradi (2008, p. 182).  

Enfoca a organização de conteúdos informacionais e as formas de 
armazenamento e preservação (sistemas de organização), representação, 
descrição e classificação (sistema de rotulagem, metadados, tesauro e 
vocabulário controlado), recuperação (sistema de busca), objetivando a 
criação de um sistema de interação (sistema de navegação) no qual o usuário 
deve interagir facilmente (usabilidade) com autonomia no acesso e uso do 
conteúdo (acessibilidade) no ambiente hipermídia informacional digital. 

 

O conceito supracitado é relevante para este trabalho pois contempla, com 

maior ênfase, elementos da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.  
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2.1 Elementos da Arquitetura da Informação 

Presenciamos hoje, uma crescente mudança no que tange a informação e a 

maneira como ela é produzida e disponibilizada para as pessoas. A oferta de 

informação em meio digital é crescente e a disponibilização através da internet tem 

proporcionado um cenário de acesso fácil e de baixo custo. 

Porém, tal facilidade acarreta complicações como, por exemplo, encontrar 

informações relevantes no meio de tantas outras que não lhes são relevantes. Isso 

ocorre devido à pouca organização das informações que são disponibilizadas em 

contextos digitais. 

Perante o exposto, este tópico tem por objetivo destacar os principais 

sistemas que norteiam a organização, localização e acesso ao conteúdo informacional 

em ambiente digital. 

Para Rosenfeld, Morville e Arango (2015), a AI é construída por sistemas 

interdependentes. São os sistemas de organização, navegação, rotulagem e busca, 

tais sistemas possuem características distintas, que de certa forma se complementam, 

pois, para que uma página da web possua uma boa arquitetura esses sistemas 

precisam conversar entre si. 

 Dialogando com a obra clássica Rosenfeld, Morville e Arango (2015), 

Vidotti (2006) argumenta que os elementos de representação denominados 

metadados, vocabulários controlados e tesauros constituem um quinto componente 

que pode ser intitulado como Sistemas de Representação. 

2.1.1 Sistema de Organização 

A organização faz parte do nosso cotidiano, seja em casa, na faculdade, no 

trabalho, em qualquer lugar nos deparamos com a influência da organização ou a falta 

dela. Procurar por um livro na estante, por exemplo, pode ser uma tarefa simples ou 

não, de acordo com o esquema de organização escolhido. 

O grande número de informações que recebemos diariamente traz à tona a 

necessidade de haver métodos de organização que facilitem e possibilitem a interação 

com essas informações, levando em consideração que elas possuem natureza 

diferente.  

De acordo com Rosenfeld, Morville e Arango (2015) os sistemas de 

organização são compostos de esquemas e estruturas de organização. Os Esquemas 

de Organização tendem estruturar a informação de maneira que facilite a busca por 
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parte dos usuários, classificando-a de acordo com o grupo em que pertencem. Os 

esquemas dividem-se em dois grupos: esquemas exatos ou objetivos e esquemas 

ambíguos ou subjetivos (BUSTAMANTE, 2004; KALBACH, 2009; ROSENFELD; 

MORVILLE; ARANGO, 2015). Os esquemas exatos categorizam as informações de 

forma específica e bem definida. Conforme Rosenfeld, Morville e Arango (2015) esses 

esquemas são considerados mais fáceis de projetar e manter. Os esquemas exatos 

dividem-se em alfabéticos, cronológicos e geográficos. Os esquemas ambíguos 

dividem-se: por assunto ou tópico, por tarefas, por grupo de audiência, por metáfora 

e híbridos. 

Ao analisar os sistemas da Arquitetura da Informação, verifica-se que o 

sistema de organização é considerado como primordial, haja visto que tal sistema, é 

responsável pela estruturação dos dados, sempre levando em conta a questão da 

acessibilidade. 

Reis (2007, p. 84) considera os esquemas de organização como: 

 [..] maneiras de se criar categorias a partir da semântica (significado) dos 
conteúdos a serem categorizados. Cada esquema possui uma regra simples 
que define a formação das suas categorias. A vantagem em utilizar esses 
esquemas é que eles permitem que o usuário tenha rapidamente uma visão 
de como toda a informação está organizada, dando-lhe consistência e 
previsibilidade. 

 
Nos sistemas de organização o conteúdo de informação é disposto de acordo 

com critérios estabelecidos por estes sistemas. As informações quando bem 

organizadas, facilitam a navegabilidade, a busca e posterior acesso às mesmas.  

2.1.2 Sistema de Navegação  

No que tange o meio digital, navegar significa explorar os ambientes com o 

intuito de chegar a um local ou informação desejada. 

Segundo Vidotti e Sanches (2004), o sistema de navegação é um dos itens 

que necessita de maior atenção no projeto de planejamento de um ambiente digital, é 

tido como um dos mais importantes, pois, é a forma de intercâmbio do usuário com o 

ambiente e com o conteúdo de informação disponível. 

Ao falar sobre navegação, remete-se de imediato à criação de possibilidades 

de acesso às informações dispostas de acordo com critérios de estruturação, e que 

fazem uso de meios tecnológicos usados para a edificação dessa navegação. No 

mundo físico são várias as possibilidades de pontos de referência para os 

navegadores se orientarem. Como as placas de trânsito, é imprescindível criar um 
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sistema de navegação que estabeleça pontos de referência e uma sinalização para 

guiar o sujeito dentro do ambiente digital e a ausência de um sistema como esse pode 

fazer com que o usuário se perca na navegação (REIS, 2011). 

Para Rosenfeld, Morville e Arango (2015) os sistemas de navegação são 

compostos de vários elementos básicos, ou subsistemas. O Sistema de Navegação 

divide-se em: global, local e contextual, tais sistemas estão de certa forma interligados 

dentro dos ambientes digitais. Eles norteiam os usuários indicando o caminho mais 

rápido para alcançar a informação buscada.  

Existem também os sistemas complementares, como sitemaps, índices e 

guias. 

 
Figura 3 - Sistema de Navegação Complementar 

 
Fonte: Adaptado de Rosenfeld e Morville (2006). 

Um sistema de navegação bem organizado e definido de um ambiente digital 

possibilita ao usuário um melhor aproveitamento do tempo de uso ou de acesso, já 

que ele tem a opção de percorrer de um ponto a outro pelo caminho escolhido ou pelo 

menor caminho, impedindo assim que o internauta perca tempo passando por várias 

páginas, ou que se depare com links inválidos. 

2.1.3 Sistema de Rotulagem 

Os mecanismos de representação e de estruturação da informação são 

estabelecidos por meio da rotulagem, determinando signos para cada elemento de 

informação. Um rótulo pode ser textual e não-textual, e é por meio dele que a 

linguagem de um ambiente digital se torna ou não, de fácil percepção, acessível e 

sem ambiguidades. Rosenfeld e Morville (2006) definem rotulagem como uma forma 

de representação. Assim como usamos palavras para representar conceitos e 

pensamentos, usamos rótulos para representar maiores blocos de informações em 

nossos sites. 
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Um dos principais objetivos de um sistema de rotulagem é identificar regiões 

digitais, com o intuito de tornar as informações fáceis de serem compreendidas, 

possibilitando o acesso às informações de maneira mais simples. Os rótulos estão 

inseridos nesse sistema, são eles que realizam a tarefa de identificação de conteúdo. 

Tudo que está disposto em uma página web podem ser considerados rótulos, 

destes os textuais (links contextuais, títulos, etc) até os icônicos (símbolos, imagens, 

etc). 

 
 

Quadro 1 - Tipos de sistemas de rotulagem 

TIPOS DE SISTEMAS DE ROTULAGEM 

Textuais Links Contextuais 

Títulos 

Escolhas de Sistemas de Navegação 

Termos de Índice 

Icônicos Resemblance, simbólicos, exemplares arbitrários 

Fonte: Adaptado de Rosenfeld, Morville e Arango (2015). 

 

O rótulo tem como objetivo transmitir significados, de maneira simples, de fácil 

compreensão, sem a necessidade de ocupar muito espaço na região digital. 

 

2.1.4 Sistema de Busca 

A procura por informações digitais requer competências específicas do 

usuário. De acordo com Nonato (2009), técnicas de tratamento da informação, como 

a análise de assunto, podem ser utilizadas para facilitar a criação de sistemas de 

busca eficientes e eficazes para os usuários nos sistemas de informação 

hipertextuais. 

As formas de busca utilizadas podem demonstrar a variedade de expectativas 
dos usuários, e estão assim divididas: por item conhecido, por ideias 
abstratas, exploratória e compreensiva. Os recursos para efetuar a busca 
podem ser: lógica booleana, linguagem natural, tipos específicos de itens e 
operadores de proximidade. Os recursos para a apresentação dos 
documentos recuperados podem ser listagens (ordenadas), relevância e 
refinamentos de busca (NONATO, 2009, p. 80-81). 

 

Para Rosenfeld, Morville e Arango (2015) um sistema de busca determina as 

perguntas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas que ele poderá obter 

do sistema. O Sistema de Busca também é de suma importância, pois é através dele 

que o usuário pode encontrar o que procura, por esta razão é que o mesmo precisa 
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ser bem estruturado, para desta forma suprir as necessidades informacionais dos 

usuários. 

De acordo com Agner (2007, p. 97) um sistema de busca pode: 

[...] utilizar linguagem natural ou operadores booleanos. As perguntas são 
cruzadas com um índice que representa o conteúdo, formado por todos os 
termos encontrados nos documentos ou por uma lista com títulos, autores, 
categorias e informação relacionada. 

 

A maioria dos Sistemas de Busca possuem dois tipos de busca: a busca 

simples, a qual a pesquisa se dá por palavras-chave, e a busca avançada que se 

utiliza da lógica booleana, como também de filtros que auxiliam na precisão da 

pesquisa. 

 
                   

Figura 4 - Interface de Busca Simples do Google.com 

 
                   Fonte: Capturado de Google (2018). 
 

 Como exploração da interface de busca do google.com, apresentamos sua 

busca avançada, como mostra a figura. 

     
Figura 5 - Interface de Busca Avançada da Google 

 
    Fonte: Google (2018). 
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Para Rosenfeld, Morville e Arango (2015, p. 146, grifo nosso, tradução nossa), 

“a inserção de um sistema de buscas em um site depende de vários fatores que 

devem ser analisados e avaliados com cuidado para que o sistema cumpra seu 

objetivo com total precisão”. Estes fatores devem ser analisados levando em 

consideração: 

a) A quantidade de conteúdo de um ambiente digital; 

b) O tipo conteúdo e sua organização; 

c) Tempo para execução no projeto; 

d) Substituição do sistema de busca por um índice em. 

2.1.5 Estruturas ou Sistemas de Representação da Informação 

Os sistemas analisados e estudados anteriormente integram os componentes 

da A.I e devem estar apoiados em estruturas de Representação da Informação, que 

segundo Rosenfeld, Morville e Arango (2015) correspondem aos metadados, 

vocabulários controlados e tesauros. 

Os Tesauros são utilizados pelos indexadores, é um tipo de linguagem 

documentária. 

Tesauro é uma lista estruturada de termos associada empregada por 
analistas de informação e indexadores, para descrever um documento com a 
desejada especificidade, em nível de entrada, e para permitir aos 
pesquisadores a recuperação da informação que procura 
(CAVALCANTE,1978, p. 27). 

Em amplo sentido, os tesauros tendem facilitar a localização e identificação da 

informação de forma ágil e eficaz.  

Elaborar um tesauro é antes de tudo uma atividade intelectual, que requer 
atividades específicas para a consecução dos objetivos dos que se 
empenham nesta tarefa, entre elas: o conhecimento de documentos 
produzidos na área, o entendimento dos termos empregados, a construção 
de conceitos para explicação dos termos.  A construção de um tesauro requer 
uma atitude flexível para incorporar as mudanças que a linguagem utilizada 
sofre no caminho de seu desenvolvimento sem abrir mão dos conceitos, mas 
em atitude aberta a seu próprio desenvolvimento (MOREIRA; MOURA, 2006, 
p.04). 

 

Os vocabulários controlados (VC) são uma linguagem artificial constituída 

de termos organizados em estrutura relacional. Um vocabulário controlado é 

elaborado para padronizar e facilitar a entrada e a saída de dados em um sistema de 

informações (KOBASHI, 2008). 
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Eles permitem aos autores, que façam uma lista com termos para que o 

usuário ao fazer uma pesquisa recupere a informação desejada, neste aspecto a 

informação só será recuperada se o termo empregado constar na lista de palavras 

escolhidas pelo autor (LANCASTER, 2004). 

O VC é uma lista de termos que surge a partir da linguagem natural e tem 

como objetivo principal organizar a informação facilitando assim a sua recuperação. 

Por último, os metadados podem ser basicamente definidos como “dados que 

descrevem os dados”, ou seja, são informações úteis para identificar, localizar, 

compreender e gerenciar os dados.  

 

Segundo Alves (2005, p. 115), metadados podem ser definidos como: 

Conjuntos de atributos, mais especificamente dados referenciais, que 
representam o conteúdo informacional de um recurso que pode estar em 
meio eletrônico ou não. Já os formatos de metadados, também chamados de 
padrões de metadados, são estruturas padronizadas para a representação 
do conteúdo informacional que será representado pelo conjunto de dados-
atributos (metadados). 

  

O termo metadata surgiu em 1960, tal termo era utilizado para identificar um 

conjunto de dados distintos. Normalmente os metadados estão ligados a meios 

digitais, eles ajudam no processo de busca, promovendo a recuperação da informação 

contida em documentos digitalizados, para isso utilizam-se de elementos descritivos. 

 

 
Quadro 2 - Tipos de metadados 

TIPO DEFINIÇÃO EXEMPLOS 

 

Administrativo 

 

Metadado utilizado na 
administração de recursos de 
informação 

_ Aquisição de informação 

_ Direitos de reprodução 

_ Critérios de seleção para 

digitalização etc. 

Descritivo Metadado para descrição de 
recursos de informação 

_ Catalogação de registros 

_ Índices especializados etc. 

De Preservação Metadado utilizado para 
preservação de recursos de 
informação 

_ Documentação das condições 
físicas dos recursos etc 
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Técnico Metadado utilizado para 
conhecer as funções de um 
sistema ou o comportamento 
dos metadados 

_ Hardware e software 

_ Dados de segurança 

_ Documentação etc. 

De Uso Metadado relativo ao nível e tipo 
de uso de um recurso de 
informação 

_ Registros de exibição 
_ Sumário de re-uso e de versões 
etc. 

  Fonte: Extraído de Gilliland-Swetland (2002, p.5). 

 
Diante o exposto até aqui, percebe-se que para se alcançar uma boa 

arquitetura da informação, é necessário utilizar também as ferramentas como os 

vocabulários controlados, os tesauros e os metadados em função do resultado final, 

pois, toda a dedicação e trabalho para se arquitetar um ambiente digital visa a boa 

usabilidade e que seja útil ao usuário/pesquisador. 

 

2.2 Elementos Complementares da A.I 

Neste tópico apresentaremos a Acessibilidade e Usabilidade como elementos 

complementares da AI. 

2.2.1 Acessibilidade 

A Acessibilidade pode ser definida, de acordo com o Art. 8º, inciso I, do 

Decreto nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004, p. 1, grifo nosso), como: 

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 
de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 

Tem por finalidade tornar o ambiente acessível, utilizando-se de vários 

suportes, tornando possível o acesso de todos, independentemente de suas 

condições físicas, sensoriais ou cognitivas. 

Não somente no mundo físico, mas também no virtual ou digital faz-se 

necessário a criação de ambientes acessíveis a todos, independentemente de 

qualquer limitação. Seguindo esta linha de raciocínio, Carvalho (2003, p.79), 

argumenta que um ambiente acessível, “[...] diz respeito aos produtos e construções 

acessíveis e utilizáveis por pessoas com deficiência”. 

Corradi, Norte e Vidotti (2008, p.71), definem que acessibilidade no contexto 

digital: 
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É caracterizada pela flexibilidade de apresentação da informação e pela 

interação ao respectivo suporte informacional, o qual permite a sua utilização 

por pessoas com diferentes habilidades e condições sensoriais, bem como 

seu uso em diferentes ambientes e situações, por meio de vários 

equipamentos ou navegadores. 

  

Por tanto, pode-se concluir que acessibilidade é a possibilidade de qualquer 

pessoa, portadora de limitação ou não, independente de suas capacidades físico-

motoras, perceptivas, culturais e sociais usufruir de produtos e serviços em condições 

de igualdade, seja em um ambiente físico ou digital. 

2.2.2 Usabilidade 

Usabilidade diz respeito ao tempo gasto pelo pesquisador/usuário para 

encontrar a informação buscada, bem como a facilidade e flexibilidade de se chegar 

a essa informação, e por fim conseguir suprir a demanda do mesmo alcançando sua 

satisfação. 

Cunha e Cavalcante, (2008, p. 23) definem usabilidade como sendo: 

Grau com que usuários específicos podem alcançar metas específicas em 

determinado ambiente, com eficácia, comodidade e modo aceitável (...) 

Facilidade com que um catálogo de dados bibliográficos e outros tipos de 

recursos informacionais podem ser utilizados pelo usuário. 

 

No contexto deste trabalho, usabilidade refere-se à qualidade de interação 

entre os sujeitos e os ambientes informacionais digitais no momento do uso. 

Existem alguns critérios a serem seguidos para se chegar a um nível relevante 

de acessibilidade. O (Quadro 4) a seguir foi elaborado de acordo com as metas 

propostas por autores como Preece, Rogers e Sharp (2005), pelas heurísticas de 

Nielsen e Tahir (2002) e pelos Processos específicos de Usabilidades, propostos por 

Camargo e Vidotti (2009). 
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Quadro 3 - Critérios de Usabilidade na Web 

 
     Fonte: Adaptado de Peixoto (2012). 
 

Nielsen e Loranger (2007, p.16) apresentam um conceito para usabilidade, no 

qual é possível verificar a importância do usuário na interação com um produto. 

A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso de 

algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem 

aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram 

daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. Se as 

pessoas não puderem ou não utilizarem um recurso, ele pode muito bem não 

existir  

A usabilidade está diretamente relacionada ao grau com que os usuários 

acessam um determinado sistema, desta forma é possível medir o nível de aceitação 

e satisfação dos mesmos.  No decorrer deste capítulo foi possível compreender a 

estreita relação existente entre indivíduos, tecnologia e sociedade. A esses elementos 

deve ser atribuída igual importância no desenvolvimento e implantação de 

ferramentas informacionais digitais. É de suma importância também, compreender as 

necessidades de informação buscadas e o desempenho dos usuários em relação ao 

que procura, pois, estes são sujeitos participantes de uma sociedade que cresce 

aceleradamente no âmbito das tecnologias e da informação. 

Nota-se que os estudos relacionados aos usuários direcionam o 

desenvolvimento de ambientes de interfaces arquiteturais informacionais mais 

inclusivas, permitindo assim um olhar amplo para sua usabilidade e acessibilidade. 

Diante o exposto, percebe-se que tanto a arquitetura da informação, quanto a 

usabilidade e acessibilidade, são elementos que se interligam, desta forma, não 

devem ser estudados ou aplicados separadamente. 
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Quadro 4 - Atributos associados a usabilidade 

 
1. Facilidade de aprendizagem (Learnability) 

– o sistema deve ser fácil de aprender 
para que se possa começar a interagir 
rapidamente; 

 

2. Eficiência de uso (Effi ciency) 

– assim que se saiba como utilizar o sistema, 

deve haver condições para alcançar a maior 

produtividade possível; 

 

3. Facilidade de memorização 

(Memorability) 

– deve haver simplicidade na retenção de como 

utilizar o sistema, para que após certo tempo, 

não se necessite aprender tudo novamente; 

 

4. Baixa taxa de erros (Errors) 

– deve haver uma baixa taxa de erros, e quando 

eles acontecerem, deve existir a capacidade de 

recuperação; 

 

5. Satisfação subjetiva (Satisfaction) 

– o sistema deve ser agradável de usar. 

  Fonte: Extraído de Sousa (2012). 

 

Doravante discutiremos, do ponto de vista teórico, sobre Repositórios Digitais. 

3 REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

Para minimizar a falta de visibilidade dos trabalhos científicos e prover o livre 

acesso aos mesmos, surgiu a necessidade de se criar um espaço digital para que 

tanto as instituições pudessem armazenar e dispor livre acesso as informações 

contidas nesses ambientes. Entretanto, tal espaço, além do armazenamento, também 

deveria possibilitar o gerenciamento, o tratamento, a recuperação, o uso, a 

preservação e a disseminação dessa produção. Diante disso, surgiram os 

Repositórios Digitais (RD) como contributo na comunicação e disseminação de 

informação nas comunidades científicas (CAMARGO, VIDOTTI, 2009, p. 55). 

Em termos de políticas, os Repositórios Digitais devem estar de acordo com 

as políticas da Open Archives Initiative (OAI)1 que fornece padrões de 

interoperabilidade no contexto dos ambientes digitais. 

De acordo com Camargo e Vidotti (2009, p. 55): 

Os repositórios digitais podem ser considerados como espaços digitais que 
armazenam as coleções de uma instituição ou comunidade, utilizando 
sistemas de informação para possibilitar funções como: criação de 
comunidades e de coleções, cadastro de usuários, gerenciamento de 
políticas de conteúdos e auto arquivamento de documentos. 

                                                           
1 A Open Archives Initiative desenvolve e promove padrões de interoperabilidade que visam facilitar a 

disseminação eficiente de conteúdo. OAI tem suas raízes nos movimentos de acesso aberto e repositórios 

institucionais (Disponível em: < https://www.openarchives.org/>. Acesso em: 26 de Abril 2018). 



33 
 

 
 

 

Diante do exposto, pode-se pensar um RD como uma maneira de armazenar 

conteúdos digitais com a capacidade de salvaguardar e administrar esse material por 

muito tempo e também prover o acesso apropriado. Para tal faz necessário ser 

desenvolvido à luz da Arquitetura da Informação para que todos os sistemas que a 

compõem (organização, rotulagem, busca, navegação) estejam entrelaçados de 

maneira a garantir o bom funcionamento do RI. 

Os Repositórios Digitais são conceituados e classificados a partir da 

abrangência proposta pelo documento indicado, sendo assim, Kuramoto, (2011, 

online) sugere alguns tipos de RD: 

Repositório Institucional para caracterizar aqueles repositórios que 
armazenam a produção científica de uma dada instituição; Repositório 
Temático ou Disciplinar para caracterizar aqueles repositórios que 
armazenam a produção científica de uma área do conhecimento; Repositório 
Central para caracterizar aqueles repositórios que armazenam a produção 
científica referente às pesquisas financiadas por uma ou mais agências de 
fomento; 
Repositório Departamental para caracterizar os repositórios que armazenam 
a produção científica de um departamento de uma instituição, ou no caso 
francês, dado que lá a unidade da federação se chama departamento, a 
produção científica de um de seus estados; Repositório Inter- Institucional 
para caracterizar os repositórios que armazenam a produção científica de 
duas ou mais instituições; Repositório Nacional para caracterizar o repositório 
que armazena a produção científica de um país; Repositório Internacional 
para caracterizar o repositório que armazena a produção científica de mais 
de um país; Repositório Regional para caracterizar o repositório que 
armazena a produção científica de uma região. Por exemplo: América Latina; 
Comunidade Europeia; ou Região Sul do Brasil; Repositório Estadual para 
caracterizar os repositórios que armazenam a produção científica de um 
estado ou unidade da federação. 

  
Apesar de existir vários tipos de RD, esta pesquisa se atém aos Repositórios 

Institucionais (RI) por ser componente relevante do universo deste trabalho. 

 

3.1 Repositórios Institucionais 
 

Os repositórios institucionais encaixam-se nos Open Archives Initiative (OAI) 

e Open Access Movement (OA)2 que são movimentos conhecidos por Iniciativa dos 

Arquivos Abertos. 

                                                           

2 O Open Access Movement (OA) é a disponibilidade on-line gratuita de conteúdo digital. É mais conhecido e mais 

viável para artigos de periódicos científicos e acadêmicos revisados por pares, publicados por acadêmicos sem 

expectativa de pagamento. Publicação de acesso aberto, onde o autor financiador de pesquisa do autor ou 

instituição) paga os custos de publicação, foi proposto como uma alternativa para um modelo de recuperação de 
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O Acesso Aberto corresponde ao livre acesso a todo tipo de produção 

científica (artigos científicos, documentos de conferência, teses, capítulo de livros e 

monografias), onde o usuário/pesquisador pode acessar, fazer download, imprimir e 

usar para qualquer finalidade legal, sem barreira financeira. Configura-se em um 

movimento internacional, que se iniciou a partir das dificuldades encontradas em 

acessar a informação científica produzida pela própria comunidade, por meio dos 

periódicos científicos. 

Para reforçar a explanação anterior, King (2010), ressalta que o livre acesso 

a toda a literatura científica “não tem apenas valor substancial para os investigadores 

financiados por órgãos federais enquanto leitores, mas para outros cientistas, além de 

ser um ganho para a ciência e suas contribuições para economia e para a sociedade”. 

Em 2002, a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI)3 divulga os 

repositórios como um meio digital para a implementação do acesso aberto, bem como 

indica duas estratégias complementares para que a literatura científica esteja 

disponível e acessível a todos.  

a) Via Dourada, que significa o acesso aberto promovido nos próprios 
periódicos científicos, de modo que os artigos científicos possam ser 
disseminados sem restrições de acesso ou uso; b) Via Verde, que significa o 
sinal verde de editores científicos para o arquivamento da produção científica 
pelos próprios autores em repositórios digitais de acesso aberto, 
especialmente em repositórios institucionais (LEITE, 2009, p. 17, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva surgem os RI voltados às instituições de ensino e pesquisa 

e são considerados ambientes informacionais digitais capazes de dá todo suporte à 

informação, desde a guarda; preservação e o acesso por parte da comunidade 

envolvida.   

Na concepção de Rosa (2011, p. 137), os RI: 

Constituem um importante veículo de divulgação da produção intelectual e 
científica dos membros da instituição promotora, mas representam também 
um recurso aberto a outros potenciais utilizadores, constituindo um patrimônio 
útil à sociedade em geral. 

 

                                                           
custos baseado em assinatura (Disponível em: < http://wiki.p2pfoundation.net/Open_Access_Movement>. Acesso 

em: 30 Abril 2018). 

3 A Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI) é uma declaração pública de princípios relacionados ao 

acesso aberto à literatura de pesquisa, que foi divulgada ao público em 14 de fevereiro de 2002. Surgiu de uma 

conferência convocada em Budapeste pela Instituto Open Society de 1 a 2 de dezembro de 2001 para promover o 

acesso aberto - na época também conhecida como Bolsa Online Gratuita (Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Open_Access_Initiative>. Acesso em: 04 maio 2018). 
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Desta forma, por meio do RI, a instituição assume o compromisso de 

promover a guarda e o acesso à informação ali depositada, bem como se 

responsabiliza pela sua preservação.  

Corrêa (2013, p. 36) entende um RI como sendo: 

Um serviço de informação científica dedicado ao gerenciamento da produção 
intelectual de uma instituição de ensino e pesquisa, contemplando a reunião, 
armazenamento, organização, preservação, recuperação e ampla 
disseminação da informação científica produzida em uma instituição. 

 

Diante da trama de conceitos tecida, pode-se entender um RI como sendo um 

serviço de informação científica, em ambiente digital e interoperável, direcionado à 

gestão da produção intelectual da instituição de ensino e pesquisa. Tem como 

propósito a salvaguarda, organização, recuperação e, principalmente, a disseminação 

da informação científica produzida na instituição. 

Os RI não surgiram com o intuito de extinguir ou substituir os periódicos, 

apenas complementam algumas de suas funções; como também não são catálogos 

ou sistemas de gestão de bibliotecas, mas é plausível que exista uma conexão entre 

eles para que haja uma maior coerência no serviço. Outro ponto relevante de se 

destacar é que os RI não publicam, somente disponibilizam trabalhos científicos que 

foram publicados ou não. 

Escolheu-se como foco dessa pesquisa a via verde por se tratar de repositório 

institucional, mais especificamente, os que compõem as Universidades Federais 

Nordestinas. Haja visto que é crescente o número de Universidades Federais 

Brasileiras implantando os repositórios institucionais como base digital para o 

arquivamento e o livre acesso ao conhecimento produzido pelos membros da 

instituição no exercício da sua missão.  

Em 2007, tramitou no senado brasileiro um projeto de lei acesso aberto (PL 

1120/2007) que contemplava as universidades públicas, tornando obrigatória a 

criação/implantação de repositórios institucionais para facilitar o acesso da produção 

técnico – científica (monografias, teses, dissertações, e artigos publicados em 

revistas, nacionais e internacionais, com revisão por pares) dessas instituições, mas, 

esse projeto foi arquivado e reapresentado à Câmara dos Deputados em 2011, como 

PLS 387/2011, Projeto de Lei para Acesso Aberto à Produção das Universidades 

Públicas Brasileira, de autoria do senador Rodrigo Rollembergem. 

Em seu Art. 1º: 
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As instituições de educação superior de caráter público, bem como as 
unidades de pesquisa, ficam obrigadas a construir repositórios institucionais 
de acesso livre, nos quais deverá ser depositado, obrigatoriamente, o inteiro 
teor da produção técnico-científica conclusiva dos estudantes aprovados em 
cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, assim como, da 
produção técnico-científica, resultado de pesquisas científicas realizadas por 
seus professores, pesquisadores e colaboradores, apoiados com recursos 
públicos para acesso livre na rede mundial de computadores (BRASIL, 2011). 

 

O desenvolvimento do acesso aberto à informação, a concepção de RI e a 

preparação de uma política consistente com respeito ao registro e disseminação de 

conteúdos digitais, são pontos relevantes que vêm ao encontro da demanda docente 

de expandir a produção intelectual da instituição de ensino e pesquisa. A implantação 

de ambientes digitais de acesso aberto dá mais notoriedade e transparência, diminui 

a lacuna de acesso àquilo que é produzido pela universidade, enaltecendo sua função 

de servir ao seu público e à sociedade, e promover o conhecimento científico e 

cultural. 

Seguindo essa linha de pensamento, o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) lançou o edital FINEP/PCAL/XBDB n. 003/2009, com 

intuito de dar suporte e servir de apoio a projetos de implantação de RI nas instituições 

públicas de todas as esferas (federais, estaduais e municipais) de ensino e pesquisa 

e sua integração ao Portal Oasis.Br4. 

De acordo com o Portal Brasil (2014, online): 

As universidades brasileiras passam a contar com um aliado para aumentar 
a visibilidade de suas produções acadêmicas. Trata-se do lançamento, em 
conjunto, dos repositórios institucionais das 33 instituições públicas de ensino 
e pesquisa contempladas com os kits tecnológicos distribuídos por meio da 
parceria entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(Ibict) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ambos órgãos 
vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O chamado “kit 
tecnológico” é composto de um servidor instalado com softwares livres que 
compõem o ambiente de desenvolvimento, tais como sistema operacional 
Linux, acompanhado de servidor Web Apache, PHP e banco de dados 
MySQL, além dos aplicativos específicos para a construção e gerenciamento 
dos repositórios, como o Dspace e Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revistas. 

 

O desenvolvimento de RI abrange várias questões como institucionais, 

políticas e tecnológicas, para tanto deve-se traçar políticas de gestão que abarque às 

características, interesses e necessidades individuais da instituição e dos sujeitos que 

                                                           
4 O Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto (oasisbr), é um mecanismo de busca 

multidisciplinar que permite o acesso gratuito à produção científica de autores vinculados a universidades e 

institutos de pesquisa brasileiros. Por meio do oasisbr é possível também realizar buscas em fontes de informação 

portuguesas (Fonte:< http://oasisbr.ibict.br/vufind/>). 
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a compõem, que na maioria das vezes, têm muitas especificidades.  De acordo com 

o modelo proposto por Leite (2009) para implantação de Repositórios Institucionais, 

há quatro fases que precisam ser executadas: 

Quadro 5 - Implantação de Repositórios Institucionais 

FASES DESCRIÇÃO 

1ª Planejamento 

2ª  Implementação do repositório institucional 

3ª Assegurando a participação da comunidade 

4ª Estratégias para constituir o sistema global e aberto de gestão e comunicação da 

informação científica 

Fonte: Extraído de (LEITE, 2009, p, 26) 

 

É imprescindível que um RI seja criado com finalidades bem definidas, a partir 

de um planejamento elaborado e devidamente contextualizado como explicitado 

anteriormente. Para isso, todas as atividades traçadas devem ser cumpridas, como 

exemplifica a (Figura 6). 

 
Figura 6 - Fases da construção de repositórios institucionais de acesso aberto 

 
             Fonte: Adaptado de Leite (2009, p. 37). 
 
 

Desta forma, para a criação de um RI é necessário o engajamento de uma 

equipe multidisciplinar (bibliotecários, analistas de sistemas, profissionais de 

comunicação/marketing), apropriada para desenvolver com qualidade as fases 

apresentadas na (Figura 6), como também apta a estabelecer políticas de depósito, 

de preservação, de acesso e de uso. Assim, resultará em um ambiente digital de 

acesso global e aberto para a gestão e comunicação do conhecimento científico da 

instituição envolvida. 
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Outra etapa muito importante que acontece após o planejamento do RI, é a 

implementação, esta fase inclui as atividades que estão compreendidas entre a 

escolha do software que será empregado e a elaboração das políticas que conduzirão 

o andamento do repositório, para garantir a participação efetiva dos sujeitos/usuários 

no repositório institucional. 

Como já explanado anteriormente através dos autores citados, a criação de 

um RI é um processo complexo que envolve várias etapas e necessita de profissionais 

capacitados para desenvolvê-las com maestria. E, para que toda essa máquina 

funcione a Arquitetura da Informação e os sistemas que a compõem necessitam estar 

muito bem elencados, permitindo assim, que todo o processo (armazenamento, 

recuperação, busca, disseminação) relacionado ao RI flua de maneira satisfatória. 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa científica é um evento teórico e metodológico. Para Baquero 

(2009, p. 27) “todo e qualquer conhecimento é resultado dessas duas dimensões”. 

Para este autor a pesquisa diz respeito a construção de um conhecimento dentro de 

um conjunto de regras e princípios denominados científicos. Vista desta forma a 

pesquisa requer a compreensão dos diversos elementos e etapas que a constituem 

enquanto processo. 

Conforme já abordamos, a metodologia é um elemento fundamental na 

pesquisa e existem diversas metodologias que se afinam a pesquisa a partir do objeto 

de investigação e do ângulo de abordagem escolhido pelo pesquisador. 

Apoiados em Demo (1987) afirmamos que a metodologia desta pesquisa é 

sistêmica. O sistemismo “alimenta-se da teoria dos sistemas e também das 

concepções funcionalistas da sociedade” (DEMO, 1987, p. 109). O traço mais 

importante de um sistema não é a inter-relação entre as partes, mas a capacidade de 

permanente retroalimentação que mantém a dinâmica de sua recomposição e 

equilíbrio (DEMO, 1987). Assim, cada RI analisado é entendido como um sistema que 

integra elementos arquiteturais de organização, navegação, rotulagem, busca e 

representação. 

Em relação aos objetivos, esta pesquisa é considerada descritiva e 

exploratória.  Para Andrade (2001) na pesquisa descritiva os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados com o uso de técnicas 
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padronizadas e coleta de dados. A pesquisa exploratória, de acordo com Churchil 

Júnior e Peter (2000, p. 26), “tem o intuito de adquirir e evidenciar ideias e percepções, 

e com isso, gerar prováveis hipóteses”. 

Quanto à fonte de dados trata-se de uma pesquisa bibliográfica. De acordo 

com Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica disponibiliza subsídios para 

determinar, resolver, não apenas problemas já conhecidos, como também descobrir 

novas áreas onde os problemas não se solidificaram satisfatoriamente, tendo como 

objetivo permitir ao pesquisador um reforço na análise de suas pesquisas ou 

manipulação de suas informações. Utilizou-se em todo o percurso desta pesquisa 

fontes de informação como: livros, periódicos científicos impressos e eletrônicos, 

artigos científicos, teses, dissertações e sites relacionados com o tema em questão 

(MORESI, 2003). 

Quanto à abordagem de análise dos dados coletados, é configurada como 

qualitativa e quantitativa, uma vez que, de acordo com Sampieri, Conrado e Lucio 

(2006, p.8) o “enfoque qualitativo busca principalmente dispersão ou expansão dos 

dados ou da informação; enquanto o quantitativo pretende intencionalmente “delimitar 

a informação”. 

 

4.1 População e Amostra 

No que diz respeito ao universo e amostra, tomou-se para análise inicial todas 

as Instituições de Ensino Superior Federais da região nordeste (IES): a Universidade 

Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a Universidade 

Federal da Integração Internacional da Lusofônia Afro-Brasileira (UNILAB), a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) e a Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA). 

Procedida a investigação verificou-se que nem todas as IES possuem 

Repositório Institucional, como mostra o (Quadro 6).  
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 A priori, a escolha da amostra deu-se pelo fato dessas instituições possuírem 

RI e com base na análise prévia de que todos utilizam o mesmo software em seus 

RIs, o Sistema para Construção de Repositórios Institucionais Digitais (DSpace).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia 

(IBCT, 2002): 

O DSpace foi desenvolvido para possibilitar a criação de repositórios digitais 
com funções de armazenamento, gerenciamento, preservação e visibilidade 
da produção intelectual, permitindo sua adoção por outras instituições em 
forma consorciada federada. O sistema foi criado de forma a ser facilmente 
adaptado. Os repositórios DSpace permitem o gerenciamento da produção 
científica em qualquer tipo de material digital, dando-lhe maior visibilidade e 
garantindo a sua acessibilidade ao longo do tempo. São exemplos de material 
digital: documentos (artigos, relatórios, projetos, apresentações em eventos 
etc.), livros, teses, programas de computador; publicações multimídia, 
notícias de jornais, bases de dados bibliográficas, imagens, arquivos de áudio 
e vídeo, coleções de bibliotecas digitais, páginas Web, entre outros 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊCIAS E 
TECNOLOGIA, 2002). 

 

Assim, o corpus de análise foi composto pelos Repositórios Institucionais das 

Universidades Federais da região Nordeste conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Universidades Federais da Região Nordeste 

Estado Universidade Sigla 

Pernambuco/Bahia/Piauí Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF 

Alagoas Universidade Federal de Alagoas UFAL 

Bahia Universidade Federal da Bahia UFBA 

Bahia Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB 

Ceará Universidade Federal da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira 

UNILAB 

Ceará 

Ceará 

Universidade Federal do Ceará 

Universidade Federal do Cariri 

UFC 

UFCA 

Maranhão Universidade Federal do Maranhão UFMA 

Paraíba Universidade Federal da Paraíba UFPB 

Paraíba Universidade Federal de Campina Grande UFCG 

Pernambuco Universidade Federal de Pernambuco UFPE 

Pernambuco Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE 

Piauí Universidade Federal do Piauí UFPI 

Rio Grande do Norte Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 

Rio Grande do Norte Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA 

Sergipe Universidade Federal de Sergipe UFS 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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As Universidades destacadas em vermelho não possuem RI e a página da 

UNILAB encontrava-se inacessível no período de desenvolvimento desta pesquisa 

(janeiro a março de 2019), das 16 (dezesseis) Universidades Federais do NE, 11 

(onze) possuem repositório. 

 

4.2 Coleta e processamento dos dados 

Os dados foram coletados através do acesso às páginas dos RI das 

Universidades supracitadas, no período de janeiro a março de 2019, utilizou-se um 

diário de campo para relatar as percepções acerca das interfaces desses ambientes 

digitais. Para coleta das imagens das interfaces utilizou-se o navegador Mozilla Firefox 

versão 17.0.1. As interfaces capturadas foram transformadas em arquivos imagéticos 

no formato .jpg para análise, as informações adquiridas foram analisadas com base 

nos sistemas da Arquitetura da Informação como representado no (Quadro 5). 

 

Quadro 7 - Sistemas da Arquitetura de Informação 

 
 Fonte: Adaptado de Garrett (2003) e Morville e Rosenfeld (2006). 
 
 

 O sistema de organização foi analisado seguindo o modelo de organização 

da Arquitetura da Informação, de cima para baixo (Top-Down). Este modelo visa 

facilitar a recuperação da informação, pois, foca no interesse de busca principal do 

usuário. Trata-se de uma classificação hierárquica facilitando a recuperação da 
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informação. Também serão analisados os sistemas de organização, navegação, 

rotulagem e busca na perspectiva de Rosenfeld, Morville e Arango (2015). 

A abordagem qualitativa foi empregada para análise dos sistemas de 

organização, navegação e rotulagem. Para o sistema de busca foi utilizado um 

enfoque quantitativo seguindo a seguinte sequência de análise: inicialmente foram 

atribuídos termos na caixa de busca, afim de detectar se os resultados que emergiram 

correspondem com clareza às construções sintáticas de busca; após isso foi realizada 

a análise descritiva dos dados, sendo feita a análise percentual. 

5 ANÁLISE   E DISCUSSÕES 

A análise das interfaces dos Repositórios Institucionais da Região Nordeste 

foi realizada nos meses de janeiro a março de 2019 e qualquer modificação posterior 

a esse período, não foi considerada. Os resultados obtidos serão descritos, a seguir.    

É importante ressaltar que todos os Repositórios Institucionais analisados possuem o 

Sistema Dspace (uma plataforma que permite o depósito de documentos em qualquer 

formato - texto, vídeo, áudio e dados). Comporta a disponibilização desses conteúdos 

na Internet, indexando o seu conteúdo quando possível e possibilita ainda a 

preservação dos documentos. E por isso é bem provável que possuam problemas 

semelhantes. 

5.1 Sistema de Organização 

O sistema de organização é o sistema que alia e categoriza o conteúdo 

informacional, parte do pressuposto de que é imprescindível organizar o espaço em 

que a informação está inserida para assim recuperá-la. Utiliza-se, portanto, de 

esquemas de organização, que são configurações usadas para conferir significado ao 

conteúdo e categorizá-lo de modo que seja compreensível para os usuários. A 

principal e fundamental contribuição desses esquemas é consentir que o usuário 

tenha uma visão mais ampla de como toda a informação está organizada no site 

(ROSENFELD; MORVILLE; ARANGO, 2016). 

No Sistema de organização, procurou-se analisar o modo em que as 

informações dos Repositórios Institucionais das Universidades Federais da região 

nordeste estão organizadas, estruturadas, etc. Levando em consideração que todos 

os RI da amostra foram desenvolvidos com base no software Dspace, e que o mesmo 
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possibilita a customização de acordo com as necessidades de cada instituição e de 

seus departamentos. 

Adotou-se como base o modelo de organização da Arquitetura da informação 

Top-down, também conhecido como organização de cima para baixo, este modelo 

adota como foco central o conteúdo principal que o usuário irá procurar, segue uma 

classificação hierárquica de forma que facilita a busca e recuperação da informação 

(ROSENFELD; MORVILLE; ARANGO, 2015). 

Para a realização da análise do sistema de organização, buscou-se responder 

as questões top-down de acordo com Rosenfeld, Morville e Arango (2015), são elas: 

1- Onde estou? 

2- Eu sei o que estou procurando; como faço para pesquisar por isto? 

3- Como faço para contornar este site? 

4- O que é único e importante sobre esta organização? 

5- O que está disponível neste site? 

6- O que está acontecendo lá? 

7- Como faço para interagir com eles através de outros meios/canais digitais 

populares? 

8- Como faço para entrar em contato com um Ser Humano? 

9- Qual é o seu endereço? 

10- Como posso acessar minha conta? 

Ao proceder as análises das interfaces dos RI das Universidades Federais da 

região Nordeste verificou-se que não é possível localizar todas as respostas, e as que 

foram identificadas necessitam de possíveis ajustes.  

Em relação a primeira indagação “Onde estou?” é possível identificar na 

página inicial de cada RI um rótulo imagético, porém este rótulo não deixa explícito 

onde o usuário se encontra dentro da página. Os RIs (UFBA, UFC, UFMA, UFS) 

possuem além desse rótulo imagético, uma apresentação sucinta sobre o Repositório, 

todavia algo que pouco descreve o RI. Ao entrar na página inicial dos RI da 

Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) e da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), o usuário se depara com a logo dos RI, no entanto, todos os recursos 

disponíveis na página inicial pertencem a base de dados do Dspace (software utilizado 

para criação do RI), dificultando assim a busca por parte do usuário por se sentir 

confuso em sua localização. O RI/UFPI aparece como um rótulo pertencente ao menu 
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“Comunidades no Dspace” com link de direcionamento para o Repositório, como 

mostra a (Figura 7). Uma customização referente a esses pontos seria bastante 

relevante para facilitar a navegação. 

 

Figura 7 - Página inicial do RI/UFPI 

 

Fonte: UFPI (http://repositorio.ufpi.br/xmlui/). 

 

Sobre a segunda questão “Eu sei o que estou procurando; como faço para 

pesquisar por isto?” alguns RI possuem duas caixas de pesquisa e o usuário tem a 

possibilidade de traduzir a página para o inglês ou espanhol, sendo que os únicos RIs 

que não possuem esse recurso são os RIs (UFPI e UFRPE). O RI/UFPI se difere dos 

demais por apresentar na sua caixa o nome “Busca Dspace”. Sugere-se nesse caso 

substituir por “Busca”, para facilitar o entendimento do usuário. 

A respeito da terceira questão “Como faço para contornar este site?” o 

usuário encontra na página inicial da maioria dos RI duas opções: um menu “Navegar” 

que mostra as opções de navegação do Repositório e ainda um link “Ajuda” que 

direciona o usuário a um tutorial sobre como funciona a navegação dentro do RI 

através do Software Dspace. Com exceção dos RI das (UFPI, UFRN e UFRB) ambos 
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possuem somente uma opção: o menu “Navegar”, sendo que este menu do RI/UFPI 

mostra opções de navegação dentro do site Dspace e não do RI/UFPI. Sugere-se 

nesse caso a customização do menu “Navegar” dando prioridade ao acesso aos 

documentos existentes no RI/UFPI, deixando o Dspace para uma página posterior.  

Observou-se ainda, que as informações existentes no link “Ajuda” não se 

encontram na língua oficial do país, no caso português BR, com exceção do RI/UFPE 

e do RI/UFS, ambos possuem um manual explicativo de como se locomover na página 

e encontram-se escritos em português. Observa-se que seria relevante que os demais 

RI tivessem outras opções de idiomas no seu link “Ajuda” haja visto que nem todos os 

usuários dominam outros idiomas. 

Sobre a quarta questão “O que é único e importante sobre esta 

organização?” há pouca informação disponível para o usuário/pesquisador a respeito 

do perfil dos Repositórios, como por exemplo: a data de criação do Repositório? Quais 

tipos de documentos podem ser armazenados no Repositório? Qual ferramenta e 

versão foram utilizadas na construção do repositório? Quantos documentos estão 

armazenados naquele ambiente? Quem é o profissional ou equipe responsável pelo 

Repositório? Qual o número de registro no ranking do OpenDOAR5? E para obter a 

maioria dessas informações o usuário precisa entrar em contato com o administrador 

do RI, tornando mais dispendioso em caso de uma possível pesquisa para realização 

de um trabalho.  

Pensa-se que seria relevante que essas informações já se encontrassem 

disponíveis para acesso na própria página do Repositório, facilitando assim, a busca 

por parte do pesquisador. 

Para responder a quinta questão “O que está disponível neste site?” seis 

dos Repositórios pesquisados (UFBA, UFMA, UFPI, UFC, UFRPE e UFPE) possuem 

na sua página inicial um menu “Comunidades”, no qual é possível ter acesso a 

diferentes espaços digitais com variados tipos de documentos. Pode- se pensar aqui 

na possibilidade de customização de menus expansíveis. Nos demais RI (UFAL, 

UFRN, UFS, UFPB, UFRN) esta opção encontra-se disponível no menu “Navegação”.  

                                                           
5 O OpenDOAR é o diretório global com qualidade garantida de repositórios acadêmicos de acesso aberto. Ele 

permite a identificação, navegação e busca de repositórios, com base em uma variedade de recursos, como 

localização, software ou tipo de material mantido (Fonte: < http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/>). 
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A sexta questão “O que está acontecendo lá?” somente pode ser 

respondida nos RI (UFRN e UFPE), ver (Figura 8). Nos demais repositórios analisados 

não há nenhuma ferramenta que responda a essa pergunta. Sugere-se a inserção de 

uma caixa de “Notícias” que poderia ser atualizada com frequência pelos 

administradores do Repositório com informações úteis aos usuários/pesquisadores 

sobre por exemplo: a quantidade de acessos do Repositório; quais as submissões 

mais recentes; dentre outras.  

    
Figura 8 - Resposta à sexta pergunta localizada no RI/UFRN 

 
    Fonte: Capturado de UFRN (http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/). 

 

Quanto a sétima questão “Como faço para interagir com eles através de 

outros meios/canais digitais populares?” não pode ser respondida, pois não existe 

em nenhum dos RI analisados qualquer sinalização indicando um meio/canal digital 

que pudesse ser utilizado pelo usuário como meio de interação com a página. Pode-

se sugerir neste caso, o desenvolvimento de um aplicativo móvel (sistema 

desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel, como tablets e 

smartphones, por exemplo) que proporcionará aos usuários acesso mais rápido; maior 

visibilidade do conteúdo; comunicação imediata em relação a novas submissões; etc. 

Em relação a oitava questão “Como faço para entrar em contato com um 

Ser Humano?” Há na barra de ferramentas na parte superior da página inicial dos RI 

(UFAL, UFC, UFPE, UFS, UFPB, UFRB) um link “Contato”, onde o usuário tem a 

possibilidade de falar; tirar alguma dúvida; adquirir alguma informação com o 

administrador do Repositório. Nos demais RI (UFMA, UFPI, UFRPE), esse link 

encontra-se ao final da página inicial de cada um. Todavia, a localização e indicação 

do link “Contato” nesses Repositórios poderia ser mais visível. Já o RI/UFRN possui 
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na sua página inicial um link “Feedback” que tem a mesma função que os citados 

anteriormente. Sugere-se substituir esse termo por “Contato”. 

A nona questão “Qual é o seu endereço?”, pode ser respondida somente 

no RI/UFS, o qual disponibiliza ao final da página inicial a informação relacionada a 

instituição ao qual pertence, bem como o setor que o administra. Nos demais 

repositórios essa informação limita-se apenas a instituição aos quais pertencem, 

deixando a desejar. Aconselha-se que as informações referentes ao setor/local que 

administra o repositórios fiquem expostas na página inicial, sem que haja a 

necessidade do usuário entrar em contato com o administrador para obtê-las.  

Sobre a décima e última pergunta “Como posso acessar minha conta?”, 

encontra-se na página inicial de todos os Repositórios analisados um menu “Entrar”, 

onde o usuário é direcionado a três opções de login. 

Realizada a análise, constatou-se que não é possível localizar todas as 

respostas correspondentes às questões Top-Down, a exemplo da interface do 

RI/UFAL, como mostra a (Figura 9). 

 
Figura 9 - Respostas às perguntas (Top-Dawn) no RI/UFAL 

 
Fonte: Capturado de UFAL (http://www.repositorio.ufal.br/). 

 

Percebe-se que há nas interfaces dos RI estudados, algumas funções que 

poderiam ser melhor aplicadas/utilizadas por meio de uma reformulação do sistema 

de organização. A atualização de alguns repositórios, como é o caso do RI/UFBA, 
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para uma versão mais recente do Dspace resolveria boa parte das questões 

pontuadas acima, bem como uma configuração e customização mais personalizada 

de todos os RI citados sanaria grande parte das questões. 

 No geral, a organização dos elementos gráficos (menus, links, logomarca, 

etc.) dos repositórios institucionais analisados é basicamente a mesma, bem como a 

ordem dos menus, com poucas alterações, indicando baixo nível de customização. 

Talvez, porque, como dito anteriormente, todos utilizem o software Dspace e os 

administradores dos repositórios tenham recebido as mesmas orientações para o 

desenvolvimento deles, disponibilizadas pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia). O Repositório que exibe uma personalização maior, com 

um design gráfico mais diferenciado e uma mudança na disposição dos elementos na 

tela é o RI da Universidade Federal do Pernambuco, por possuir uma versão mais 

atualizada do Dspace, como mostra a (figura 10). 

 

 
Figura 10 - Interface do Repositório Institucional da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 
Fonte: UFPE (https://repositorio.ufpe.br/). 

 

Observa-se ainda que tais Repositórios carecem de informações a respeito 

das submissões e povoamento, de informações referentes a sua própria história de 

criação, desenvolvimento e localização. 

E que com o desenvolvimento acelerado das TIC, sejam pensados e criados 

meios/suportes de ampliar cada vez mais a divulgação, o acesso e a acessibilidade a 

esses espaços digitais tão ricos de informações e de extrema relevância para a 

sociedade acadêmica. 
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Como já mencionado na metodologia, os sistemas de rotulagem, navegação 

e busca serão analisados de acordo com a perspectiva de Rosenfeld, Morville e 

Arango (2015).  

 

5.2 Sistema de Rotulagem 

 Ao proceder as análises do sistema de rotulagem nas interfaces dos RI, 

verificou-se que todas possuem na parte superior da página inicial o logotipo do 

Repositório, a exemplo as do (Quadro 7). Trata-se de um rótulo imagético que ao ser 

clicado redireciona o usuário para a página inicial/home, caso o usuário esteja em 

outra subpágina. Isso não acontece no rótulo do RI/UFAL, pois ao ser clicado, o 

usuário é direcionado para uma página diferente da página inicial, o que não deveria 

acontecer, ver (figura 11). 

Outro ponto observado diz respeito ao espaço dimensional do rótulo, como é 

o caso do rótulo do RI/UFMA, o mesmo fica quase imperceptível na página devido ao 

seu tamanho e também a cor da fonte do espaço onde ele se encontra. 

 

    
Figura 11 - Logotipo dos Repositórios Inatitucionais da UFS, UFPB, UFRB, UFRPE 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
Do ponto de vista da rotulagem estes rótulos poderiam ser melhor 

estruturados no que tange a parte espacial e visual da página, levando em conta que 

alguns possuem pouca visibilidade, como o caso citado anteriormente. 
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Figura 12 - Erro ao clicar no logotipo do RI/UFAL  

 
   Fonte: Capturado de UFAL (http://www.repositorio.ufal.br/). 

 

Outra região digital analisada diz respeito ao menu dos Repositórios, observa-

se que a maioria possui um menu horizontal estruturado a partir de alguns rótulos 

principais como: “Página Inicial”, “Navegar”, “Ajuda”, “Contato”, “Documento”, “Busca”, 

“Entrar em”, “Idiomas”. E todos os rótulos direcionam o usuário para uma estrutura 

secundária. Todavia, somente os RI (UFBA, UFPE, UFRB e UFS) possuem rótulos 

que remetem ao usuário a apresentação do Repositório. 

 

Figura 13 - Menus dos RI (UFAL, UFPE, UFRN) 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Somente os RI da (UFBA e UFPI) possuem menu vertical. No entanto, o menu 

do RI/UFBA está estruturado em dois rótulos principais “Navegação” e “Entrar em”, 

enquanto que o RI/UFPI tem quatro rótulos: “Navegar”, “Busca Dspace”, “Minha 

Conta” e “RSS Feeds”.  
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Figura 14 - Menus dos RI (UFBA e UFPI) 

 
   Fonte – Dados da pesquisa, 2019. 

 

Estes rótulos apresentam um bom nível de padronização, condizente com o 

contexto de um RI e facilita o entendimento do usuário. 

Os RI (UFBA, UFPI e UFRN) possuem na sua página inicial um rótulo “RSS 

Feesds”, ver (Quadro 9). É um rótulo textual e imagético que informa aos leitores as 

novidades do Repositório, é uma maneira simples de divulgar informações atualizadas 

sem que o usuário/pesquisador tenha que entrar no endereço do RI para ter acesso a 

essas informações. Os demais RI não possuem esse rótulo. 

 

Figura 15 - Rótulos “RSS Feeds” dos RI (UFBA, UFPI e UFRN) 

 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Observou-se que as informações do rótulo “RSS Feeds” dos três RI 

destacados são atualizadas regularmente, tornando esse rótulo útil ao usuário. 

Verificou-se ainda que alguns RI como (UFPI, UFRPE e UFS), possuem no 

rodapé da página inicial o rótulo “Dspace Software”, como mostra a figura seguinte: 
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Figura 16 - Rótulo “Dspace Software” dos RI (UFPI, 
UFRPE e UFS) 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
 

 Trata-se de um rótulo imagético que direciona o usuário ao site do Dspace 

(Software utilizado para implementação do RI). No entanto, constatou-se que os 

rótulos dos RI (UFRPE e UFS) são ineficientes, pois ao clicar na imagem o usuário é 

remetido a uma página que não existe, como mostra a figura: 

 
Figura 17 - Erro ao clicar no rótulo “Dspace Software” do RI/UFRPE 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os RIs apresentam na região central da página inicial um menu que tem um 

rótulo principal denominado “Comunidades”, este rótulo pode ser imagético como por 

exemplo os dos RI (UFAL e UFPE), como mostra o (Figura 18), ou textual como os 

dos RIs (UFBA, UFMA, UFPI, UFC, UFRN e UFRPE), ver Figura 19.        

Esses rótulos têm como função redirecionar o usuário a estruturas 

secundárias. 
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Figura 18 - Rótulos imagéticos “Comunidades” dos RI (UFAL e UFPE) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 
Ao clicar em cada link dos rótulos “Comunidades” verificou-se que os mesmos 

atendem com eficiência a sua função, pois o usuário é redirecionado, de fato, a página 

em destaque no link. 

 
 
Figura 19 - Exemplos de Rótulos textuais “Comunidades” retirados dos RI (UFBA e UFMA) 

    
 Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Os RIs (UFMA, UFC, UFRPE e UFS) possuem no centro da página inicial um 

menu com rótulo principal “Busca Facetada” com os seguintes rótulos secundários: 
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“Autor”, “Assunto”, “Data de Publicação” e “Tipo de Documento” com links 

relacionados a cada rótulo, como exemplifica a (Figura 14). 

 
Figura 20 - Rótulo “Busca Facetada” no RI/UFS 

 
  Fonte: Capturado de UFS (https://ri.ufs.br/). 

 

Nos RI (UFAL, UFPB e UFRB) os rótulos “Autor”, “Assunto”, “Data de 

Publicação” e “Tipo de Documento” possuem links de direcionamento, que ao ser 

clicado remente o usuário a páginas secundárias. 

Ao proceder as análises observou-se que há pontos relacionados aos rótulos 

que podem ser melhor customizados, como por exemplo a visibilidade de alguns 

rótulos, cor da fonte, falta de links, exagero de rótulos na página, como é o caso do 

RI/UFBA, bem como a falta de informações relacionadas aos próprios repositórios. 

Todavia, são questões simples de resolver e de um modo geral os elementos 

apresentam-se de forma satisfatória e equilibrada. 
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5.3 Sistema de Navegação 

Ao decorrer as análises sobre do sistema de navegação constatou-se que 

somente os Repositórios Institucionais (UFPI e UFS) possuem “Breadcrumb” ou 

“Migalhas de pão” que é um esquema de navegação secundária por meio de links que 

permite ao usuário determinar onde está, esse esquema traça o caminho percorrido 

pelo usuário dentro da página. Esse recurso localiza-se na parte superior da página 

dos RI citados anteriormente e ao clicar nos links verificou-se que os mesmo 

correspondem, verdadeiramente, ao caminho percorrido pelo usuário. 

 
  
Figura 21 - Recurso “Breadcrumb” ou “Migalhas de pão” dos RI (UFPI e UFS) 

 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Sobre os elementos que podem facilitar a navegação, o reconhecimento do 

site ou o uso do RI, buscou-se conferir qual dos Repositórios possuíam “Mapa do site” 

e “Sistema de ajuda”. Constatou-se que nenhum RI possui “Mapa do site”. 

Os RI (UFAL, UFBA, UFMA, UFC, UFRPE e UFPB) possuem o link “Ajuda”, 

no entanto, ao clicá-lo o usuário é direcionado para a página de ajuda do software 

Dspace (em inglês), não suprindo as expectativas do usuário. O link “Ajuda” do 

RI/UFPE direciona o usuário a uma página contendo links de perguntas pré-definidas 

e suas respectivas respostas. Há também na página a opção “Fale conosco” para o 

usuário tirar possíveis dúvidas. 

O recurso “Ajuda” do RI/UFS disponibiliza um manual de pesquisa onde 

detalha toda a estrutura do site, suas possíveis formas de navegação e busca, dá 

dicas de como combinar termos e realizar uma revocação mais precisa. Dispõem 

ainda, de ilustrações mostrando minuciosamente o passo a passo de como a busca 

pode ser realizada. O RI/UFPI não dispõe nem de “Mapa do site” e nem do link “Ajuda”. 
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Com relação as questões de internacionalização (viabilização do RI em outro 

idioma), observou-se que o RI/UFBA possui esse recurso em inglês e espanhol, 

todavia, não faz a tradução a contento, algumas informações permanecem sem 

tradução ou o idioma inglês mistura-se ao português, deixando a informação confusa, 

ver (Figura 22). E ao utilizar o idioma espanhol, percebe-se que algumas informações 

da página inicial são subtraídas, como mostra a (Figura 23). Com os idiomas 

embaralhados, torna-se difícil usar softwares leitores de tela, pois eles terão 

dificuldade em identificar o idioma para poder realizar a leitura. 

 
 
Figura 22 - Tradução falha no RI/UFBA para o idioma inglês 

 
Fonte: Capturado de UFBA (https://repositorio.ufba) 
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Figura 23 - Tradução para o espanhol falha e com subtração de elementos no RI/ UFBA 

 
Fonte: Capturado de UFBA (https://repositorio.ufba). 

 

Os demais RI (UFC, UFPE, UFRN, UFPB, UFRB, UFRPE) utilizam-se desse 

recurso e verificou-se que atendem com clareza as necessidades do usuário. O 

RI/UFMA possui o recurso apenas no idioma inglês. O RI/UFRPE não possui esse 

recurso em nenhum idioma. 

Em relação aos recursos que facilitam a busca e recuperação de documentos, 

os RI (UFPB, UFRB, UFS e UFAL) disponibilizam duas “Caixas de busca” em sua 

página inicial, assim como outros recursos que ajudam a facilitar e refinar a busca, 

como por exemplo o menu “Busca facetada”, como mostra a figura: 
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Figura 24 - Menu “Busca facetada” no RI/UFS 

 
         Fonte: UFS (https://ri.ufs.br/). 

 

 Os outros RIs (UFBA, UFMA, UFC, UFPI, UFRN e UFRPE) possuem apenas 

uma caixa de busca na página inicial e dispõem também do menu “Busca Facetada”. 

Na página de resultados da busca de todos os RI existem os recursos de 

paginação e ordenação dos resultados obtidos e apresentam também a busca 

avançada com o uso de operadores booleanos, com telas muito similares (Figura 25). 
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Figura 25 - Página de busca no RI/UFRN 

 
Fonte: UFRN (http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/). 

 

O RI/UFPI foi o único que, ao tentar realizar uma pesquisa, apresentou erro 

na sua caixa de busca, como mostra a (Figura 19). 

 

Figura 26 - Erro na caixa de busca no RI/UFPI 

 
   Fonte: UFPI (http://repositorio.ufpi.br/xmlui/). 
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5.4 Sistema de Busca 

 
Para avaliação do sistema de busca, procurou-se analisar se há consistência 

no preenchimento dos metadados ou se há algum indício de problema na definição 

dos sistemas de representação, para tanto, escolheu-se aleatoriamente para teste os 

seguintes vocábulos: “Biblioteconomia”, “Ciência da Informação”, levando em conta 

que a amostra será delimitada aos 30 (trinta) primeiros resultados de busca 

encontrados publicados de 2017 à 2019, desconsiderando as “Comunidades” e 

“Coleções”. A amostra foi reduzida dessa forma devido ao grande número de itens 

encontrados em alguns Repositórios. O termo “Ciência da Informação” foi selecionado 

com intuito de observar como o sistema se comporta quando a expressão de busca 

se tratando de uma palavra composta ou multitermo. 

Ao realizar-se a busca utilizando o termo “Biblioteconomia” no RI/UFBA, foram 

recuperados 11 (onze) itens relacionados com a amostra, publicados no período de 

2017 e 2018. Observou-se que todos atendem com precisão à questão de busca. Ou 

seja, 100% dos resultados são satisfatórios. Todavia, detectou-se uma duplicação de 

documentos com o mesmo título e autor, diferenciando-se somente a data de 

publicação como mostra a Figura 20. 

 

Figura 27 - Documentos duplicados no sistema de busca no RI/UFBA 

 
Fonte: Capturado de RI/UFBA (https://repositorio.ufba). 
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Com relação ao segundo termo “Ciência da Informação”, os 30 (trinta) 

primeiros documentos recuperados são do período de 2019 e nenhum tem qualquer 

relevância com o termo buscado, assim sendo, 0% de relevância. Há bastante 

inconsistência entre a organização da informação e as expressões de resultado e a 

palavra-chave fornecida. 

 

Figura 28 - Inconsistência entre as expressões de resultado e a palavra- chave Ciência da Informação 
no RI/UFBA 

 
Fonte: Capturado de RI/UFBA (https://repositorio.ufba). 

 
Ao realizar a busca com o termo “Biblioteconomia” no RI/UFAL não foi 

possível recuperar nenhum documento referente ao período de publicação estipulado 

nessa pesquisa, o documento mais recente recuperado é do ano 2015. Em relação 

ao termo “Ciência da Informação”, os 30 (trinta) primeiros documentos recuperados 

são de 2019 e nenhum apresenta qualquer relação com a palavra-chave buscada, 

sendo assim, 0% satisfatório. 
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Figura 29 - Inconsistência entre as expressões de resultado e a palavra-chave Ciência da 
Informação no RI/UFAL 

 
 Fonte: Capturado de RI/UFAL (http://www.repositorio.ufal.br/). 

 

Ao buscar no RI/UFMA com a expressão “Biblioteconomia”, só foi possível 

recuperar um documento, publicado em 2017, não havendo mais recente. O mesmo 

atende a construção sintática de busca. 

 

Figura 30 - Resultado de busca no RI/UFMA 

 

 Fonte: Capturado de RI/UFMA (https://repositorio.ufma.br/jspui/). 

 

Sobre o termo “Ciência da Informação”, os 30 (trinta) primeiros resultados 

listados foram publicados em 2017 e 2018 e apenas um atente a expectativa de busca, 

como mostra a (Figura 31), ou seja, aproximadamente 3,3% do recorte dos resultados 

obtidos atendem as expectativas do usuário. 
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Figura 31 - Resultado de busca no RI/UFMA com palavra-chave Ciência da Informação 

 
  Fonte: Capturado do RI/UFMA (https://repositorio.ufma.br/jspui/). 

 

Ao realizar a busca no RI/UFPI com a palavra-chave “Biblioteconomia” a 

página não exibiu nem um resultado, não há nenhum documento depositado ou 

indexado com esse vocábulo na base de dados, ver (Figura 32).  

 

Figura 32 - Resultado de busca no RI/UFPI para palavra-chave Biblioteconomia 

 
    Fonte: Capturado de RI/UFPI (http://repositorio.ufpi.br/xmlui/). 
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Quanto a busca com o termo “Ciência da informação” os 3 (três) resultados 

de busca que aparecem não têm relação sintática   ou semântica com a palavra-chave, 

ver (Figura 33), dessa forma, correspondem a 0% de consistência. 

     
Figura 33 - Resultado de busca no RI/UFPI com expressão Ciência da Informação 

 
      Fonte: Capturado de RI/UFPI (http://repositorio.ufpi.br/xmlui/). 

 

A pesquisa realizada com a palavra “Biblioteconomia” no RI/UFC gerou 30 

(trinta) resultados que se encaixam na amostra da pesquisa com datas de publicação 

que variam de 2017 à 2019, verificou-se que dos 30 (trinta) resultados encontrados, 

20 (vinte) correspondem verdadeiramente a expressão de busca, ou seja, 

aproximadamente 66,6%, considerando o recorte quantitativo desta pesquisa. 

 

Figura 34 -  Resultados de busca no RI/UFC com a expressão “Biblioteconomia” 

 
Fonte: Capturado de RI/UFC (http://www.repositorio.ufc.br/). 
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Quanto a busca feita com a expressão “Ciência da Informação”, não se obteve 

resultado satisfatório, pois os documentos encontrados não tinham relevância 

sintática nem semântica com o termo buscado, tendo portanto, 0% de aproveitamento, 

ver (Figura 35). 

 

   Figura 35 - Resultado de busca com a expressão “Ciência da Informação” no RI/UFC 

 

  Fonte: Capturado de RI/UFC (http://www.repositorio.ufc.br/). 

 

A busca realizada no RI/UFPE com a expressão “Biblioteconomia” mostrou-

se insatisfatória, pois dos 30 (trinta) primeiros resultados obtidos, que se enquadram 

na no recorte amostral, somente 5 (cinco) correspondem à busca, sendo assim, 

aproximadamente 16,6% dos resultados são relevantes, ver (Figura 36).  
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Figura 36 - Resultado com a expressão “Biblioteconomia” no RI/UFPE 

Fonte: Capturado de RI/UFPE (https://repositorio.ufpe.br/). 

 

Em se tratando do termo “Ciência da Informação”, foram recuperados 30 

(trinta) documentos publicados em 2018 e 2019, no entanto, observou-se que há 

bastante inconsistência entre a organização da informação e o termo buscado, haja 

vista que nenhuma resposta corresponde, do ponto de vista sintático e semântico, ao 

vocábulo buscado, com 0% de aproveitamento. Observa-se que a maioria dos 

documentos recuperados é voltado somente para a área da saúde, há talvez, uma 

confusão na indexação, já que nenhum termo contém explicitamente as construções 

sintáticas de busca, ver (Figura 37). 
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         Figura 37 - Resultado com o termo “Ciência da Informação” no RI/UFPE 

 
         Fonte: Capturado de RI/UFPE (https://repositorio.ufpe.br/). 

 

A pesquisa realizada com o termo “Biblioteconomia” no RI/UFRN, mostrou-se 

bastante inconsistente, dos 30 (trinta) resultados que se encaixavam na amostra com 

data de publicação de 2017 e 2018, somente 5 (cinco) atendem a busca, o que 

corresponde a aproximadamente 16,6% de aproveitamento, ver (Figura 38). Sobre o 

termo “Ciência da Informação”, recuperou-se 30 (trinta) itens, todos de 2019, todavia 

nenhum relacionado com a construção sintática de busca, ou seja 0% de relevância. 
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Figura 38 - Resultado parcialmente satisfatório com o termo “Biblioteconomia” no RI/UFRN 

 

Fonte: Capturado de RI/UFRN (http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/). 

 

O RI/UFRPE não recuperou nenhum item com a expressão “Biblioteconomia”, 

pode-se concluir que não há nenhum componente indexado com esse termo na base 

de dados ou então alguma inconsistência nos sistemas de organização e 

representação da informação, ver (Figura 39). 

Em relação ao vocábulo “Ciência da Informação”, o sistema recuperou 5 

(cinco) itens que se encaixam na amostra, publicados em 2017 e 2018, no entanto 

não possuem a construção sintática nem semântica requeridas pela pesquisa, o que 

equivale a 0% de aproveitamento. 

 
         Figura 39 - Resultado de busca com o termo “Biblioteconomia” no RI/UFRPE 

 
Fonte: Capturado de UFRPE (http://www.repository.ufrpe.br/). 
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O RI/UFPB gerou 30 (trinta) resultados de busca com a expressão 

“Biblioteconomia”, publicados em 2017 e 2018, contudo somente 15 (quinze) 

apresentam relevância com o termo buscado, sendo assim aproximadamente 50% 

satisfaz a busca. Dos 30 (trinta) primeiros itens recuperados através da busca com o 

vocábulo “Ciência da Informação”, publicados em 2018 e 2019, observou-se que 

nenhum atende a construção sintática de busca, apresentado assim 0% de relevância. 

 

Figura 40 - Resultado com o termo “Biblioteconomia” no RI/UFPB 

   
Fonte: Capturado de RI/UFPB (https://repositorio.ufpb.br/jspui/). 

 

Ao pesquisar no RI/UFRB com a palavra “Biblioteconomia” verificou-se que 

não há nenhum item que se adéque a amostra, pois os itens recuperados mais 

recentes foram publicados em 2013 e 2014, como mostra a (Figura 41). Sobre a 

expressão de busca “Ciência da Informação”, foram recuperados 18 (dezoito) 

componentes condizentes com a amostra, publicados em 2018 e 2019, todavia não 

se adequam à construção sintática de busca, o que corresponde a 0% de 

aproveitamento. 
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Figura 41 - Busca sem item pertinente à amostra da pesquisa no RI/UFRB 

 
 Fonte: Capturado de RI/UFRB (http://www.repositorio.ufrb.edu.br/). 

  

Ao fazer a buscar no RI/UFS com a palavra “Biblioteconomia” obteve-se como 

resposta 30 (trinta) itens condizentes com a amostra, publicados em 2018 e 2019, 

sendo que somente 16 (dezesseis) atendem à questão de busca, o que equivale a 

aproximadamente 53,3% de relevância com o termo. Na busca realizada com a 

expressão “Ciência da Informação”, dos 30 (trinta) itens encontrados somente 8 (oito) 

condizem com a formulação sintática de busca, haja vista que alguns continham ou a 

palavra “Ciência” ou “Informação”, ou seja, aproximadamente 26,6%, indicando uso 

da expressão boleana or. Outro fator observado é que alguns resultados que 

apareceram na busca com a expressão “Ciência da Informação” também surgiram 

como resultado de busca com o termo “Biblioteconomia”, ver (Figura 42). 
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Figura 42 - Resultado de busca com mesmos itens tanto para o termo “Biblioteconomia” como 
para “Ciência da Informação” no RI/UFS 

 
Fonte: Capturado de UFS (https://ri.ufs.br/). 

 
 

No Gráfico 1 estão esquematizados os resultados de busca nos repositórios, 

indicando problemas ne organização das informações na base de dados dos RI, 

mesmo com grande quantidade de documentos recuperados, a maioria não satisfazia 

a necessidade de busca do usuário. 

Observa-se que ao realizar a busca com a expressão “Biblioteconomia”, os 

resultados são mais satisfatórios do que com o termo “Ciência da Informação”, haja 

vista que a maioria dos Repositórios não atenderam à formulação sintática de busca 

com este termo, ver (Gráfico 2).  Os RI que possuíam resultados com o segundo termo 

não continham explicitamente a expressão buscada, ou tinha “Ciência” ou 

“Informação”, indicando que os repositórios operam na função defult com o operador 

boleano or.  
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Gráfico 1 - Resultados de busca nos RI 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 
 

Outro ponto observado é sobre a questão de duplicação de itens, onde o 

mesmo elemento aparece na mesma página de busca ou então como resultado de 

busca tanto para a expressão “Biblioteconomia” quanto para “Ciência da Informação”, 

indicando que os objetos digitais podem estar sendo indexados com ambos os termos.  

 
Gráfico 2 - Relevância dos resultados de busca nos RI 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Sobre a atualização das informações fornecidas ao sistema, verificou-se que 

há Repositórios como da UFPI e da UFRPE que não exibiram nenhum resultado de 

busca, talvez por conta da falta de atualização.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco central desta pesquisa foi analisar a Arquitetura da Informação nos 

Repositórios Institucionais das Universidades Federais da região Nordeste, tendo 

como base os pressupostos teóricos e metodológicos da AI e os sistemas que 

compõem a navegação, a rotulagem, a organização, a busca e as estratégias de 

representação. A priori foi feito um mapeamento para descobrir quais dessas 

Universidades possuíam Repositório Institucional, destacaram-se 11 (onze) 

instituições: UFBA, UFAL, UFMA, UFPI, UFC, UFPE, UFRN, UFRPE, UFPB, UFRB e 

UFS.  

Nota-se que os RI prestam um papel de grande relevância para a comunidade 

científica no que tange a organização, guarda e disseminação da produção científica 

da instituição, oferecendo acesso irrestrito, permutas e a troca de informações, como 

também dando mais visibilidade a pesquisadores e instituições de fomento. Todavia 

necessitam de alguns ajustes para melhor atender aos seus usuários. 

Pôde-se verificar através da avaliação realizada nos repositórios, que esses 

espaços informacionais utilizam diversos recursos da Arquitetura da Informação, no 

entanto observou-se que alguns deles funcionam de forma insatisfatória ou 

inexistentes como o breadcrumb e o mapa do site. 

Observou-se ainda que todos os sistemas possuem pontos estruturais que 

poderiam ser melhorados. Destacamos o sistema de organização que deixou a 

desejar nas respostas às perguntas da arquitetura Top-dawn, não sendo possível 

localizar todas as respostas e as que foram identificadas e indicam que os RI carecem 

de ajustes. 

Percebeu-se que em alguns Repositórios torna-se difícil o usuário saber onde 

está, pois, o logotipo do RI é quase imperceptível, e também inexiste qualquer 

informação mais aprofundada sobre o ambiente em questão. Observou-se ainda que 

os RI necessitam de adaptações no que tange o aspecto visual e funcional, tendo 

como exemplo o sistema de busca que o que apresentou maiores falhas nas análises 

realizadas nesta pesquisa. Alguns rótulos possuem pouca visibilidade, dificultando o 

acesso, isso faz com que o sistema de navegação não ajude o usuário percorrer a 

página de forma rápida.  

Dados quantitativos foram levantados no intuito de analisar a precisão do 

sistema de busca, para tanto escolheu-se aleatoriamente dois termos distintos um 
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vocábulo simples e outro composto. Realizada a busca com tais expressões 

observou-se que há bastante inconsistência entre a resposta de busca e a construção 

sintática de busca, principalmente em relação ao termo composto, que na sua maioria 

tiveram um total de 0% de respostas condizentes com a necessidade de informação 

delineada de forma apriorística. 

O problema descrito com o sistema de busca deixa claro que existem falhas 

na indexação dos documentos inseridos na base de dados, sugere-se padronizar o 

nome dos arquivos sendo carregados nos repositórios, de forma a serem termos 

relevantes e que se relacionem com o documento que está sendo trabalhado, sugere-

se ainda a utilização de vocabulários controlados nos RI. 

Todavia, é importante frisar como limitações dessa pesquisa que os dados e 

informações coletados referem-se a um período específico, dessa forma eles estão 

sujeitos a mudanças conforme as atualizações e correções dos RI. Esclarecendo 

ainda, que as apreciações e sugestões foram baseadas na análise dos RI da amostra, 

podendo haver outros repositórios brasileiros que não tenham nenhum dos problemas 

encontrados. 

Ficou de fora do escopo desta pesquisa a questão de acessibilidade e 

usabilidade, bem como a análise e avaliação de elementos como: esquema de 

metadados utilizados nos RIs; uso de vocabulário controlado, tesauro, ontologia, 

folksonomia, sistemas de representação e/ou lista de autoridades, embora seja visível 

a partir das análises que os RI não utilizam controle de vocabulário. Algumas 

pesquisas futuras derivadas deste trabalho podem abarcar esses elementos com um 

universo mais amplo para amostra. 

Enfim, percebe-se que ainda há muito o que se conhecer sobre o tema 

proposto e são inúmeras barreiras a serem enfrentadas, contudo defende-se que o 

livre acesso a informação deve ser tido como uma prioridade e necessita ser 

promovido pelas Instituições de Ensino Superior Federais. Além disso, a contribuição 

do acesso aberto com seus Repositórios digitais institucionais estimula o 

desenvolvimento da pesquisa e educação. Neste sentido os RI podem ser 

considerados um vetor para democratização e promoção do conhecimento científico 

produzidos no país.  
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A presente cartilha denominada Sugestões de
Aprimoramento para Repositórios Institucionais foi
desenvolvida a partir de análises realizadas nos Repositórios
Institucionais (RI) das Universidades Federais da Região
Nordeste, tomando como base as necessidades dos usuários
desses espaços informacionais.

Pode-se destacar como necessidades:
a) encontrar facilmente a informação desejada;
b) consegui se localizar dentro da página, sem ser

direcionado para páginas indesejadas;
c) acessibilidade, um ambiente no qual todo tipo de usuário

(com/sem limitações) possa usufruir do seu conteúdo;
d) informações relevantes e atualizadas.

O principal objetivo deste produto vai além de destacar
possíveis melhorias nos ambientes informacionais escolhidos,
servirá também para auxiliar e prover esclarecimentos para o
bom desenvolvimento/implantação de Repositórios
Institucionais, utilizando de maneira objetiva e eficiente os
elementos da Arquitetura da Informação.

Apesar de estar em crescente desenvolvimento, a
Arquitetura da Informação continua adotando na sua essência
a acepção criada originalmente por Wurman (2001), está
relacionada com a organização, apresentação e disposição da
informação de maneira clara e fácil de ser encontrada,
permitindo o desenvolvimento de ferramentas
informacionais, no ambiente web, onde o usuário é capaz de
explorar o ambiente de forma mais eficiente às suas
necessidades de informação.

1 Apresentação
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Os Repositórios Institucionais são um espaço de
informação digital que necessitam da Arquitetura da
Informação para cumprir sua função de gerenciar e
disseminar materiais digitais (trabalhos técnico-científicos)
desenvolvidos pelos docentes e discentes das instituições de
ensino e pesquisa.

De acordo com Costa e Leite (2009, p. 163), o termo
Repositório Institucional foi utilizado para:

[...] representar um novo serviço bibliotecário cuja
ênfase é constituir, gerenciar e, sobretudo, disseminar
amplamente coleções digitais de informação científica, de
modo que a comunicação, acesso e uso de resultados de
pesquisa fossem expandidos.

Almeja-se também, apresentar uma ferramenta de
intervenção básica, mas de grande relevância para
profissionais da área de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, haja vista que ambos trabalham com a
disseminação e organização da informação em diferentes
meios e suportes. E tanto a Arquitetura da Informação quanto
os Repositórios Institucionais são temas em ascensão na área.
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2 Repositórios Institucionais

Os repositórios institucionais encaixam-se nos Open Archives Initiative (OAI)

e Open Access Movement (OA)¹ que são movimentos conhecidos por Iniciativa dos

Arquivos Abertos.

O Acesso Aberto corresponde ao livre acesso a todo tipo de produção

científica (artigos científicos, documentos de conferência, teses, capítulo de livros e

monografias), onde o usuário/pesquisador pode acessar, fazer download, imprimir e

usar para qualquer finalidade legal, sem barreira financeira. Configura-se em um

movimento internacional, que se iniciou a partir das dificuldades encontradas em

acessar a informação científica produzida pela própria comunidade, por meio dos

periódicos científicos.

Para reforçar a explanação anterior, King (2010), ressalta que o livre acesso

a toda a literatura científica “não tem apenas valor substancial para os investigadores

financiados por órgãos federais enquanto leitores, mas para outros cientistas, além

de ser um ganho para a ciência e suas contribuições para economia e para a

sociedade”.

Em 2002, a Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI)² divulga os

repositórios como um meio digital para a implementação do acesso aberto, bem

como indica duas estratégias complementares para que a literatura científica esteja

disponível e acessível a todos.

a) Via Dourada, que significa o acesso aberto promovido nos

próprios periódicos científicos, de modo que os artigos científicos

possam ser disseminados sem restrições de acesso ou uso; b) Via

Verde, que significa o sinal verde de editores científicos para o

arquivamento da produção científica pelos próprios autores em

repositórios digitais de acesso aberto, especialmente em repositórios

institucionais (LEITE, 2009, p. 17, grifo nosso).

Nessa perspectiva surgem os RI voltados às instituições de ensino e

pesquisa e são considerados ambientes informacionais digitais capazes de dá todo

suporte à informação, desde a guarda; preservação e o acesso por parte da

comunidade envolvida.
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Na concepção de Rosa (2011, p. 137), os RI:

Constituem um importante veículo de divulgação da produção

intelectual e científica dos membros da instituição promotora, mas

representam também um recurso aberto a outros potenciais

utilizadores, constituindo um patrimônio útil à sociedade em geral.

Diante da trama de conceitos tecida, pode-se entender um RI como sendo

um serviço de informação científica, em ambiente digital e interoperável, direcionado

à gestão da produção intelectual da instituição de ensino e pesquisa. Tem como

propósito a salvaguarda, organização, recuperação e, principalmente, a

disseminação da informação científica produzida na instituição.

Em 2007, tramitou no senado brasileiro um projeto de lei acesso aberto (PL

1120/2007) que contemplava as universidades públicas, tornando obrigatória a

criação/implantação de repositórios institucionais para facilitar o acesso da produção

técnico – científica (monografias, teses, dissertações, e artigos publicados em

revistas, nacionais e internacionais, com revisão por pares) dessas instituições, mas,

esse projeto foi arquivado e reapresentado à Câmara dos Deputados em 2011, como

PLS 387/2011, Projeto de Lei para Acesso Aberto à Produção das Universidades

Públicas Brasileira, de autoria do senador Rodrigo Rollembergem.

Em seu Art. 1º:
As instituições de educação superior de caráter público, bem como

as unidades de pesquisa, ficam obrigadas a construir repositórios

institucionais de acesso livre, nos quais deverá ser depositado,

obrigatoriamente, o inteiro teor da produção técnico-científica

conclusiva dos estudantes aprovados em cursos de mestrado,

doutorado, pós-doutorado ou similar, assim como, da produção

técnico-científica, resultado de pesquisas científicas realizadas por

seus professores, pesquisadores e colaboradores, apoiados com

recursos públicos para acesso livre na rede mundial de

computadores (BRASIL, 2011).

O desenvolvimento do acesso aberto à informação, a concepção de RI e a

preparação de uma política consistente com respeito ao registro e disseminação de

conteúdos digitais, são pontos relevantes que vêm ao encontro da demanda docente

de expandir a produção intelectual da instituição de ensino e pesquisa.
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A implantação de ambientes digitais de acesso aberto dá mais notoriedade e

transparência, diminui a lacuna de acesso àquilo que é produzido pela universidade,

enaltecendo sua função de servir ao seu público e à sociedade, e promover o

conhecimento científico e cultural.

Seguindo essa linha de pensamento, o Instituto Brasileiro de Informação em

Ciência e Tecnologia (IBICT) lançou o edital FINEP/PCAL/XBDB n. 003/2009, com

intuito de dar suporte e servir de apoio a projetos de implantação de RI nas

instituições públicas de todas as esferas (federais, estaduais e municipais) de ensino

e pesquisa e sua integração ao Portal Oasis.Br³.

De acordo com o Portal Brasil (2014, online):

As universidades brasileiras passam a contar com um aliado para

aumentar a visibilidade de suas produções acadêmicas. Trata-se do

lançamento, em conjunto, dos repositórios institucionais das 33

instituições públicas de ensino e pesquisa contempladas com os kits

tecnológicos distribuídos por meio da parceria entre o Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) e a

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ambos órgãos

vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O chamado

“kit tecnológico” é composto de um servidor instalado com softwares

livres que compõem o ambiente de desenvolvimento, tais como

sistema operacional Linux, acompanhado de servidor Web Apache,

PHP e banco de dados MySQL, além dos aplicativos específicos

para a construção e gerenciamento dos repositórios, como o Dspace

e Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas.

O desenvolvimento de RI abrange várias questões como institucionais,

políticas e tecnológicas, para tanto deve-se traçar políticas de gestão que abarque

às características, interesses e necessidades individuais da instituição e dos sujeitos

que a compõem, que na maioria das vezes, têm muitas especificidades.

2 Repositórios Institucionais
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De acordo com o modelo proposto por Leite (2009) para implantação de

Repositórios Institucionais, há quatro fases que precisam ser executadas:

É imprescindível que um RI seja criado com finalidades bem definidas, a

partir de um planejamento elaborado e devidamente contextualizado como

explicitado anteriormente. Para isso, todas as atividades traçadas devem ser

cumpridas, como exemplifica abaixo.

Desta forma, para a criação de um RI é necessário o engajamento de uma

equipe multidisciplinar (bibliotecários, analistas de sistemas, profissionais de

comunicação/marketing), apropriada para desenvolver com qualidade as fases

apresentadas acima, como também apta a estabelecer políticas de depósito, de

preservação, de acesso e de uso.

FASES DESCRIÇÃO

1ª Planejamento

2ª Implementação do repositório institucional

3ª Assegurando a participação da comunidade

4ª Estratégias para constituir o sistema global e aberto de gestão

e comunicação da informação científica

Implantação de Repositórios Institucionais

Fonte: Extraído de (LEITE, 2009, p, 26).

Fases da construção de repositórios institucionais de acesso aberto

Fonte: Adaptado de Leite (2009, p. 37).
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Outra etapa muito importante que acontece após o planejamento do RI, é a

implementação, esta fase inclui as atividades que estão compreendidas entre a escolha do

software que será empregado e a elaboração das políticas que conduzirão o andamento

do repositório, para garantir a participação efetiva dos sujeitos/usuários no repositório

institucional.

Como já explanado anteriormente através dos autores citados, a criação de um RI

é um processo complexo que envolve várias etapas e necessita de profissionais

capacitados para desenvolvê-las com maestria. E, para que toda essa máquina funcione a

Arquitetura da Informação e os sistemas que a compõem necessitam estar muito bem

elencados, permitindo assim, que todo o processo (armazenamento, recuperação, busca,

disseminação) relacionado ao RI flua de maneira satisfatória.
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3 Sugestões para 
aprimoramento dos

Repositórios Institucionais

Propostas relacionadas à Arquitetura da Informação podem ser feitas para

que sejam aplicadas no desenvolvimento ou manutenção dos RI em questão, são

estas:

Acrescentar, se possível, elementos da Arquitetura da Informação

que estiverem em falta como o mapa do site e índice de assuntos;

Aperfeiçoar os recursos de internacionalização, haja vista que em

sua maioria disponibilizam traduções incompletas ou subtraem

informações da página;

Determinar com objetividade as categorias de comunidades e

subcomunidades;

Estruturar as informações de maneira mais organizada para evitar

duplicidade de conteúdo;

Demonstrar a quantidade de documentos existentes em cada

comunidade e subcomunidade;

Utilizar, se possível, rótulos visuais com hiperlinks que

redirecionem, verdadeiramente, o usuário para páginas

equivalentes a eles;

Evitar duplicidade de documentos através de indexadores bem

definidos na base de dados;
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3 Sugestões para 
aprimoramento dos

Repositórios Institucionais

Utilizar cores e fontes que facilitem a visibilidade das informações na

página;

Indicar termos de busca enquanto os usuários os digitam ou sugerir

novas buscas, se por acaso o item pesquisado não tenha sido

encontrado;

Permitir que o logotipo retorne à página inicial, pois nem todos os RI 

analisados utilizam esse recurso;

Delinear o breadcrumb, pois apenas dois RI da UFPI e da UFS

possuem este recurso, sobretudo permitir que o usuário navegue nele,

ou seja, cada elemento do breadcrumb ser clicável;

Disponibilização de informações referentes a história de criação do

próprio RI;

Criar redes sociais e disponibilizar links dentro dos RI para acesso e

promoção de marketing.
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Considerações Finais

Os Repositórios Institucionais prestam um papel de grande relevância para a

comunidade científica no que tange a organização, guarda e disseminação da produção

científica da instituição, oferecendo acesso irrestrito, permutas e a troca de informações,

como também dando mais visibilidade a pesquisadores e instituições de fomento. Todavia

necessitam de alguns ajustes para melhor atender aos seus usuários.

Pôde-se verificar através da avaliação realizada nos Repositórios Institucionais das

Universidades Federais da Região Nordeste, que esses espaços informacionais utilizam

diversos recursos da Arquitetura da Informação, no entanto observou-se que alguns deles

funcionam de forma insatisfatória ou inexistentes como por exemplo o breadcrumb e o mapa

do site.

Com base nessas analises elaborou-se um conjunto de sugestões para

aprimoramento de RI, que servirão como base norteadora no tocante ao desenvolvimento e

manutenção desses espaços.
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– Glossário –

1. Open Access Movement (OA) - é a disponibilidade on-line gratuita de

conteúdo digital. É mais conhecido e mais viável para artigos de periódicos

científicos e acadêmicos revisados por pares, publicados por acadêmicos sem

expectativa de pagamento. Publicação de acesso aberto, onde o autor

financiador de pesquisa do autor ou instituição) paga os custos de publicação,

foi proposto como uma alternativa para um modelo de recuperação de custos

baseado em assinatura

2. Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI) - é uma declaração

pública de princípios relacionados ao acesso aberto à literatura de pesquisa,

que foi divulgada ao público em 14 de fevereiro de 2002. Surgiu de uma

conferência convocada em Budapeste pela Instituto Open Society de 1 a 2 de

dezembro de 2001 para promover o acesso aberto - na época também

conhecida como Bolsa Online Gratuita

3. Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto (oasisbr)

- é um mecanismo de busca multidisciplinar que permite o acesso gratuito à

produção científica de autores vinculados a universidades e institutos de

pesquisa brasileiros. Por meio do oasisbr é possível também realizar buscas em

fontes de informação portuguesas
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