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O que são?

REDU - RIREDU - RI



Repositório de Dados de
Pesquisa da Unicamp - REDU

REDUREDU



Que dados são esses?

REDU é o instrumento oficial de organização e
disseminação para Dados de Pesquisa.

São todas as
informações geradas ou
obtidas na investigação
científica,
independente do seu
formato. 

Eles fornecem toda a
informação necessária
para validar as
observações e
hipóteses de uma
pesquisa.



Repositório da Produção
Científica e Intelectual da

Unicamp - RI

RIRI



Que produções são essas?

RI é o instrumento oficial para coleta, organização,
disseminação e preservação de todo o

conhecimento produzido na Universidade. 

É toda a produção
científica produzida
na Unicamp com
conteúdos na íntegra.

As produções são
geradas a partir dos
dados coletados, ou
seja, o produto final
de uma pesquisa.



O que
depositar em

cada
repositório? 



GRAVAÇÃO DE ÁUDIO

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

QUESTIONÁRIOS

CÓDIGOS COMPUTACIONAIS

FOTOGRAFIAS

REDUREDU RIRI

PLANILHAS, TEXTOS, ENTRE
OUTROS

ARTIGOS

TESES E DISSERTAÇÕES

TCC E TCE

E-BOOKS E CAPÍTULOS DE LIVROS

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, 
ENTRE OUTROS

FONTESFONTES

PATENTES, EVENTOS



O que preciso
saber antes

de fazer o
depósito? 



DOCUMENTOSDOCUMENTOS

PLANO DE GESTÃO
DE DADOS (PGD)

DIREITOS AUTORAIS

É um documento que
rege a forma com a
qual os dados
associados a um
projeto de
pesquisa serão
gerados,
preservados e
compartilhados.

Ter uma autorização,
quando a publicação
não deixa claro que
o acesso é aberto ou
fechado para
depósito no RI. 
Isso pode acontecer
principalmente em
documentos que
contenham músicas,
figuras, áudios,
entre outros.

REDUREDU RIRI



Para cada repositório tem
um formulário.

FORMULÁRIOFORMULÁRIO



REDU RI

Depósito realizado
no DATAVERSE

Depósito realizado no
formulário de solicitação
de arquivamento

Acesse aqui Acesse aqui

https://redu.unicamp.br/ https://sarqadmin.sbu.unicamp.br/



Quais são os
passos para 

depositar?



DEPÓSITODEPÓSITO
NO REDUNO REDU



Conectar no sistema REDU - utilizar as credenciais SiSe;

Acessar add data/New Dataset.

Terá a interface contendo um formulário básico de
identificação a ser preenchido (apenas no 1º acesso);

IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE
DADOS DA EQUIPE:

1.

Título, autores, Orcids, filiação, assunto, publicação
associada, agência de financiamento, número de
processo e arquivos que possam estar associados.

Deve salvar o conjunto de dados



Acessar o Edit/metadata;

Autorizar a entrada de metadados específico
(incluindo geo-espaciais, dados das Ciências Sociais e
Humanas, das Ciências da vida, entre outros).

Ajustar as informações inseridas;

2. CARACTERIZAÇÃO DE METADADOS:

O usuário deverá procurar preencher o máximo
possível dos campos disponibilizados, a fim de
tornar os dados e metadados encontráveis e
rastreáveis.



A equipe do Sistema de Biblioteca da Unicamp (SBU) é
notificada da existência de uma nova submissão.

Após a validação, o conjunto de dados é publicado e
atrelado a um DOI.

A equipe do SBU validará as informações inseridas
para garantir a integridade necessária do registro
antes da publicação.

3. CURADORIA E PUBLICAÇÃO:



DEPÓSITODEPÓSITO
NO RINO RI



Conectar no formulário de solicitação de depósito -
utilizar as credenciais SiSe;

Terá uma interface de múltipla escolha.

As informações pessoais estarão preenchidas;

IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE
DADOS E EQUIPE:

1.

Tipo de documento, licença do conteúdo,
status da publicação, anexar arquivo, agência
de fomento e número de processo.

Deve enviar a solicitação.



A solicitação é enviada para a biblioteca da unidade que
o depositante está vinculado.

O(a) Bibliotecário(a) tem até 3 dias úteis para publicar no RI.

2. CATALOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO:

O trabalho da biblioteca é:

Catalogar
Tratar o documento
Colocar capa de crédito

Consultar os direitos autorais
Inserir a publicação no RI



O(a) Bibliotecário(a) encerrará o processo colocando o
link do depósito no formulário;

A publicação terá nos metadados o link do editor e o
DOI da publicação. O conjunto de metadados está
atrelado a um Handle (link persistente).

O depositante receberá um e-mail automático com o
link da publicação no RI;

3. FINALIZAR O PROCESSO:



MISSÃOMISSÃO
CUMPRIDA!CUMPRIDA!



ACESSOS

Pesquisa integrada
http://www.sbu.unicamp.br/sbu
https://metabuscador.uspdigital.usp.br

https://redu.unicamp.br

REDUREDU

E-mail
redu@unicamp.br



Pesquisa integrada
http://www.sbu.unicamp.br/sbu

http://repositorio.unicamp.br

RIRI

E-mail
repositorio@unicamp.br



Quer saber mais?

ACESSE O GUIA DE USO DO REDU:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/repositor
io-de-dados-de-pesquisa-da-unicamp/

VEJA MAIS DETALHES SOBRE O RI:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/reposito
rio-institucional-da-unicamp-2/


