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CCP – Ordem do Dia

1. Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa;

2. Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Acadêmica da 

Unicamp;

3. Repositório de Dados de Pesquisa e Comissão de Gestão de Dados de 

Pesquisa;

4. Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp;

5. Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp



1. Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa;
- Documento que apresenta a visão geral da política institucional e cria a    

Comissão de Integridade em Pesquisa (CIP)  
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2 - Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Acadêmica da Unicamp

• Institui a Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Intelectual e 
Científica da Unicamp, que integra a Política Institucional de Boas Práticas 
e Integridade em Pesquisa da Universidade. 

• A produção intelectual e científica da Unicamp, em texto completo no 
formato digital, incluindo metadados, vinculados à Unicamp, deverão ser 
depositadas em repositórios mantidos pela Unicamp:

consideradas as suas especificidades, deverão ser depositadas, em sua íntegra, nas 
seguintes plataformas: 

I - Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp: instrumento oficial 
incumbido de armazenar a produção científica e intelectual da Universidade na forma 
de artigos, livros, capítulos de livros, teses, dissertações e demais publicações; 

II - Repositório de Dados de Pesquisa: qualificado como instrumento oficial incumbido 
de armazenar conteúdos digitais na forma de softwares, gravações de áudio e vídeo, 
questionários, códigos computacionais, fotografias,  planilhas, entre outros; 

III - Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC): que tem como finalidade reunir 
todos os periódicos editados e produzidos no âmbito da Unicamp. 

Artigo 3º - Para atender ao estabelecido por esta deliberação, os autores poderão 
optar pelas diferentes formas de publicação em acesso aberto, permanecendo 
reguardada, no entanto, a autonomia do autor nas escolhas do processo de publicação 
de modo a atingir a maior projeção da pesquisa. 

Artigo 4º - O depósito da produção intelectual e científica da Unicamp nos repositórios 
e portais institucionais deverá ser fortememte apoiado pelo Sistema de Bibliotecas da 
Unicamp (SBU), que se responsabilizará pela operação dos sistemas e disponibilização 
das publicações nos repositórios, liberando os pesquisadores para maior 
disponibilização às atividades de pesquisa. 

Artigo 5º - A Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Intelectual e Científica 
da Unicamp reger-se-a em sintonia com todos os direitos e obrigações relacionados ao 
direito autoral previstos na legislação vigente, além das regulamentações de embargo 
estabelecidas pelas editoras. 

 

Prof. Dr. MUNIR SALOMÃO SKAF 
Presidente da Comissão Central de Pesquisa 

 

 



3 - Repositório de Dados de Pesquisa e Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa

• Cria e regulamenta o Repositório de Dados de Pesquisa da Universidade Estadual 
de Campinas (REDU) como instrumento oficial incumbido de reunir, organizar, 
manter de forma confiável, preservar digitalmente e disseminar, no formato 
digital, os dados gerados pela pesquisa desenvolvida na Unicamp; O REDU integra 
a Política de Gestão de Dados de Pesquisa da Unicamp, vinculada à Política 
Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa da Universidade 

• Cria a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa  (CGDP), incumbida de sustentar 
e promover a política institucional de dados de pesquisa da Unicamp propondo 
ações neste campo segundo as melhores práticas em âmbito nacional e 
internacional para apreciação e deliberação pela Comissão Central de Pesquisa.

 
• Requer efetiva ação integrada da CCP (CGDP) + CCUEC + SBU 
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4 - Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp

• Criado pela Resolução GR-013/2015, qualificado como instrumento oficial 
incumbido de armazenar a produção científica e intelectual em formato 
digital vinculada à Unicamp;

• O Repositório da Produção Científica e Intelectual integra a Política de Gestão 
de Dados de Pesquisa da Unicamp, vinculada à Política Institucional de Boas 
Práticas e Integridade em Pesquisa da Universidade;

• Repositório plenamente funcional na SBU; passivo está sendo cuidado por 
força tarefa na BC;

• SBU deverá baixar instrução normativa para novo depósitos; formulário 
precisa de pequenas revisões; deverá haver integração efetiva com 
bibliotecas setoriais.



5- Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp

• PPEC, registrado no Centro Brasileiro do ISSM (IBICT) número ISSN 2446- 5267 
tem como finalidade reunir todos os periódicos editados e produzidos no âmbito 
da Unicamp, com o objetivo de apoiar a qualificação e a visibilidade às 
publicações acadêmicas, garantindo o livre acesso a toda comunidade científica;

• PPEC Unicamp integra a Política Institucional de Acesso Aberto à Produção 
Intelectual e Científica da Universidade Estadual de Campinas;

• Proposta de revisão do regimento:  cria um Comitê Gestor, responsável pela 
gestão acadêmica do PPEC, composto pelo Coord. Associado do SBU, docentes 
ou PQs, representante técnico indicado pelo SBU, e institui uma Equipe Técnica 
de Apoio.



Palavra Aberta



Acordo com a ACS prevê o pagamento de APCs (Article Processing Charges); 20 artigos 
por ano. 

1. Participação predominante deve ser da Unicamp. Avaliar vários aspectos, por 
exemplo: Os autores são predominantemente da Unicamp? Há vários alunos da 
Unicamp em co-autoria? O 1o autor é da Unicamp? O autor correspondente é da 
Unicamp? etc, etc.

2. Uma solicitação por grupo ou docente/pesquisador (PQ) vinculado à Unicamp por 
ano.

3. Priorizar revistas de maior abrangência e/ou impacto -- esse é o ponto mais difícil 
de se estabelecer porque FI é dependente de área.

4. Priorizar jovens (?).

5. Se mesmo com acordo ACS, ainda houver custos adicional, que esta parte seja 
rateada entre os co-autores de outras instituições sempre que possível. 

Proposta de critérios de uso:
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