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Licença Padrão do Repositório 
 

 

Apresentamos a seguir a Licença Padrão do Repositório do Conhecimento do 
Ipea (RCIpea). Trata-se de uma licença geral para todo o repositório, que 
objetiva, dentre outras coisas, tornar possível a disponibilização de objetos 
digitais de diferentes instituições em um repositório comum.  Esse é mais 
um instrumento da Política de Direitos Autorais do RCIpea, que contribui com 
a preservação e com a não violação dos Direitos Autorais. 

 



 

Licença Padrão do Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) 

 

PARA CADA PUBLICAÇÃO, UMA LICENÇA. 

 

 

O conteúdo do Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) possui 

licenças variadas, conforme especificação dada pelos autores e detentores 

de direitos autorais. ATENÇÃO: antes de fazer uso das publicações ou 

objetos digitais, verifique atentamente os termos de uso (permissões e 

restrições) disponíveis para cada publicação em seus metadados.  



 

Licença Padrão do Repositório 
 

 

Estarão disponíveis no repositório, além da produção do Ipea, a produção 
técnica e científica de instituições parceiras, que desenvolvem e produzem 
trabalhos relevantes no campo de atuação do Ipea, nas diversas áreas 
relacionadas ao Desenvolvimento Econômico e Social. Sendo assim, no 
RCIpea, será preservada a governabilidade e a liberdade das instituições 
parceiras em relação a definição das licenças, ou termos de uso dos seus 
objetos digitais.  

 

Além disso, o próprio Ipea poderá definir diferentes licenças para 
determinadas publicações e objetos digitais, sem que isso represente um 
problema para o repositório. 



 

 

Estão previstos várias tipos de Regime de Direitos Autorais  
 

 

As publicações e objetos digitais do Ipea apresentam diferentes licenças ou 
termos de uso. A existência de diferentes licenças para as publicações do Ipea 
não é um problema para a Política de Direitos Autorais do RCIpea. Isso 
porque, como veremos no próximo slide, estão previstos várias tipos de 
Regime de Direitos Autorais, que poderão ser adotados, conforme a 
determinação dos autores e dos detentores de Direitos Autorais.  

 



Lista 7 - Regime de Direitos Autorais 

Licença Padrão Ipea 

Autorização 

Domínio Público 

Licença Comum 

Cessão parcial exclusiva 

Cessão parcial não-exclusiva 

Cessão total exclusiva 

Cessão total não-exclusiva 

Creative commons  - Atribuição 

Creative commons  - Compartilhamento pela mesma Licença 

Creative commons  - Não a Obras Derivadas 

Creative commons  - Uso Não Comercial 
Creative commons  - Uso Não Comercial - Compartilhamento pela 
mesma Licença 

Creative commons  - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas 

Software - GPL (GENERAL PUBLIC LICENSE) 
Software - GPL 3 (GENERAL PUBLIC LICENSE) versão 3 

Software - LGPL (LIBRARY ou LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) 
Software - BSD ( SOFTWARE DISTRIBUTION) 
Software - MPL (MOZILLA PUBLIC LICENSE) 
Software - MIT LICENSE (Massachusetts Institute of Technology) 

REGIMES DE DIREITOS AUTORAIS QUE PODERÃO SER 

ENCONTRADOS NOS OBJETOS DIGITAIS DO REPOSITÓRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vocabulário Controlado do metadado Regime de Direitos Autorais do RCIpea 



 

As publicações do Ipea apresentam  diferentes licenças ou 
termos de uso  

 

Algumas publicações do Ipea apresentam diferentes licenças ou termos de 
uso. Apresentamos a seguir dois exemplos práticos retirados do Repositório 
do Conhecimento do Ipea (RCIpea).  

 

O primeiro exemplo, traz uma Licença Comum para a publicação intitulada 
“Custo unitário do processo de execução fiscal na justiça federal: relatório de 
pesquisa”. Essa é uma licença mais simples e genérica. É encontrada na 
maioria das monografias e monografias em série do Ipea. 

 

 



Ex 1: Licença Comum 



 

As publicações do Ipea apresentam  diferentes licenças ou 
termos de uso  

 

 

O segundo exemplo, traz a Licença Padrão Ipea para um evento em vídeo, 
intitulado “Lançamento do livro: Modelo de Gestão do Conhecimento para 
Administração Pública Brasileira: como implementar a Gestão do 
Conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão (2012 : 
Brasília, DF)”. Essa é uma licença mais elaborada. Não deixa dúvidas sobre 
quais são as permissões e restrições de uso do objeto digital.  

 



Ex. 2: Licença Padrão Ipea 



 

Lembre-se: observe atentamente o metadado que traz  

os termos de uso dos objetos digitais 

 

Ao acessar os objetos digitais no RCIpea, o importante é observar 

atentamente o metadado que traz os termos de uso de cada um dos objetos 

digitais. Antes de utilizá-los, verifique quais são as suas permissões e 

restrições de uso. Assim você estará colaborando com o RCIpea na 

preservação dos Direitos Autorais e certamente estará livre de um processo 

de violação de Direitos Autorais ou Conexos.   


