
DIREITOS AUTORAIS / COPYRIGHTS 

Ipea © Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

 

PLÁGIO 



 

Política de Acesso Aberto e de Direitos Autorais do  

Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea):  

 

Visão Geral  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Autoria: Veruska da Silva Costa 

Brasília, DF 

Novembro de 2012 



 

Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) : 

objetivo 

 

O Repositório do Conhecimento do Ipea – RCIpea é um 

Repositório Institucional,  de Acesso Aberto, criado em 2012 com 

o objetivo de organizar, armazenar, preservar, recuperar e 

disseminar a produção técnica e científica do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea , em qualquer suporte ou 

formato eletrônico.  

 

 

 



Organização, armazenamento, preservação, 

recuperação e disseminação de toda a produção da 

Instituição, em qualquer suporte eletrônico 

 

 



 

Política de Acesso Aberto e Direitos Autorais do Repositório 

do Conhecimento do Ipea (RCIpea) : introdução 

 

Política de Acesso Aberto e Direitos Autorais do Repositório do 

Conhecimento do Ipea (RCIpea) foi elaborada e está baseada: 

 

1) Na Lei Brasileira de Direitos Autorais, a Lei 9.610/1998; 

2) Na Lei Brasileira de Software, a Lei 9.609/1998; 

3) Na Constituição Brasileira de 1988; 

4) No Código Civil Brasileiro; 

5) Em Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual 

(Berna, Genebra, TRIPS, WCT, WPPT, e etc.) 

6) Na Iniciativa de Acesso Aberto, ou Open Access Initiative 

(OAI); 

7) E etc; 

 



 

Política de Acesso Aberto e Direitos Autorais do Repositório 

do Conhecimento do Ipea (RCIpea) : objetivo principal 

 

A Política de Acesso Aberto e de Direitos Autorias do Repositório do 

Conhecimento do Ipea (RCIpea) visa nortear implementação do 

Acesso Aberto e a gestão dos Direitos Autorais no RCIpea, 

garantindo a não violação dos Direitos Autorais, de ordem patrimonial 

ou moral, resguardando todos os envolvidos de futuras implicações 

legais. 

Pretende-se garantir dessa maneira o depósito, a disponibilização e 

o uso dos objetos digitais em conformidade com a legislação brasileira 

e internacional sobre o assunto e ainda de acordo com os objetivos do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 



 

Política de Acesso Aberto e Direitos Autorais do Repositório do Conhecimento do Ipea 
(RCIpea) : objetivos secundários 

 

Além de nortear a implementação do Acesso Aberto e a gestão dos Direitos Autorais no RCIpea, a Política de 

Acesso Aberto e Direitos Autorais objetiva também:  

 

1) Estabelecer instrumentos de negociação padronizados para a negociação dos Direitos Autorais no Ipea; 

2) Especificar quais são as permissões e restrições de uso da produção técnica e científica do Ipea no RCIpea, 

em qualquer suporte ou formato eletrônico; 

3) Orientar, com base na Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610 de 1998), como deve ser feita a citação e 

referência aos autores e colaboradores nos próprios objetos digitais; 

4) Estabelecer regras e critérios para o preenchimento dos instrumentos de negociação e dos metadados 

relacionados aos Direitos Autorais e Conexos, como por exemplo: autoria (individual, coletiva, institucional, 

organizadores); colaborações que geram direitos autorais (tradução, dublagem, ilustração e etc); outras 

colaborações; detentores de direitos autorais; permissões e restrições de uso; tipo ou regime de negociação; 

validade; necessidade de registro na Biblioteca Nacional e etc.; 

5) Esclarecer conceitos e disponibilizar informações sobre diversos assuntos relacionados aos temas Acesso 

Aberto e Direitos Autorais, tais como: Direitos morais e patrimoniais do Autor; Direitos de Imagem e Conexos; 

Creative Commons; Licenças Comuns; Termos de Cessão de Direitos; Cessão gratuita; Cessão Parcial; Cessão 

Não-Exclusiva; Domínio Público; Plágio; Violação de Direitos Autorais; Exceções à Lei Brasileira de Direitos 

Autorais;   



 

Política de Acesso Aberto e de Direitos Autorais do Repositório do 
Conhecimento do Ipea (RCIpea) : instrumentos 

 

Disponibilizaremos, além desta visão geral, algumas partes da Política de Direitos Autorais do RCIpea 

para que possamos esclarecer as muitas questões que envolvem os Direitos Autorais. São elas: 

1) Política de Acesso Aberto ao Conhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

(disponível apenas por meio de solicitação específica por e-mail: repositorio@ipea.gov.br); 

2) Licença Padrão do RCIpea; 

3) Licença Padrão das Publicações do Ipea;  

4) Vocabulário Controlado com todos os Tipos ou Regimes de Direitos Autorais aceitos pelo 

RCIpea; 

5) Processo de Notificação em Caso de Violação de Direitos Autorais; 

6) Principais Orientações sobre Direitos Autorais; 

7) Termo de Cessão Padrão Ipea (disponível apenas por meio de solicitação específica por e-mail: 

repositorio@ipea.gov.br); 

8) Autorização Padrão Para Uso de Imagem e Voz Humanas (disponível apenas por meio de 

solicitação específica por e-mail: repositorio@ipea.gov.br). 
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