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Entre sem bater 
 



 
Com a lei, a publicidade tornou-se a 

regra e o sigilo, a exceção. 
 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral (inciso XXXIII do art. 
5º da Constituição da República).  

 

Para tornar essa premissa realidade, foi criada 
a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527 de 
2011). 
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O que são Repositórios Institucionais? 

 

A definição de repositórios digitais pode ser estabelecida 

como um infra estrutura de banco de dados capaz de 

armazenar coleções de documentos em meio eletrônico. 

 

 

Os repositórios digitais voltados para o armazenamento, 

preservação e disseminação da produção intelectual de 

uma instituição são chamados Repositórios Institucionais. 

 
 



Organização, armazenamento, preservação, recuperação e 
disseminação de toda a produção da 

Instituição, em qualquer formato ou suporte eletrônico 

 

 





RCIpea – estrutura geral do Dspace 



A organização principal da informação é flexível 

  

 Existem diferenças na organização da informação em função 
das ferramentas utilizadas. No Dspace, software utilizado para 
a construção do Repositório do Conhecimento do Ipea – 
RCIpea, a organização principal está estabelecida em:  

  

 1) Comunidades 

 2) SubComunidades 

 3) Coleções 
 
  
 
  
  
  
  
  
  



Organização principal da informação no RCIpea 

  
3º Nível de Organização 

da Informação 

 

 

2º Nível de Organização 
da Informação 

 

1º Nível de Organização 
da Informação 

 

Comunidades 

Subcomunidade 
1 

Coleção de 
Vídeos 

Coleção de 
Artigos de 
periódico 

Subcomunidade 
2 

Coleção de 
Softwares 



Organização da informação no RCIpea - 
Comunidades 

  

 As Comunidades, que representam o 1º nível de Organização 
da Informação, são os 7 Eixos Temáticos para o 
Desenvolvimento.  

  

 O 1º nível de organização da informação no RCIpea é flexível, 
mas inicialmente, será fixo, ou seja, não será extensível. Não 
será ampliado de acordo com as necessidades das diversas 
áreas, mas poderá ser modificado se os Eixos Temáticos para 
o Desenvolvimento assim o forem. 

  

  



Comunidades do RCIpea 

1 
Inserção 

Internacional 
Soberana 

2  
Macroeconomia do 

Pleno Emprego 

3 
Fortalecimento do 

Estado, das Instituições 
e da Democracia 

 
4 

Estrutura Produtivo-
tecnológica Avançada 

e Regionalmente 
Articulada 

 
5   

Infraestrutura 
Econômica, Social e 

Urbana 

 
6  

Proteção Social, 
Garantia de Direitos e 

Geração de 
Oportunidades 

7 
Sustentabilidade 

Ambiental 



Navegação - Comunidades 



Navegação - Comunidades 



Organização da informação no RCIpea - 
Subcomunidades 

  

 As SubComunidades, que  representam o 2º nível de 

Organização da Informação, são os grandes temas da área de 
Desenvolvimento Econômico e Social, resultantes do estudo 
do domínio do repositório.  

  

 As SubComunidades são dinâmicas e flexíveis, ou seja, são 
extensíveis. Poderão ser ampliadas, com base no estudo do 
domínio do RCIpea, de acordo com a necessidade de 
especificação dos assuntos das áreas técnicas da instituição.  



Comunidades e Subcomunidades 

Comunidade 
1 

Competitividade 
externa 

Economia 
internacional 

Comunidade 
2 

Mercado se 
trabalho 

Macroeconomia 
e Economia 
monetária 

Comunidade 
3 

Gestão pública 

Comunidade 
4 

Agricultura 

Inovação 
tecnológica 

Regulação 
econômica e 

Defesa da 
concorrência 

Reestruturação 
produtiva e 

Competitividade 

Privatização 

Política e 
organização 

industrial 

Economia regional e 
Desenvolvimento 

econômico 

Comunidade 
5 

Política urbana, 
Habitação, 

Transporte e  
Saneamento 

Infraestrutura 
econômica 

Energia 

Comunidade 
6 

Educação 

Gasto público 
social 

Pobreza e 
Desigualdade no 

Brasil 

Previdência, 
Seguridade e 

Assitência Social 

Saúde 

Segurança 
Pública e 

Desigualdade 

Economia e 
Demografia 

Comunidade 
7 

Regulação 
ambiental 



Comunidades e Subcomunidades 

Nível 4 

Nível 3 

Nível 2 

Nível 1 Comunidade 

Subcomunidade 

Subcomunidade 

Subcomunidade 

Subcomunidade Subcomunidade 

Subcomunidade 



As Subcomunidades e o Estudo do Domínio do 
RCIpea 

 Os grandes temas foram extraídos do estudo do domínio do 
repositório, por meio da análise de conceitos e das relações 
semânticas do MacroThesaurus da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico – OCDE, chamado MacroThesaurus 
for Information Processing in the Field of Economic and Social 
Development, Fifth Edition. 

  
 O MacroThesaurus é um esforço conjunto de várias organizações, e 

foi publicado pela OCDE pela primeira vez em 1969. O nome 
“MacroThesaurus” foi adotado para mostrar sua relação com os 
vocabulários mais especializados no campo que compõem a área 
geral de Desenvolvimento Econômico e Social.   A edição utilizada 
no estudo do domínio foi elaborada, mantendo, na medida do 
possível, a compatibilidade com outros tesauros relacionados, 
incluindo o FAO’s AGROVOC, o ILO Thesaurus, o UNBIS Thesaurus, o 
UNESCO Thesaurus e o International Thesaurus of Refugeee 
Terminology. 

 



Resultado do Estudo do Domínio do RCIpea 

1 - Agricultura, Pecuária e Pesca 
2 – Alimentação e Nutrição 
3 - Ciência. Pesquisa. Metodologia. 

Análise Estatística 
4 - Comércio Internacional 
5 - Comércio Interno 
6 - Demografia. População 
7 - Desenvolvimento Regional 
8 - Desenvolvimento Social 
9 - Economia. Desenvolvimento 

Econômico 
10 - Educação 
11 - Emprego 
12 - Energia 
13 - Finanças Públicas. Bancos. 

Sistema Monetário 
14 - Governo. Administração Pública. 

Planejamento 

15 - Habitação 
16 - Indústria 
17 - Meio Ambiente. Recursos 

Naturais 
18 - Pequenas, Médias e Grandes 

Empresas 
19 – Previdência Social 
20 - Relações Internacionais 
21 - Saneamento 
22 - Saúde 
23 - Sistema Tributário 
24 - Sociedade. Participação Social. 

Controle Social 
25 - Tecnologia. Inovação. 

Informação. Conhecimento 
26 - Transportes 

 



Navegação - Subcomunidades  



Organização da informação no RCIpea - Coleções 

  

 As Coleções, que representam o 3º nível de Organização da 
Informação, foram definidas a partir da tipologia documental 
do acervo. 

 

 São nas Coleções que os objetos digitais são depositados e 
armazenados. No Repositório do Conhecimento do Ipea – 
RCIpea estão previstas, inicialmente, as seguintes Coleções: 

 

  

  



Organização da informação no RCIpea - Coleções 

• Animações 
• Artigos de periódico 
• Áudios 
• Audiovisuais 
• Eventos 
• Gráficos / Diagramas 
• Imagens / Ilustrações / 

Desenhos 
• Mapas 
• Materiais Interativos 

• Materiais Multimídia 
• Monografias 
• Periódicos 
• Projetos Ipea 
• Relatórios de 

Atividades / Técnicos 
• Slides / Apresentações 
• Softwares 
• Vídeos 
 



Coleções 

Coleções  

 

SubComunidades 
(nível 2) 

Comunidade 
(nível 1) 

Proteção Social, Garantia de Direitos 
e Geração de Oportunidades 

Saúde 

Vídeos Animações 

Educação 

Vídeos 



Organização secundária da informação – 
As Listas de opções e os metadados 

  

 O Dspace também apresenta organizações secundárias, que 
permitem visualizar os documentos ou objetos digitais do 
repositório de diferentes maneiras.  

 

 Essas organizações secundárias no repositório do Ipea são 
possíveis em função da descrição física e temática dos 
documentos, que compreendem o preenchimento dos seus 
metadados. Como resultado desse tratamento informacional, 
no RCIpea será possível visualizar o acervo, percorrendo listas 
de: 

  1) Autores  2) Títulos    

  3) Assuntos  4) Tipos de Objeto 



Navegação - Listas de opções 





 



Soluções para questões relevantes para o Ipea 



 
• Publicação conjunta de documentos, bases de dados e instrumentos de pesquisa; 
• Associação (links) entre diferentes publicações no Repositório; 
• Recuperação das publicações pelo texto completo; 
• Recuperação dos objetos digitais por meio de busca simples e avançada; 
• Preservação e disponibilização das obras científicas do Ipea, que fazem parte do 

patrimônio cultural da nação; 
• Preservação da Memória Institucional Impressa do Ipea desde 1964; 
• Preservação da Memória Institucional em vídeos e áudios do Ipea desde 1964; 
• Integração Ipea Brasília e Ipea Rio de Janeiro; 
• Adoção de padrões internacionais para o compartilhamento de informações e para o 

trabalho em rede; 
• Disponibilização de um fluxo de publicação apropriado para uma instituição de 

pesquisa; 
• Disponibilização de informações estatísticas de acesso e download; 

 



Publicação conjunta de documentos, bases de 
dados e instrumentos de pesquisa 



Publicação conjunta de documentos, bases de dados e 
instrumentos de pesquisa 

 Incluímos, por exemplo, no Repositório do Conhecimento 
do Ipea (RCIpea), o IEF de 17 de agosto de 2012.  

  

 Estão disponíveis para visualização e download, além 
do IEF, o arquivo contendo o questionário utilizado 
para a realização da pesquisa e o arquivo contendo 
o código (na linguagem de programação do software 
estatístico SAS). O código conecta-se diretamente ao 
banco de dados da pesquisa do IEF, filtra o mês 
corrente e gera automaticamente os resultados e 
gráficos que são utilizados na interpretação dos 
resultados e posterior publicação do relatório mensal 
do Índice de Expectativas das Famílias (IEF). 

 

 



Publicação conjunta de documentos, bases de dados e 
instrumentos de pesquisa 



Associação (links) entre diferentes publicações  
no Repositório 



Associação (links) entre diferentes publicações  
no Repositório 

Uma das funcionalidades do Repositório é mostrar as relações 
existentes entre as publicações do Ipea, em seus diversos 
suportes eletrônicos. Podemos relacionar, por exemplo, um 
projeto do Plano de Trabalho, a um livro, a um artigo 
apresentado em um congresso, a uma apresentação em slide e a 
um vídeo.  

 

Além disso, podemos evidenciar outras relações, relacionando, 
por exemplo, trabalhos de um mesmo pesquisador ao longo dos 
anos;  trabalhos de diferentes pesquisadores sobre o mesmo 
tema; resultados de pesquisas longitudinais, publicadas ao longo 
dos 48 anos do Ipea e etc. 



Associação (links) entre diferentes publicações  
no Repositório 



Recuperação das publicações pelo texto completo 



Recuperação dos objetos digitais por meio de busca 
simples e avançada  todos os metadados 



Preservação e disponibilização das obras técnicas e 
científicas do Ipea, que fazem parte do patrimônio 

cultural da nação 



Recuperação da Memória Institucional  
em áudio e vídeo 

Os áudios e vídeos fazem parte da Memória Institucional do 
Ipea. Por essa razão, iniciarmos o tratamento informacional 
desse material será muito importante.  

 

A recuperação de objetos não textuais é mais complexa que a 
recuperação de materiais textuais. Objetos multimídia 
dependem completamente da descrição física e temática para 
serem recuperados e utilizados. 



Exemplo descrição de vídeo: 

 
Nota de conteúdo: 1 vídeo (ca. 101 min), dividido em 13 partes. Parte 1 (4 min, 40 s) : 
palestrante Geová Parente de Farias (Diretor de Desenvolvimento Institucional do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Dides/Ipea)); Parte 2 (4 min, 58 s) : 
palestrante Sônia Wada (Presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do 
Conhecimento (SBGC)); Parte 3 (6 min, 55 s) : palestrante Neri dos Santos (Professor 
do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC)); Parte 4.1 (7 min, 24 s) e Parte 4.2 (11 min, 07s) : palestrante 
Fernando Ferreira (Assessor da presidência da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC)); Parte 5.1 (7 min, 52 s), Parte 5.2 (9 min, 31 s), Parte 5.3 (8 min) e Parte 5.4 (7 
min, 01 s) : autor do livro e palestrante Fábio Ferreira Batista (Técnico de 
Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Dides/Ipea); 
Parte 6 (8 min, 17 s): debate com a participação de Bolívar Pêgo Filho (Ipea), Ana Paula 
(Diest/Ipea), Luisa Alonso (UCB) e Fernando Reis (ANTT); Parte 7 (8 min, 15 s): debate 
com a participação de Madalena (Eletronorte); Parte 8 (11 min, 56 s): debate com a 
participação de Frederico (Ascom/Ipea); Parte 9 (7 min, 21 s): debate com a 
participação de Rogério (DPF), Lourdes Martins (SBGC) e Integrante da equipe dos 
Correios (ECT), sem identificação individual. 





 
Integração das unidades do Ipea em Brasília e no 

Rio de Janeiro 
 



Integração das unidades do Ipea em Brasília e  
no Rio de Janeiro 

O Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea) favorecerá a 
integração das unidades do Ipea em Brasília e no Rio de Janeiro. 
Tanto a submissão de documentos, quanto a avaliação pelos 
pares e a revisão de metadados pode ser feita de forma 
descentralizada.  

Projetos importantes, como o de Preservação da Memória 
Impressa e em Vídeo do Ipea, poderá ser implementado em 
conjunto. As unidades gerenciais do Ipea (Brasília e Rio de 
Janeiro), os pesquisadores em suas salas, as diferentes diretorias 
de pesquisa, as Bibliotecas do Ipea; enfim, todos poderão 
colaborar e trabalhar em conjunto e de forma integrada.  



Adoção de padrões internacionais para o 
compartilhamento de informações e para o 

trabalho em rede  



O que é interoperabilidade? 

Interoperabilidade não é somente integração de sistemas nem somente 
integração de redes. Não referencia unicamente troca de dados entre 
sistemas e não contempla simplesmente definição de tecnologia. 

 
É, na verdade, a soma de todos esses fatores, considerando, também, a 
existência de um legado de sistemas, de plataformas de hardware e 
software instaladas. Parte de princípios que tratam da diversidade de 
componentes, com a utilização de produtos diversos de fornecedores 
distintos. Tem por meta a consideração de todos os fatores para que os 
sistemas possam atuar cooperativamente, fixando as normas, as políticas e 
os padrões necessários para consecução desses objetivos. 

 
Para que se conquiste a interoperabilidade, as pessoas devem estar engajadas 
num esforço contínuo para assegurar que sistemas, processos e culturas de 
uma organização sejam gerenciados e direcionados para maximizar 
oportunidades de troca e reuso de informações, interna e externamente ao 
governo federal. 
 

Fonte: http://www.governoeletronico.gov.br 

http://www.governoeletronico.gov.br/


Adoção de padrões internacionais para o 
compartilhamento de informações e para o 

trabalho em rede 

 O repositório foi construído segundo recomendações 

internacionais para disseminação da informação, visando 
aumentar a visibilidade e o acesso da pesquisa e a 
interoperabilidade de toda a produção do Ipea em Rede.  

 

 O Ipea, na implementação do seu repositório institucional, 
tento em vista a interoperabilidade com outros repositórios, 
utilizou o Dspace, software Open Source; adotou o Dublin 
Core (DC) como Padrão de Metadados e habilitou o Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-
PMH). 

 

 





Experiências de sucesso no Brasil: 

Repositórios implantados com o uso do  

software livre Dspace 



Dspace@FGV 



Biblioteca Digital do Senado Federal 



Biblioteca Digital da  
Câmara dos Deputados 



Biblioteca Virtual sobre Corrupção - 
CGU 



Acervo Digital do Inmetro 
 



 
Alice - Repositório de Acesso Livre à 
Informação Científica da Embrapa 

 



Repositório Institucional da Fiocruz 



Ministério da Educação do Brasil 



Biblioteca Digital Jurídica - STJ 



Biblioteca Digital do TST 



Repositório Institucional da UnB 



Brasiliana USP 



Fluxo flexível e compatível com as necessidades de 
uma instituição de pesquisa 

 



Disponibilização de informações estatísticas de 
acesso e download 



Manuais do RCIpea 



Manuais do RCIpea 



DIREITOS AUTORAIS / COPYRIGHTS 

Ipea © Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

 

PLÁGIO 



O que são os Direitos Autorais? 

 
Os Direitos Autorais são uma forma de proteger a autoria de 
trabalhos originais em todas as áreas do conhecimento. Estão 
protegidos trabalhos como literatura, literatura científica, teatro, 
música, cinema, fotografia, desenho e audiovisuais em geral.  



Manuais do RCIpea 



Política de Acesso Aberto e  
Direitos Autorais 



 

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) Na Lei de Acesso a informação, a Lei 12527 de 2011; 

8) 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). 

mailto:repositorio@ipea.gov.br
mailto:repositorio@ipea.gov.br
mailto:repositorio@ipea.gov.br
mailto:repositorio@ipea.gov.br
mailto:repositorio@ipea.gov.br
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mailto:repositorio@ipea.gov.br
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Direitos Autorais e Metadados 



Bloco de metadados sobre direitos 
autorais 

METADADO ATRIBUTO 

27 Detentor dos direitos autorais dc.rights.holder 

28 Regime de direitos autorais dc.rights.type 

29 Termos de uso dc.rights.license 

30 Validade dc.rights.date 

Bloco 4: DIREITOS AUTORAIS 

 



 

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.   



Instrumentos formais de negociação 
de direitos autorais 



Termo de Cessão padronizado 



Termo padrão de autorização de uso 
de imagem e voz humanas  



Licença Padrão do Repositório ou da 
Biblioteca Digital 



 

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 diferentes tipos de objetos digitais, sem que isso represente um 
problema para o repositório. 

 

Tendo em vista esse contexto , apresentamos 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. 

 



Regimes de Direitos Autorais 



 

 

Estão previstos várias tipos de Regime de Direitos Autorais  
 

 

Algumas publicações do Ipea apresentam outras 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 



Licença Padrão  
das publicações do Ipea 



 

Licença Padrão das Publicações do Ipea 
 

Apresentamos a Licença Padrão das Publicações do Ipea. Esta é uma das licenças 
disponíveis no RCIpea para as publicações e objetos digitais.  Trata-se de uma 
licença detalhada, baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais 
(Lei 9.610/1998); outras normas brasileiras relacionadas ao assunto e Tratados 
Internacionais sobre Propriedade Intelectual.  

 

A matéria de Direitos Autorais e Conexos é de interpretação restritiva, por essa 
razão, deve ser tradada com bastante especificidade, para que  não restem 
dúvidas sobre as permissões e as restrições de uso dos objetos digitais no 
repositório. 

 

Ao utilizarmos a Licença Padrão das Publicações do Ipea, estaremos garantindo, 
dentre outras coisas: que o direito moral do autor de ser citado será respeitado; 
que os usuários saberão que o detentor dos Direitos Autorais das publicações é o 
Ipea; que os Direitos Autorais que surgem da criação de obras derivadas, 
tradução, colocação de legendas e voz humana estarão preservados;  que está 
proibido o uso para fins comerciais; que os direitos de imagem estarão 
preservados; que é permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou 
informativo e etc.  



 

Licença Padrão das  Publicações do 

 
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

 
É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que 
respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida 
a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro 
para os usuários os termos de uso dessa obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  Proibido o uso comercial ou com 
finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. 
Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em 
movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO: os direitos de imagem foram cedidos 
apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está 
baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados 
Internacionais sobre Propriedade Intelectual. 

 



 
Etapa 2: Implementação de um processo contínuo  
e participativo de alimentação, aperfeiçoamento e 

consolidação do RCIpea: contamos com você! 
 



“Repositório do Conhecimento do Ipea, 
ajudando o Ipea a cumprir sua missão: 

 
"Produzir, articular e  

disseminar conhecimento para 
aperfeiçoar as políticas públicas e  

contribuir para o planejamento 
do desenvolvimento brasileiro” 



 
 

Obrigado!!! 
 

Equipe do Repositório do Conhecimento do Ipea 
(RCIpea) 

 

Envie suas sugestões para: 
repositorio@ipea.gov.br 

 

55-61-3315-5570 

55-61-3315-5082 

mailto:repositorio@ipea.gov.br

