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MEMORANDO CIRCULAR NB/CGD N° 006/2021 

Assunto: Capacitação Piloto do Repositório Institucional do Conhecimento (RIC-CPS), Artigos de 

periódicos do Centro Paula Souza. 

Data: 05/04/2021. 
 
 

Prezados diretores(as) e bibliotecários(as), 
 
 

Conforme informado no MEMORANDO CIRCULAR NB/CGD N° 025/2020 (ANEXO I),  o 

Núcleo de Biblioteca do Centro de Gestão Documental (NB/CGD) e a equipe interdisciplinar do RIC-

CPS, iniciaram o segundo piloto do RIC-CPS, a criação de uma nova coleção “Artigos de periódicos do 

CPS”, que tem por objetivo cadastrar os periódicos científicos publicados pelas unidades de ensino 

do CPS, bem como os artigos que compõe os fascículos dos periódicos institucionais. 

Nesta segunda fase 6 (seis) Fatecs, que contam com bibliotecário, estão participando do segundo 

piloto, conforme quadro abaixo: 

UNIDADE BIBLIOTECÁRIO (a) 

109 - Fatec Doutor Thomaz Novelino Fernanda Cristina Menezes Galo 

119 - Fatec Garça  Cristine de Oliveira Bertoncini 

155 - Fatec Itaquaquecetuba Leandro da Silva  

167 - Fatec Guarulhos  Elizangela Geraldina Fraga 

192 - Fatec Lins  Rosicler Sasso Silva 

275 - Fatec de Assis Marisa Pereira 

 

Os bibliotecários, mencionados acima, que atuam nessas unidades e aceitaram participar, deverão 

analisar o documento “Políticas de gestão e submissão de artigos de periódicos do CPS no repositório 

institucional do conhecimento (RIC-CPS)"  e realizar suas contribuições, além de avaliar o sistema realizando 

testes e efetivando o cadastro de alguns artigos. 

O RIC-CPS, ambiente teste, estará disponível no endereço eletrônico: http://ric-cps.ddns.net:8081/, 

a partir do dia 09/04/2021. O login de acesso será o e-mail pessoal institucional. Para solicitar a senha é 

necessário clicar no campo “Meu espaço” e depois em “Esqueceu sua senha”, conforme prints abaixo: 
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Assinado com senha por LETICIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - 05/04/2021 às 13:50:45.
Autenticado com senha por LETICIA ROLIM DE ALBUQUERQUE - 05/04/2021 às 13:50:35.
Documento Nº: 15762581-7307 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=15762581-7307
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Importante: O ambiente teste só estará disponível a partir de 09/04/2021. 

 

 A participação dos bibliotecários é extremamente importante para que tenhamos documentos 

objetivos e claros, além de identificarmos melhorias necessárias. Para tanto, é necessário atentar as 

principais ações e datas de entregas, além do treinamento que é essencial para entender o funcionamento 

do sistema, conforme cronograma do Piloto RIC-CPS abaixo: 
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Data das 
entregas 

Fases do Piloto Ação do bibliotecário(a) 

05/04/2021 Envio das Políticas  

Realizar a leitura, atentamente, do documento 
encaminhado (Políticas de gestão e submissão de artigos 
de periódicos do CPS no repositório institucional do 
conhecimento (RIC-CPS)). 

09/04/2021 
Liberação do RIC-CPS para 
análise e teste. 

Analisar o sistema, desde o 1° acesso, alteração de dados 
cadastrais e de senha, além de analisar a navegação e os 
campos de cadastro e de pesquisa. 

16/04/2021 
Emissão de parecer técnico 
do documento e do 
sistema. 

Enviar o parecer técnico do documento e do sistema, além 
de encaminhar o documento “Políticas de gestão e 
submissão de artigos de periódicos do CPS no repositório 
institucional do conhecimento (RIC-CPS)” com os 
apontamentos, usando o recurso de revisão “controlar 
alterações” e novo comentário. 

16/04/2021 
Emissão de dúvidas para o 
treinamento.  

Encaminhar dúvidas para o e-mail: ric@cps.sp.gov.br, que 
serão esclarecidas no treinamento (uso da ferramenta, 
cadastro, conteúdo dos documento, efetivação do piloto). 

23/04/2021 
Treinamento às unidades 
piloto - via teams. 

Participar do treinamento, via teams, às 14:00. O invite 
para ingressar no treinamento será encaminhado 
posteriormente. 

19/04 a 31/08 
Cadastro dos Periódicos e 
novo feedback do sistema e 
política. 

Cadastrar os artigos do segundo semestre de 2020 e do 
primeiro semestre de 2021 e emitir novo parecer do uso 
do sistema (cadastro e recuperação da informação) e do 
documento das Políticas. 

 

Após a finalização do piloto e dos ajustes, o RIC-CPS será implantado nas demais unidades de ensino 

do Centro Paula Souza.  

Aproveitamos para agradecer os bibliotecários(as), que aceitaram participar do piloto do RIC-CPS 

Periódicos e que prontamente atenderam todas solicitações, também queremos agradecer os diretores(as) 

pelo apoio ao projeto e aos profissionais bibliotecários. A participação e o apoio de todos vocês são 

fundamentais para o sucesso do RIC-CPS.  

Contamos com a participação e apoio de todos. 

 

  Leticia Rolim Albuquerque 
Diretora de Serviço do Núcleo de Biblioteca (NB) 

Centro de Gestão Documental (CGD) 
CRB-8/ 8767 

Tatiane S. Massucato Arias 
Diretora de Divisão do 

Centro de Gestão Documental (CGD) 
Chefia de Gabinete da Superintendência do CPS 

CRB-8/7262 
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