
São Paulo, 03 de junho de 2021.

Memorando

Número de Referência: NB/CGD N° 009/2021
Assunto: Institucionalização do Repositório Institucional do Conhecimento (RIC-CPS)
nas unidades de ensino que contam com bibliotecário(a).

Prezados Bibliotecários(as) e Diretores(as),

O Repositório Institucional do Conhecimento (RIC-CPS) é um sistema eletrônico de acesso
aberto à informação, que inicialmente foi desenvolvido e implementado pela Fatec de
Americana, visando armazenar, preservar, gerenciar e disseminar, em formato digital, os
documentos produzidos ou de interesse da comunidade local.

Atualmente a equipe interdisciplinar é formada por:

Equipe do Centro de Gestão Documental: Tatiane Silva Massucato Arias e Leticia Rolim
Albuquerque;
Coordenação da Equipe Técnica Executiva do RIC-CPS: Humberto Innarelli - Fatec
Americana;
Equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação: Gustavo Carvalho Gomes de Abreu
- Fatec Americana; Daives Bergamasco - Fatec Americana; José William Pinto Gomes -
Fatec Indaiatuba;
Equipe de Biblioteconomia: Ana Valquiria Niaradi - Fatec Americana e Fernanda Hellen
de Sousa - Etec Hortolândia.

O RIC-CPS está baseado no sistema DSpace, software de código aberto, desenvolvido pelo
Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) em conjunto com a Hewlett-Packard (HP) no ano
de 2002, que permite a gestão de toda produção digital de uma instituição de ensino. No Brasil
foi disponibilizado em 2004 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(Ibict).

A implementação do RIC-CPS visa:

Garantir o acesso, a gestão e a preservação da produção científica, tecnológica, artística-1.
cultural e técnico-administrativa;
Permitir ampla disseminação do conhecimento acadêmico e técnico-administrativo2.
produzido nas instituições;
Potencializar e promover intercâmbios na tríade ensino, pesquisa e extensão;3.
Contribuir com os projetos de internacionalização através da disseminação do4.
conhecimento em âmbito nacional e internacional;
Reconhecer e valorizar as competências e os esforços das comunidades discente, docente5.
e técnico-administrativa;
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Entender que os maiores benefícios do investimento público numa oferta educacional6.
devem ser para o cidadão e para o profissional bem formado, através do conhecimento
produzido e transmitido nas instituições de ensino;
Criar um repositório institucional do conhecimento para uso corporativo das unidades de7.
ensino e unidades administrativas do CPS.

Para regularizar a institucionalização e a implantação do RIC-CPS, foram publicadas 3 (três)
Portarias que norteiam as ações relacionadas ao RIC-CPS, na ordem apresentada abaixo e
disponíveis no anexo do e-mail:

1ª publicação: PORTARIA CEETEPS-GDS N° 3013, de 27 de maio de 2021, que :
dispõe sobre a institucionalização do Repositório Institucional do Conhecimento do
Centro Paula Souza - RIC - CPS, com objetivo de garantir o acesso, a gestão, a
preservação e a disseminação da produção científica, técnica e tecnológica;
2ª publicação: PORTARIA CEETEPS-GDS N° 3014, de 27 de maio de 2021, que
designa o Comitê Gestor do Repositório Institucional do Conhecimento do Centro Paula
Souza (CG-RIC-CPS);
3ª publicação: PORTARIA CEETEPS-GDS N° 3015, de 27 de maio de 2021, que
estabelece os procedimentos de entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso às Etecs às
Fatecs, para disponibilização no Repositório Institucional do Conhecimento do Centro
Paula Souza (RIC - CPS), com objetivo de garantir o acesso, a gestão, a preservação e a
disseminação da produção científica, técnica e tecnológica.

O RIC-CPS terá um vasto leque de tipos de publicações que serão armazenadas e
disponibilizadas de acordo com os permissionamentos ao longo dos anos. Neste primeiro
momento a implantação do RIC-CPS, nas unidades de ensino do CPS que contam com
bibliotecário, iniciará com a formação da primeira coleção, onde serão cadastrados os trabalhos
de conclusão de curso (Trabalho de Graduação e Trabalho de Conclusão de Curso) produzidos
pelos discentes das Fatecs e das Etecs.

Neste sentido, reforçamos que a PORTARIA CEETEPS-GDS N° 3015, estabelece os
procedimentos de entrega dos trabalhos no âmbito das Etecs e das Fatecs,  desde o recebimento
até o seu armazenamento no RIC-CPS, desta forma as unidades de ensino (Etecs e Fatecs)
devem fazer a leitura minuciosa e adequar os procedimentos internos referentes a elaboração,
apresentação, entrega e armazenamento dos TCCs e TGs.

Com objetivo de esclarecer os principais pontos da portaria de entrega dos Trabalhos de
Conclusão de Curso e as funcionalidades do sistema RIC-CPS realizaremos dois treinamento,
sendo que o primeiro treinamento é destinado ao público da Fatec e o segundo ao público da
Etec. Optamos por desmembrar a rede de biblioteca (Fatecs e Etecs), considerando que existem
algumas especificidades que trataremos separadamente.

Seguem informações do treinamento e os links de inscrição e de ingresso para a participação do
treinamento:  

Data Público-alvo
Principais
conteúdos

Link de
inscrição

Link de acesso ao
treinamento

o Entrega dos
TGs;
o Termo de
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30/07/2021
das 14:00
às 17:00
(via teams)

Bibliotecários,
servidores e
docentes, das
Fatecs, que
irão utilizar o
RIC-CPS para
cadastro dos
TGs.

autorização;
o
Disponibilização
do conteúdo na
íntegra no RIC-
CPS;
o
Armazenamento
dos TGs;
o Cadastro dos
TGs;
o Inclusão do
conteúdo na
íntegra;
o Restrição de
acesso;
o Pesquisa e
recuperação dos
TGs.

Inscrição Fatec
Treinamento RIC-

CPS: Fatec

06/08/2021
das 14:00
às 17:00
(via teams)

Bibliotecários,
servidores e
docentes, das
Etecs, que
irão utilizar o
RIC-CPS para
cadastro dos
TCCs.

o Entrega dos
TCCs;
o Termo de
autorização;
o
Disponibilização
do conteúdo na
íntegra no RIC-
CPS;
o
Armazenamento
dos TCCs;
o Cadastro dos
TCCs;
o Inclusão do
conteúdo na
íntegra;
o Restrição de
acesso;
o Pesquisa e
recuperação dos
TCCs.

Inscrição Etec
Treinamento RIC-

CPS: Etec

Aproveitamos o ensejo para informar que no início do segundo semestre de 2021 realizaremos a
apresentação do RIC-CPS, via teams, para as equipes gestoras das unidades de ensino, com
objetivo de expor seus benefícios, suas principais funcionalidades, sua importância  na promoção
de intercâmbios na tríade ensino, pesquisa e extensão e como as equipes gestoras poderão
contribuir com o sucesso do RIC-CPS em sua comunidade.

Contamos com o costumeiro apoio dos bibliotecários e diretores das unidades de ensino na
participação do treinamento, uso adequado da ferramenta e posterior divulgação do RIC-CPS a
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comunidade.

Desde já agradecemos o apoio e participação, permanecemos à disposição .

 

Leticia Rolim de Albuquerque
Diretor de Serviço

Núcleo de Biblioteca

Tatiane Silva Massucato Arias
Diretor de Divisão

Centro de Gestão Documental
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