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1 APRESENTAÇÃO 

A Associação Patobranquense de Ensino Superior, instituição 

mantenedora da Faculdade de Pato Branco (FADEP) foi constituída em 19 de 

setembro de 1999, por iniciativa dos senhores Luis Carlos Borges da Silveira, 

Clóvis Santo Padoan e João Carlos Ribeiro Pedroso. Juridicamente, sua 

qualificação é caracterizada como entidade civil com fins lucrativos, exercendo 

atividades no ensino superior, autorizada pela Portaria 746/2000-MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). 

A missão da Faculdade de Pato Branco - FADEP está fundamentada 

em “formar e qualificar cidadãos produzindo conhecimentos, orientados para o 

desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico, mediante atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, inseridas no contexto regional e global”. 

Em consonância com sua missão, a FADEP adota valores institucionais 

pautados na Ética, no Compromisso Social, no Respeito, na Alteridade e na 

Integridade na busca do desenvolvimento pessoal e profissional visando 

integrar, de forma indissociável, a formação humana e cidadã com a qualidade 

da formação para o exercício profissional comprometido, com 

responsabilidades de desvelar a realidade de maneira crítica, com um olhar 

voltado para a democracia e para as questões demandadas da 

contemporaneidade. Os valores a que se propõe a IES, não se encerram neles 

próprios, mas se sustentam em consonância com sua missão e visão no 

compromisso em formar sujeitos autônomos, críticos, éticos, qualificados para 

atuar de forma responsável e integrada, capazes de intervir no enfrentamento 

dos problemas sociais no contexto histórico no qual está inserido. 

 

 



 
 

A partir da atual realidade que envolve novas tecnologias, as quais 

permitem formas mais incisivas de acesso aos conteúdos digitais, agregados e 

presentes em todas as etapas de desenvolvimento e produção científica 

acadêmica, a IES vem ampliando e intensificando sua produção acadêmica. 

Com o objetivo de guarda, gerência, preservação e disseminação dessa 

produção científica institucional, a FADEP criou um Repositório Institucional.  

Este novo formato de gestão para documentos eletrônicos possibilitará 

uma maior visibilidade da Instituição e valorização, preservação e divulgação 

da sua produção, contribuindo para sistematizar uma política de disseminação 

para a FADEP, e para disponibilizar à sociedade o resultado de suas atividades 

de pesquisa e inovação.  

Através do RI, serão disponibilizados  os trabalhos acadêmicos de 

conclusão de cursos de graduação, pós-graduação, e produção do corpo 

acadêmico da IES. Sua implantação se faz necessária e urgente.   

 
 
2 OBJETIVO GERAL 
 

Reunir num único local virtual a produção acadêmica (científica, artística, 

cultural, tecnológica, de inovação, didática e instrucional) da instituição, 

contribuindo para ampliar sua visibilidade e dos seus pesquisadores, bem 

como o impacto da investigação, além da preservação da memória intelectual, 

seja na área das artes, das ciências, humanidades, da tecnologia e inovação.  

 

2. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Armazenar a produção científica institucional; 

• Agregar informações de conteúdo cientifico, visando dar visibilidade aos 

seus pares; 



 
 

• Organizar as informações institucionais tornando as acessíveis; 

• Disseminar as informações científicas, ampliando seu alcance no meio 

acadêmico; 

• Contribuir para o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas;  

• Permitir o intercâmbio de informações científicas e técnicas acadêmicas. 

 

 

3 METODOLOGIA  
 

Para o desenvolvimento do repositório institucional da IES, haverá um 

conjunto de ações a serem desenvolvidas, que irão incorporar os serviços já 

oferecidos da biblioteca, só que em ambiente digital, pois são semelhantes. 

Nessas ações estarão envolvidas, o corpo técnico da biblioteca, em conjunto 

com o corpo docente (analistas e/ou técnicos da informação) e corpo discente.   

 
 

4 ORGANIZAÇÃO DO RI 
 

O Repositório da FADEP, receberá, organizará e Indexará as 

Informações a serem disponibilizadas, todas legalmente autorizadas pelo autor, 

através de conteúdos que serão recuperáveis por Autor, título, assunto, cuja 

divisão obedecerá as grandes áreas do conhecimento, padronizadas via CNPQ 

e IBCTque são:  Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências 

Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; 

Linguística, Letras e Artes; Multidisciplinar. E que serão organizadas através do 

ambiente do software Dspace, amplamente utilizado pela grande maioria dos 

repositórios, por ser um software de livre acesso e de facilidade de aceitação de 

trabalho de formatos  da maioria dos objetos digitais. É um software  desenvolvido  

pelo MIT em parceria com a HP. 

 

 



 
 
 5 MATERIAIS INFORMACIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO RI 
 

• Trabalhos de conclusão de cursos de graduação institucional 

• Trabalhos de conclusão de cursos pós- graduação institucional 

• Produção Científica docente e discente 

• Patentes 

• Artigos científicos 

• Capítulos de livros 

 
 6 COMUNIDADE PARTICIPANTE DO RI 

 

Poderão fazer parte do  Repositório Institucional todos os documentos 

legalmente habilitados, cuja autoria seja de: 

• Docentes da FADEP; 

• Discentes da FADEP; 

• Colaboradores do corpo técnico administrativo da Instituição. 

 

 

 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dada a percepção da criação de um Repositório Institucional, cuja 

finalidade visa potencializar a informações cientificas da IES, através da 

visibilidade e acessibilidade informacional compartilhada, através de  seus 

pares científicos. Convém o desenvolvimento e aprovação de uma política 

detalhada de acesso a informação institucional que permita o fortalecimento da 

gestão do conhecimento cientifico gerado a partir da FADEP. E a implantação 

do Repositório Institucional. 
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