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Solicitação para depositar no redu

>Acessar o REDU - https://redu.unicamp.br

>Conectar com a credencial SiSe
Preencher o formulário (1º acesso)

Cadastro - 1º acesso



Preencher o formulário

Discentes, funcionários e outros
Enviar o Formulário para autorização 

Podem se cadastrar e

autorizar cadastros

Docentes, pesquisadores e colaboradores

Esperar a autorização do sistema em até 24h 

Solicitação para depositar no redu

Podem se cadastrar e

solicitar autorização

https://forms.gle/tDdM67PQYEgoPrCE7

Cadastro - 1º acesso



Conheça os metadados

Qualificar os acessos;
Otimizar os processos de busca;
Valorizar a produção de dados científicos;
Elevar a visibilidade da Universidade.

Os metadados permitem a indexação e a busca das informações, sendo possível:

Existem dois grupos de metadados:

Metadados
Básicos 

Metadados
Esfecíficos 



III. Terá a interface contendo um formulário básico de
identificação a ser preenchido

MetadadoS  BásicoS

I. Conectar no sistema REDU - utilizar as credenciais SiSe

II. Escolher uma área do conhecimento 
      Acessar add data/New Dataset

Deve salvar o conjunto de dados

1-Identificação do conjunto de dados e equipe

Depósito



II. Ajustar as informações inseridas
    Autorizar a entrada de metadados específicos (incluindo geo-espaciais,
dados das Ciências Sociais e Humanas, das Ciências da vida, entre outros)

I. Acessar o Edit/metadata

 

O usuário deverá preencher o máximo possível dos
campos disponibilizados, a fim de tornar os dados e
metadados encontráveis e rastreáveis

Metadados específicos
Depósito

2 -  Caracterização de Metadados:



Dados que não podem ser disponibilizados: Para que o depósito de dados seja efetivado, é necessário
realizar o preenchimento dos metadados NOTE e/ou URL, conforme a descrição abaixo:
•Se o arquivo não pode ser disponibilizado no REDU, informar no campo "Notes" a razão (exemplo "Os
dados não podem ser disponibilizados por questões de proteção intelectual. Para mais informações,
contatar os responsáveis do depósito")
•Se o arquivo estiver armazenado em outro local e acessível, indicar o link http (url) no campo "URL"
dos metadados 

Como depositar os dados?

Dados que podem ser disponibilizados: aqueles que não tenham impossibilidade para
compartilhamento.

Finalizar processo



 Curadoria e Publicação 

 A equipe do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) é
notificada da existência de uma nova submissão
 A equipe do SBU validará as informações inseridas para
garantir a integridade necessária do registro antes da
publicação
 Após a validação o conjunto de metadados é publicado e
atrelado a um DOI

*Não é realizado a curadoria dos dados, à responsabilidade é do depositante
*Não é realizado a padronização dos assuntos, à responsabilidade é do depositante



identificador persistente

Todos os metadados e conjuntos de dados recebem um identificador DOI,
permitindo a correta citação e atribuição de autoria 
A plataforma, também, permite a integração com os mecanismos de
gerenciamento bibliográfico:
Endnote, RIS e BibTex

O REDU oferece a possiblidade de download e acompanhamento das métricas de acesso



dados indexados

Os metadados e dados de pesquisa depositados no REDU, são indexados no:


