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SOBRE O REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO  

(RIIF Goiano) 

 

O Repositório Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiano (RIIF Goiano) participa do movimento mundial de 

acesso aberto à produção técnico-científica permitindo a busca e a 

recuperação da informação tanto nacional quanto internacional por meio de 

plataformas integradas de pesquisas acadêmicas. 

A gestão do RIIF Goiano é de responsabilidade do Sistema Integrado 

de Bibliotecas (SIBi), vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), em parceria 

com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi) e 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do IF Goiano. 

 

MISSÃO 

 

O RIIF Goiano tem como missão promover a instituição em âmbito 

nacional e internacional, por meio do acesso aberto, da disseminação, da 

preservação, da valorização e do reconhecimento de sua produção 

científica, acadêmica, artística, técnica e administrativa, bem como prover 

à sociedade o acesso ao conhecimento resultante das ações realizadas pelo 

IF Goiano. 

 

OBJETIVOS 

 

O Repositório Institucional do IF Goiano possui os seguintes objetivos: 

• Disponibilizar organizadamente a produção técnico-científica do IF Goiano 

como resultado de estudos e pesquisas, segundo padrões internacionais de 

acesso aberto (open access) para compartilhamento de informações em rede;  

• Aumentar a visibilidade e o acesso à pesquisa técnico-científica do IF Goiano, 

em acesso aberto, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação;  

• Contribuir para o acesso livre às informações produzidas no âmbito do 
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Instituto e voltadas, prioritariamente, às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão;  

• Facilitar a gestão da informação disponível em meio digital reunindo em um 

único local a produção técnico-científica do IF Goiano;  

• Aumentar o prestígio da instituição e do(a) pesquisador(a);  

• Oferecer insumos para avaliação e monitoramento da produção científica;  

• Preservar os documentos produzidos e considerados relevantes à 

Administração Pública Federal e ao IF Goiano;  

• Proporcionar o avanço da tecnologia relacionada às bibliotecas digitais. 

 

ORGANIZAÇÃO 

O RIIF Goiano está organizado em comunidades e coleções conforme exemplo 

descrito abaixo: 

 

Artigos publicados em periódicos científicos (Comunidade) 

 

Artigos de periódicos científicos (Coleção) 

 

Livros e capítulos de livros (Comunidade) 

 

Livros da Editora IF Goiano (Coleção) 

Livros e capítulos de livros publicados extra IF Goiano (Coleção) 

 

II - Teses e dissertações (Comunidade) 

 

Teses e dissertações defendidas no IF Goiano (Subcomunidade) 

Programa de Pós-Graduação em Agroquímica (Comunidade) 

Mestrado em Agroquímica (Coleção) 

Teses e dissertações defendidas extra IF Goiano (subcomunidade)
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