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O QUE É
Estabelecido pela Resolução UniAvan nº 10/2019, que estabelece
a implementação da Política de Gestão e acesso à informação
o Repositório Institucional objetiva regulamentar e estabelecer
mecanismos específicos para a preservação e gestão da produção
intelectual produzida no Centro Universitário Avantis (UniAvan).
O Repositório Institucional da UniAvan (RI/UniAvan) representa
um conjunto de serviços oferecidos pelo Sistema de Biblioteca
da UniAvan à gestão e disponibilização de artigos científicos,
monografias de graduação e pós-graduação lato sensu,
comunicações e conferências, livros e capítulos de livros, acervo
fotográfico, produções culturais e projetos em geral, dos
membros da nossa comunidade acadêmico-científica.
O RI/UniAvan é um ambiente digital que permite a submissão,
controle, avaliação e acesso aos metadados e documentos
relativos à produção intelectual, técnico-científica e cultural do
Centro Universitário Avantis.

ACESSE
http://ri.uniavan.edu.br
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COMO ACESSAR
Para acessar o Sistema do Repositório Institucional do
UniAvan,você deverá utilizar o navegador web de sua
preferência e acessar o endereço: http://ri.avantis.edu.br.

+



http://ri.avantis.edu.br

ou http://ri.uniavan.edu.br



...

RI UniAvan
 

+

Na tela inicial do sistema (foto abaixo) você terá acesso a todas as obras publicadas no Repositório Institucional.

No canto superior direito (flecha vermelha), você poderá
se autenticar e utilizar o sistema com as permissões de
Orientador (podendo aprovar, solicitar correções ou rejeitar
obras submetidas). As informações de usuário e senha a serem
utilizadas são as mesmas do ambiente acadêmico (UniMestre).
No primeiro acesso, você deverá atentar para alguns detalhes...

PRIMEIRO ACESSO

 

No primeiro acesso, ou após a
atualização
de
dados
no
UniMestre, você deverá solicitar o
pareamento com o Sistema do RI
UniAvan. Na tela de autenticação,
clique na opção de primeiro
acesso
(ou
atualização),
sinalizados com as fechas
vermelhas na imagem ao lado.
O sistema irá apresentar uma tela
de pareamento, onde você deverá
informar seu usuário e senha do
UniMestre
(imagem
abaixo).

O sistema irá buscar as
informações no UniMestre
e, em caso de autenticação
válida, irá informar que os
dados foram corretamente
pareados:



Atenção: Para que você seja reconhecido como um Orientador
e para que possa ser indicado pelos alunos no momento do
registro de uma obra, você deverá, após o primeiro acesso,
solicitar o enquadramento do seu usuário para um responsável
na Biblioteca Central. Para isso, envie um e-mail com seu nome
completo e login para o endereço: biblioteca@avantis.edu.br
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AVALIANDO TRABALHOS
Na tela inicial do sistema será apresentada uma lista de
trabalhos que você foi indicado como Orientador (caixa
vermelha na imagem abaixo). Caso você tenha muitos
trabalhos para avaliar e deseja realizar uma pesquisa
pelo título, resumo ou abstract utilize o campo de
pesquisa indicado na imagem abaixo pela flecha azul.






Nesta tela, somente serão apresentados os trabalhos que estão
aguardando a sua avaliação. Sua avaliação pode ser por: (i) aprovar
o trabalho (ele será encaminhado para a avaliação da equipe da
biblioteca); (ii) solicitar alterações (o aluno que realizou o registro
da obra será notificado para realizar as correções necessárias) e (iii)
rejeitar a obra (a obra será inativada e o autor e coautores serão
notificados da sua decisão - nessa situação, a obra não poderá ser
alterada e também não ficará visível aos demais usuários do
sistema).
Antes de realizar a avaliação, clique sobre o título da obra (indicado
pela flecha verde na imagem acima) e veja os dados do trabalho.
Para realizar a avaliação, clique no botão avaliar (indicado pela
flecha vermelha na imagem acima).



Ao clicar sobre o título
da obra, os dados
serão
apresentados.
Nesta tela você deve
avaliar se os metadados
foram
corretamente
preenchidos e se o
arquivo PDF, contendo
o documento final da
obra, foi corretamente
submetido.
Para
fazer o download do
documento,
utilize
o link indicado pela
flecha vermelha na
imagem
ao
lado.

Download do documento em PDF

Na avaliação da obra
você
deverá
indicar
um texto com suas
considerações
(no
caso de sua decisão ser
pela correção, é muito
importante que você
utilize este campo para
descrever o que precisa
ser alterado), a nova
situação do trabalho
(sua decisão) e a nota
atribuída pelo trabalho na banca (esse campo servirá apenas para
registro,
não
será
apresentado
ao
público
externo).

PRONTO!!!
Trabalho foi avaliado! Em caso de aprovação, um
responsável na biblioteca será notificado para demais
procedimentos da publicação da obra no RI/UniAvan.
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SUPORTE
Sabemos que toda a mudança gera dificuldades durante a
adaptação... Por isso, colocamos a disposição alguns contatos
para que você solicite ajuda em casos de dificuldades:

- Não sei como avaliar o trabalho?
Entre em contato com a equipe do NATEP
natep@avantis.edu.br
- Avaliei o trabalho e ele não foi publicado
- Preciso remover um trabalho após publicado
- Como buscar pelos trabalhos existentes
Entre em contato com a equipe da Biblioteca Central
biblioteca@avantis.edu.br
- Não consigo acessar o sistema
- Meu usuário e senha não funcionam
- O sistema está inoperante
- O sistema apresenta erro em uma das funções
Entre em contato com a equipe do RI/UniAvan
suporte.ead@avantis.edu.br

suporte.ead@avantis.edu.br | 47. 3363.0631

