
Processo de disponibilização de 

relatórios de Iniciação Científica 

no Repositório Institucional da 

UFAM



O que é o Repositório Institucional da UFAM ?

• Repositório Institucional da UFAM (RIU) é uma plataforma digital

aberta com o objetivo de armazenar, preservar, divulgar e oferecer

acesso a produção técnica e científica da UFAM.



Onde acessar?
• Repositório Institucional da UFAM (RIU) está disponível em: riu.ufam.edu.br

riu.ufam.edu.br


Sistema de disponibilização de relatórios de 

Iniciação Científica

• A fim de divulgar os relatórios de Iniciação Científica (IC) produzidos no

âmbito da UFAM à sociedade, o Sistema de Bibliotecas da UFAM

(SISTEBIB) e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da

UFAM (CTIC) desenvolveram o Sistema de disponibilização de Projetos do

Repositório Institucional.

• Os relatórios de IC foram migrados do Portal Lira para o RIU, todavia, os

relatórios estão em acesso restrito, sendo necessário a liberação destes por

parte dos autores para que possam ser acessados na íntegra pela comunidade.



Sistema de disponibilização de relatórios de 

Iniciação Científica



Como disponibilizar o relatório de 

Iniciação Científica na íntegra no RIU?

• O sistema de disponibilização também está disponível no link: 

https://ecampus.ufam.edu.br/ecampus/projetosLira/index

https://ecampus.ufam.edu.br/ecampus/projetosLira/index


Como disponibilizar o relatório de 

Iniciação Científica na íntegra no RIU?

Informar o email que está cadastrado no LIRA

Informe o nome como está inserido no LIRA

Clique aqui para localizar seus relatórios 



Como disponibilizar o relatório de 

Iniciação Científica na íntegra no RIU?

Selecione os 
relatórios que 
poderão ser 

disponibilizados 
na íntegra no 

RIUFAM.

Após ler os termos de Distribuição não-
exclusiva e o Termo de autorização, 
marque a opção “Concordo com os 
termos acima”.

1

2 3
Clique em “Liberar Acesso aos Projetos”  
para  que sejam liberados no RIUFAM.



Como disponibilizar o relatório de 

Iniciação Científica na íntegra no RIU?

Pronto, os relatórios 
foram liberados na 

íntegra com sucesso e 
estão disponíveis no 

RIUFAM para acesso e 
download.

Você pode repetir o processo para 

liberar ou restringir o acesso aos 

trabalhos quantas vezes achar 

necessário



Agradecemos sua 

colaboração!
Dúvidas e/ou mais informações: 

Divisão de Tecnologia da Informação – SISTEBIB/UFAM

tibc@ufam.edu.br

Divisão de Documentação – SISTEBIB/UFAM

ddbc@ufam.edu.br

Tel: (92) 3305-5071

mailto:tibc@ufam.edu.br
mailto:ddbc@ufam.edu.br

