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Apresentação

A gestão da produção técnico-científica de instituições de pesquisa é um processo fundamental 
para alinhamento do planejamento estratégico, uma vez que serve de insumo para análise dos 
temas e das formas pelas quais as pesquisas e tecnologias desenvolvidas serão entregues à socie-
dade, além de contribuir para adequação dos processos de avaliação de desempenho. Além disso, 
assegura a preservação da memória técnica da instituição, ação intrínseca à aprendizagem organi-
zacional e à gestão do conhecimento.

Na Embrapa, o processo de gestão da produção técnico-científica é realizado pelos profissionais 
que atuam nas bibliotecas, por meio do sistema Ainfo, e em obediência a códigos e normativos de 
descrição e indexação internacionais. Isso assegura qualidade às informações e aos dados dispo-
nibilizados no sistema, bem como contribui para que seja interoperável com outras bases de dados 
internas e externas.

A gestão desses recursos envolve ainda a adequação de suas descrições às demandas organiza-
cionais, inclusive àquelas relacionadas ao processo de avaliação. Nesse sentido, este documento 
descreve os indicadores de resultados vigentes e a forma como devem ser registrados no Sistema 
de Gestão do Acervo Documental e Digital da Embrapa (Ainfo), o que resulta no alinhamento das 
ações desenvolvidas pelas áreas de desenvolvimento institucional, pesquisa e desenvolvimento e 
gestão da informação.

Recomendo aos profissionais envolvidos nos processos citados, em especial aos bibliotecários, a 
consulta contínua ao documento.

Alexandre de Oliveira Barcellos 
Chefe da Secretaria-Geral 

Embrapa
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Introdução

Este documento objetiva servir de instrumento orientador aos profissionais bibliotecários, para 
a classificação, no que diz respeito a resultado institucional, da produção técnico-científica dos 
empregados da Embrapa, registrada no Sistema de Gestão do Acervo Documental e Digital da 
Embrapa (Ainfo).

Os dados da produção técnico-científica registrados no Ainfo são fornecidos a sistemas de acompa-
nhamento e comprovação da produção das Unidades da Embrapa e de seus projetos de pesquisa 
(Integro e Ideare). Nesse sentido, as orientações aqui descritas também são destinadas a nortear 
as equipes envolvidas nos processos de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento institucio-
nal, entre outros, e dirimir eventuais dúvidas quanto à classificação e ao registro das referidas 
publicações.

Antes de descrever os indicadores e apresentar informações específicas sobre a forma de registro 
de cada um deles, apresentam-se as principais atribuições das Unidades da Empresa relacionadas 
com o processo.

Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI): é atribuição desta instância coordenar 
o Sistema Integrado de Gestão de Desempenho (Integro) e, em especial, monitorar e avaliar as 
Unidades da Embrapa quanto aos seguintes aspectos: desempenho gerencial, cumprimento das 
ações gerenciais das agendas de prioridades, resultados alcançados e seus impactos.

Sistema Embrapa de Bibliotecas (SEB): vinculado à Gestão da Informação (Ginf), da Gerência de 
Comunicação e Informação (GCI), da Secretaria-Geral (SGE), é atribuição da coordenação do SEB 
a atualização anual da lista Qualis-Capes/Integro, que apresenta a avaliação e a classificação de 
periódicos técnico-científicos, com base na lista Qualis/Capes. Além disso, compete ao SEB contri-
buir para a atualização deste documento e buscar a resolução dos casos omissos, em parceira com 
a Comissão Permanente para o Ainfo (CP-Ainfo).

Unidades da Embrapa: cabem às equipes das Unidades Descentralizadas, em especial aos empre-
gados que sejam autores ou coautores de documentos, o envio da produção técnico-científica e de 
publicações técnicas, periodicamente, para as bibliotecas, com a finalidade de comprovar os resul-
tados e preservar a memória técnica. Ao enviar publicações para inserção no Ainfo, os autores ou 
outras instâncias que o fizerem deverão indicar o plano de ação do projeto de pesquisa ou a ação 
gerencial a que estão relacionadas.

Bibliotecas: os profissionais bibliotecários que atuam nas bibliotecas das Unidades da Embrapa 
têm as seguintes atribuições: receber as publicações relacionadas aos indicadores descritos neste 
documento; verificar a adequação delas aos padrões editoriais; incluir seus metadados no Ainfo, de 
acordo com as normas de catalogação adotadas pelo SEB; depositar o arquivo eletrônico no módulo 
digital do sistema e/ou armazenar os exemplares impressos no acervo da biblioteca. Além dos meta-
dados descritivos da publicação, o bibliotecário deverá preencher os campos “Ano” e “Indicador” da 
produção técnico-científica e o campo “Código” do plano de ação do projeto ou da ação gerencial.

Os bibliotecários que atuam nas bibliotecas das Unidades da Embrapa também têm a atribuição de 
informar aos responsáveis locais pelo Integro e Ideare, quando demandados, os IDs das publica-
ções registradas no Ainfo que comprovem as formas de entrega de resultados finalísticos para os 
indicadores de desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos (metodologia científica, culti-
var, avanço do conhecimento, entre outros) e de transferência de tecnologia.
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Todos os autores da publicação devem ser inseridos na catalogação do Ainfo, com suas respecti-
vas afiliações. Para a inserção de dados dos autores da Embrapa, deve ser usada a tabela “Autor 
Pessoal”, que está disponível no sistema e traz, automaticamente, as seguintes informações: nome 
abreviado, nome completo, matrícula e afiliação. O informe da afiliação dos autores externos é 
necessário, em razão dos relatórios de parcerias internas e externas à Embrapa.

Prazo para registro de documentos: o prazo máximo para o recebimento dos documentos e o 
registro no Ainfo, para efeito de comprovação de resultados nos sistemas corporativos, será defini-
do anualmente pelo calendário do Integro. Ressalta-se que o registro de documentos no Ainfo para 
preservação da memória técnica não possui limites de prazos.

Descrição de registros no Ainfo: Dúvidas sobre a descrição dos registros no Ainfo que não 
estejam contempladas neste documento devem ser esclarecidas por meio de consulta ao Manual 
de Referenciação de Recursos da Informação da Embrapa. Persistindo a dúvida, o Grupo 
de Referenciação de Recursos de Informação (GT-Refer) pode ser consultado pelo e-mail: 
gtrefer@embrapa.br.

Indicadores de Produção Técnico-Científica
Publicações técnico-científicas

Definição: Elaboração e publicação de trabalhos e obras por empregados de Unidade da Embrapa, 
ou em parceria com outra(s) Unidade(s) ou instituição(ões), destinados essencialmente ao meio 
científico.

Comprovação: Um exemplar de cada publicação que comprove indicador de produção técnico-
científica, preferencialmente em meio eletrônico1, deverá ser encaminhado à biblioteca e registrado 
no sistema Ainfo. As respectivas formas de disponibilização e comprovação para os indicadores 
desta seção constam na descrição detalhada de cada um deles.

Observação: Todas as publicações deverão estar dentro dos padrões editoriais e deverão ser 
encaminhadas para registro no Ainfo em sua versão final, para efeito de comprovação de resulta-
do. Não serão aceitas publicações no prelo ou apenas submetidas. Essa consideração é válida até 
mesmo para documentos publicados pela Embrapa.

São classificados nesta categoria os indicadores:

•  Artigo em periódico indexado.
•  Artigo em anais de congresso.
•  Resumo em anais de congresso.
•  Nota técnica/Nota científica.
•  Capítulo em livro técnico-científico.
•  Orientação de dissertação ou tese de pós-graduação.

1 Tendo em vista os preceitos de organização e gestão da informação técnico-científica preconizados pelo SEB, os profissionais que 
atuam nas bibliotecas deverão demandar dos autores a versão digital das publicações para inserção no Ainfo, ainda que em modo 
restrito, quando os direitos autorais não permitirem a disponibilização em acesso aberto, pois essa ação contribui para a preservação 
da memória institucional.
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Artigo em periódico indexado

Definição: Artigo de cunho técnico-científico, cuja autoria ou coautoria seja de empregado de 
Unidade da Embrapa, publicado em periódico indexado em bases de dados. Os periódicos indexa-
dos serão classificados de acordo com a lista Qualis-Capes/Integro, disponível no sistema Ainfo, 
que é derivada da Lista Qualis Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

O Qualis Periódicos consiste em um conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratifi-
cação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação brasileiros. Baseia-se 
nas informações fornecidas por meio do Módulo Coleta de Dados da Plataforma Sucupira, resul-
tando na disponibilização de uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas 
de pós-graduação brasileiros para a divulgação da produção técnico-científica de seus docentes e 
discentes.

Lista Qualis-Capes/Integro: Corresponde à lista da Qualis-Capes de Periódicos, adaptada pelas 
equipes da coordenação do SEB e da CP-Ainfo, conforme descrito a seguir:

• A Coordenação do SEB/SGE e a CP-Ainfo fazem a junção das listas disponíveis na plataforma 
Qualis-Capes.

• Nesse processo, cada título de periódico é apresentado apenas uma vez, adotando-se a clas-
sificação mais alta da plataforma Qualis-Capes, independentemente da área.

• São acrescidos, sob demanda, os títulos de periódicos não descritos na lista Qualis-Capes, nos 
quais empregados da Embrapa tenham publicado, que são classificados pela coordenação do 
SEB por meio de critérios derivados das orientações da Capes.

• O conjunto de informações descritas nas alíneas anteriores constitui a lista Qualis-Capes/
Integro, que é uma das ferramentas utilizadas para avaliação da produção técnico-científica 
das Unidades da Embrapa.

A atualização da lista Qualis-Capes/Integro é realizada, anualmente, de forma planejada, no pri-
meiro quadrimestre e, sob demanda, em qualquer época, considerando a inserção de periódicos 
não descritos na lista Qualis-Capes. A versão vigente da lista Qualis-Capes/Integro está disponível 
on-line para os empregados na Intranet da Embrapa.

O indicador Artigo em Periódico Indexado será usado na Embrapa por meio de um índice pondera-
do (%), baseado na classificação da Qualis-Capes/Integro, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Índices aplicados aos artigos em perió-
dicos indexados na Embrapa.

Estrato de classificação Índice
Qualis A1 3,50
Qualis A2 3,25
Qualis B1 3,00
Qualis B2 2,50
Qualis B3 2,25
Qualis B4 2,00
Qualis B5 1,50
Qualis C 0,50
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Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os artigos publicados em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF (com Optical 
Character Recognition – OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos 
em que apenas a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá- -la para inser-
ção no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: periódicos disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Alice. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 2 deverão ser observadas.

Tabela 2. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigo em periódicos dispo-
níveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo em periódico indexado (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Artigo em periódico indexado

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

2) Arquivo digital: periódicos disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 3 deverão 
ser observadas.

Tabela 3. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigo em periódicos dispo-
níveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo em periódico indexado (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Artigo em periódico indexado

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.
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Unidade de medida: Número de artigos publicados.

Observações: Os artigos denominados on-line first2 devem ser inseridos no Ainfo. São considera-
dos como on-line first os artigos recém-publicados e disponibilizados nas páginas das revistas na 
internet, mas que ainda não foram atribuídos a volumes e/ou edições específicos. Outras denomi-
nações para esse tipo de artigo são first on-line, early view e in press.
Ao registrar esse tipo de artigo, o bibliotecário deverá inserir a expressão on-line first no campo 
Notas, aba Descrição, a fim de que o Ainfo envie lembretes periódicos para verificação de mudança 
do status do artigo na revista.

Artigo em anais de congresso

Definição: Artigo de cunho técnico-científico, cuja autoria ou coautoria seja de empregado de 
Unidade da Embrapa, publicado na íntegra em anais e/ou coletâneas de congressos, seminários, 
workshops, reuniões, simpósios e afins, realizados no País ou no exterior.

Nesta categoria, também se consideram as palestras, as conferências e os resumos expandidos 
publicados na íntegra em anais e/ou coletâneas, desde que o(s) nome(s) do(s) autor(es) esteja(m) 
claramente expresso(s).

Unidade de medida: Número de artigos publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os artigos publicados em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF (com OCR) 
e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia 
impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: anais de congresso disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Alice. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 4 deverão ser observadas.

Tabela 4. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigo em anais de congresso 
disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo em anais de congresso (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Artigo em anais de congresso

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Anais e proceedings de eventos (PC) (1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

2 Disposição válida a partir de 2019. Nas versões anteriores deste documento, os artigos com tal status não eram considerados para 
inclusão no Ainfo e/ou comprovação de resultados.
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2) Arquivo digital: anais de congresso em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 5 deverão 
ser observadas.

Tabela 5. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigo em anais de congresso 
disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo em anais de congresso (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Artigo em anais de congresso

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Anais e proceedings de eventos (PC) (1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

Observações: Será admitido apenas o artigo efetivamente publicado nos anais do congresso, não 
sendo permitidas versões preliminares submetidas para publicação e/ou em arquivos armazenados 
em ambientes digitais restritos (como nuvens/cloud, tais como Google Drive/Docs, Dropbox e ferra-
mentas similares) ou plataformas não permanentes.

Artigos apresentados em congresso cujos anais sejam publicados em periódico indexado em base 
de dados (lista Qualis/Capes) serão classificados sob o indicador Artigo em Periódico Indexado3.

Artigos apresentados em congresso cujos anais sejam publicados em livros serão considerados 
sob o indicador Capítulo em Livro Técnico-Científico4.

Não é permitida a classificação de uma publicação em dois indicadores. Logo, se um artigo apre-
sentado em congresso for publicado em periódico indexado, ele somente será contabilizado nessa 
categoria.

Os resumos expandidos e as palestras publicadas na íntegra em eventos científicos devem ser 
incluídos no indicador de resultado Artigo em Anais de Congresso.

3 Disposição válida para os registros inseridos no Ainfo referentes à produção técnico-científica de 2019 em diante, sem efeito 
retroativo.

4 Disposição válida para os registros inseridos no Ainfo referentes à produção técnico-científica de 2019 em diante, sem efeito 
retroativo.
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Resumo em anais de congresso

Definição: Resumo de artigo de cunho técnico-científico, cuja autoria ou coautoria seja de empre-
gado de Unidade da Embrapa, publicado em anais e/ou coletâneas de congressos, seminários, 
workshops, reuniões, simpósios e afins, realizados no País ou no exterior.

Também são considerados nesta categoria os pôsteres apresentados em congressos e afins, desde 
que devidamente publicados nos anais do evento.

Unidade de medida: Número de resumos publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os resumos publicados em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF (com 
OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia 
impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, devem ser consideradas as duas situações a 
seguir:

1) Arquivo digital: anais de congresso disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Alice. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 6 deverão ser observadas.

Tabela 6. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de resumo em anais de con-
gresso disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto 
completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar 
o documento, sugere-se nomeá-lo 
com palavras do título e o ano de 
publicação)

Informações complementares Coleção digital Resumo em anais de congresso (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Resumo em anais de congresso

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Anais e proceedings de eventos (PC)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.
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2) Arquivo digital: anais de congresso em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 7 deverão 
ser observadas.

Tabela 7. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de resumo em anais de con-
gresso disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Resumo em anais de congresso (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Resumo em anais de congresso

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Anais e proceedings de eventos (PC)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

Observações: Será admitido apenas o resumo efetivamente publicado nos anais do congresso, 
não sendo permitido o depósito de versões preliminares.

Resumos em anais de congresso e pôsteres não devem ser classificados como artigos em perió-
dicos indexados, independentemente de terem sido publicados em periódicos classificados na lista 
Qualis/Capes ou no Journal Citation Index (JCR).

Nota técnica/Nota científica

Definições: Considera-se nota técnica a breve comunicação de resultados experimentais ou obser-
vações de interesse técnico-científico publicada em periódico indexado. Já a nota científica também 
constitui breve comunicação de resultados científicos preliminares, publicada em periódico indexa-
do, mas, geralmente, é utilizada para informar fatos científicos inéditos, anunciar novas espécies/
variedades ou descrever metodologias inovadoras.

Os trabalhos apresentados sob as denominações de short communications ou brief communica-
tions, correspondences, minireviews e commentaries serão considerados neste indicador.

Unidade de medida: Número de notas técnicas publicadas.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades as notas técnicas e/ou científicas publicadas em meio eletrônico, preferencialmente em 
formato PDF (com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em 
que apenas a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção 
no Ainfo.
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Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser 
consideradas:

1) Arquivo digital: periódicos disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Alice. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 8 deverão ser observadas.

Tabela 8. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de nota técnica/nota científica 
em periódicos disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações 
complementares

URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações 
complementares

Coleção digital Nota técnica/Nota científica (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Nota técnica/Nota científica

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

2) Arquivo digital: periódicos disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 9 deverão 
ser observadas.

Tabela 9. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de nota técnica/nota científica 
em periódicos disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Nota técnica/Nota científica

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Nota técnica/Nota científica

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.
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Observações: Serão admitidas apenas as notas técnicas/notas científicas publicadas em periódi-
cos indexados.

Capítulo em livro técnico-científico

Definição: Capítulo em livro de cunho técnico-científico cuja autoria ou coautoria seja de emprega-
do de Unidade da Embrapa, publicado no Brasil ou no exterior. Os nomes dos autores devem estar 
expressos no capítulo ou no sumário do livro ou, ainda, em área específica da publicação, na qual 
conste(m) de forma clara e objetiva o/s capítulo/s com suas respectivas autorias e afiliações.

Unidade de medida: Número de capítulos publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os capítulos de livros publicados em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF 
(com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas 
a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo. Para 
efeito de inserção do registro no Ainfo, devem ser consideradas as situações a seguir.

1) Arquivo digital: livros disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Alice ou para o repositório Infoteca-e, conforme o tipo de conteúdo que abranger. Para tanto, as 
configurações descritas na Tabela 10 deverão ser observadas.

Tabela 10. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de capítulo em livros disponí-
veis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações 
complementares

URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o 
ano de publicação)

Informações 
complementares

Coleção digital Capítulo em livro científico (Alice) ou Capítulo em 
livro técnico (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Capítulo em livro técnico-científico

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Parte de livro (PL)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: livros disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 11 deverão 
ser observadas.
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Tabela 11. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de capítulo de livros disponíveis 
em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Capítulo em livro científico (Alice) ou Capítulo 
em livro técnico (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Capítulo em livro técnico-científico

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Parte de livro (PL)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

3) Livros exclusivamente em formato impresso

O bibliotecário deverá registrar o livro impresso no Ainfo e digitalizar os capítulos que constituam 
produção científica, salvando-os em formato PDF (com OCR) e inserindo-os no repositório digital 
Ainfo, segundo as opções citadas nas Tabelas 10 ou 11 (verificar direitos autorais da obra).

Observações: Só serão aceitos capítulos de livros efetivamente publicados, não sendo admitidas 
versões prévias (publicações no prelo).

Os capítulos identificados como introdução, conclusão e referências bibliográficas não são 
contabilizados.

Se todos os autores do livro forem da mesma Unidade, o resultado deve ser considerado neste indi-
cador e, também, no indicador Autoria/Organização/Edição de Livros. Essa recomendação não é 
válida para livros no todo e em que cada um dos capítulos seja de autoria do(s) mesmo(s) autor(es).

Livros publicados por Unidade da Embrapa em que não conste a identificação clara dos capítulos, 
bem como aqueles em que os autores não estejam relacionados por capítulo, ou em folha específi-
ca, devem ser classificados somente no indicador Autoria/Organização/Edição de Livros.

Pode ser incluído como capítulo de livro técnico-científico aquele já pertencente a livro descrito 
no indicador Autoria/Organização/Edição de livros, mesmo que tenha sido publicado em séries da 
Embrapa, como Sistemas de Produção e Documentos, desde que atenda às demais considerações 
descritas nessa categoria.

Orientação de dissertação ou tese de pós-graduação

Definição: Orientação ou coorientação de alunos dos cursos de mestrado ou doutorado, que resul-
te em dissertação e/ou tese.

Unidade de medida: Número de dissertações ou teses concluídas no ano objeto de avaliação.

Comprovação/objetos de entrega: Os empregados responsáveis pela orientação ou coorienta-
ção deverão disponibilizar na biblioteca de suas Unidades a versão final da dissertação e/ou tese 
em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF (com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam 
compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia impressa estiver disponível, o biblio-
tecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo. Não são aceitas versões preliminares de teses e 
dissertações, como a versão submetida à banca de defesa, mas apenas a versão final.
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Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir deverão ser 
consideradas:

1) Arquivo digital: dissertações e teses disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo, sem direcionamento para os repositórios de acesso 
aberto. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 12 deverão ser observadas.

Tabela 12. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de orientação de dissertações 
e teses disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Sem classificação

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Orientação de tese de pós- -graduação

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Tese (TS)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: dissertações e teses disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 13 deverão 
ser observadas.

Tabela 13. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de orientação de dissertações 
e teses disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações 
complementares

URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras do 
título e o ano de publicação)

Informações 
complementares

Coleção digital Sem classificação

Produção técnico- 
-científica

Indicador da produção técnico-
científica

Orientação de tese de pós- -graduação

Produção técnico- 
-científica

Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico- 
-científica

Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Tese (TS)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)



Manual dos indicadores de produção técnico-científica – Orientações para registro no Ainfo 19

Observação: Dissertações e teses de empregados de Unidades da Embrapa não deverão ser 
incluídas neste indicador nem usadas para comprovar outros resultados, tais como metodologia, 
cultivar, entre outros.

Caso a tese ou dissertação tenha alguma limitação de acesso ou embargo, em especial relaciona-
do à possibilidade de patenteamento, o empregado responsável pela orientação ou coorientação é 
obrigado a informar tal questão, via e-mail ou Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ao bibliote-
cário de sua Unidade no ato da entrega do documento (impresso ou digital).

Caberá à biblioteca da Unidade incluir os dados completos das teses ou dissertações no Ainfo, com 
a especificação do papel do empregado e do bolsista. Para o bolsista, autor da tese ou dissertação, 
deve-se usar o campo Autoria, incluir no campo Nota o nome e a função do pesquisador/empregado 
como orientador ou coorientador e, no campo Origem, selecionar UPA.

Publicações técnicas

Definição: Trabalhos publicados nas séries da Embrapa, gerados pelas próprias Unidades ou em 
parceria com outras Unidades da Empresa, ou ainda com outra Instituição, que tenham impacto 
direto para os agricultores e para o agronegócio. As publicações técnicas estão classificadas no 
Manual de Editoração da Embrapa na linha de Transferência de Tecnologia.

São ainda aceitas como produção de publicações técnicas as séries editadas pelas Unidades da 
Embrapa, mas não contempladas no Manual de Editoração da Embrapa, tais como Texto para 
Discussão, Em Foco, entre outras, bem como as séries não editadas pela Embrapa, tais como Guia 
Técnico, Boletim Técnico, Instruções Práticas, entre outras. Essas séries deverão ser analisadas e 
incluídas no Ainfo, considerando a definição da série existente que mais se aproxime daquela em 
análise.

Comprovação/objetos de entrega: Os empregados autores devem encaminhar à biblioteca um 
exemplar de cada publicação, que comprove resultado, preferencialmente em meio eletrônico. As 
respectivas formas de disponibilização e comprovação dos indicadores desta seção constam na 
descrição detalhada de cada um deles.

Observação: Todas as publicações deverão estar dentro dos padrões editoriais da Embrapa e só 
poderão ser registradas no Ainfo em sua versão final para efeito de comprovação de resultado. Não 
serão aceitas publicações no prelo, em versão preliminar ou apenas submetidas.

Texto para Discussão é considerado, para fins de avaliação, como monografia seriada, na categoria 
Autoria/Organização/Edição de livros.

Nesta categoria, enquadram-se os seguintes indicadores:

• Sistema de Produção.

• Circular Técnica.

• Comunicado Técnico/Recomendações Técnicas.

• Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento.

• Documentos.

• Autoria/Organização/Edição de livros.

• Artigo de divulgação na mídia.
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Sistema de Produção

Definição: Publicação seriada destinada a apresentar, de forma ampla, objetiva e sistêmica, em 
mídia impressa ou digital, as recomendações técnicas da Embrapa relativas a tecnologias de explo-
ração econômica das espécies animais e vegetais, sob o enfoque de cadeias produtivas. Deve 
abordar tecnologias relativas a sistemas agropecuários e agrossilvipastoris integrados e processos 
agroindustriais.

Unidade de medida: Número de sistemas de produção publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades o Sistema de Produção publicado em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF 
(com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas 
a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo ou 
entrar em contato com a equipe responsável pela editoração a fim de solicitar o conteúdo em for-
mato digital.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: Sistemas de Produção disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 14 deverão ser observadas.

Tabela 14. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Sistemas de Produção 
disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Sistema de Produção (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Sistema de Produção

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: livro (LV) ou 
folheto (FL)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: Sistemas de Produção disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 15 deverão 
ser observadas.
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Tabela 15. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Sistemas de Produção 
disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Sistema de Produção (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Sistema de Produção

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: livro (LV) ou 
folheto (FL)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Observação: Os Sistemas de Produção que tiverem seus conteúdos alterados devem ser conside-
rados como novas edições.

Os Sistemas de Produção podem ser inseridos em partes, sendo considerados no indicador Capítulo 
em Livro Técnico-Científico.

Para os Sistemas de Produção disponíveis apenas on-line, devem ser considerados como válidos 
para a comprovação do objeto de entrega os links disponíveis no endereço https://www.spo.cnptia.
embrapa.br. Contudo, quando se tratar de parte (capítulo) de Sistemas de Produção disponíveis 
on-line, o bibliotecário deverá gerar o PDF da parte e inseri-lo no Ainfo.

Circular Técnica

Definição: Publicação seriada que apresenta um conjunto completo de informações e recomen-
dações, relacionadas com sistemas de cultivo e de criação, no todo ou em parte, baseadas em 
resultados experimentais e, em alguns casos, validados. A Circular Técnica pode dar origem e/ou 
complementar uma publicação da Série Sistema de Produção, ou vice-versa.

Cada número desta série tratará de assunto específico, em linguagem simplificada. Quando se tra-
tar de resumo do Sistema de Produção, o conteúdo deve abranger todas as etapas do processo de 
cultivo e criação, incluindo a introdução, a importância econômica e a disponibilização dos produtos 
para a comercialização, de forma resumida e objetiva, isto é, em tópicos breves.

Unidade de medida: Número de circulares técnicas publicadas.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades a Circular Técnica publicada em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF (com 
OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia 
impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo, ou entrar em 
contato com a equipe responsável pela editoração a fim de solicitar o conteúdo em formato digital.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:
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1) Arquivo digital: Circulares Técnicas disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 16 deverão ser observadas.

Tabela 16. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Circulares Técnicas dispo-
níveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Circular Técnica (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Circular Técnica

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) ou 
livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: circulares técnicas disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 17 deverão 
ser observadas.

Tabela 17. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Circulares Técnicas dispo-
níveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com palavras 
do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Circular Técnica (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Circular Técnica

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) 
ou livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
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Comunicado Técnico/Recomendações Técnicas

Definição: Publicação seriada, escrita em linguagem técnica, que resulta de atividades de P&D 
e apresenta de forma detalhada informações e recomendações de caráter prático, devidamente 
validadas.

Cada publicação tratará de um assunto específico, apresentando, com detalhe, informações cor-
respondentes a relato, que resulta de um método ou de uma nova tecnologia (por exemplo: nova 
cultivar, técnica de manejo, máquina agrícola, novo processo de poda numa espécie frutífera, entre 
outros) ou, ainda, de pesquisa no campo socioeconômico/ambiental.

Unidade de medida: Número de comunicados técnicos/recomendações técnicas publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades o Comunicado Técnico (ou Recomendações Técnicas) publicado em meio eletrônico, pre-
ferencialmente em formato PDF (com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o 
Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digita-
lizá-la para inserção no Ainfo ou entrar em contato com a equipe responsável pela editoração a fim 
de solicitar o conteúdo em formato digital.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: Comunicados Técnicos/Recomendações Técnicas disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 18 deverão ser observadas.

Tabela 18. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Comunicados Técnicos/
Recomendações Técnicas disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano 
de publicação)

Informações complementares Coleção digital Recomendação Técnica (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-científica Comunicado Técnico/ Recomendações Técnicas

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) ou 
outro tipo de material

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
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2) Arquivo digital: Comunicados Técnicos/Recomendações Técnicas disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 19 deverão 
ser observadas.

Tabela 19. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Comunicados Técnicos/
Recomendações Técnica disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano de 
publicação)

Informações complementares Coleção digital Comunicado Técnico (Infoteca-e)
ou
Recomendação Técnica (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-científica Comunicado Técnico/ Recomendações Técnicas

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) ou outro 
tipo de material

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento

Definição: Publicação seriada, escrita em linguagem técnico-científica, com resultados de pesquisa 
provenientes de projeto ou plano de ação concluído. Cada publicação tratará de assunto específi-
co e deve apresentar, com detalhes, informações correspondentes a relato de pesquisa científica, 
método ou nova tecnologia (cultivar, técnica de manejo, maquinário, entre outros) ou resultado de 
pesquisa no campo socioeconômico/ambiental.

Unidade de medida: Número de boletins de pesquisa e desenvolvimento publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades o Boletim de Pesquisa publicado em meio eletrônico, preferencialmente em formato PDF 
(com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas 
a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo ou 
entrar em contato com a equipe responsável pela editoração a fim de solicitar o conteúdo em for-
mato digital.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: Boletins de Pesquisa e Desenvolvimento disponíveis em acesso aberto
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O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 20 deverão ser observadas.

Tabela 20. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Boletins de Pesquisa e 
Desenvolvimento disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 
(Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-científica Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) 
ou livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: Boletins de Pesquisa e Desenvolvimento disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 21 deverão 
ser observadas.

Tabela 21. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de Boletins de Pesquisa e 
Desenvolvimento disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação
Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 

sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano 
de publicação)

Informações complementares Coleção digital Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 
(Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial
Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar
Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: folheto (FL) ou 

livro (LV)
Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
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Documentos

Definição: Publicação seriada que relata informações de pesquisa que não se enquadram nas 
demais séries da Embrapa, bem como informações variadas, por exemplo, trabalhos provenientes 
de teses, traduções, bibliografias, programas de pesquisa, entre outros.

Unidade de medida: Número de documentos publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades o trabalho publicado na Série Documentos em meio eletrônico, preferencialmente em 
formato PDF (com OCR) e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em 
que apenas a cópia impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no 
Ainfo ou entrar em contato com a equipe responsável pela editoração a fim de solicitar o conteúdo 
em formato digital.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: Série Documentos disponível em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 22 deverão ser observadas.

Tabela 22. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital da Série Documentos dispo-
nível em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere- 
-se nomeá-lo com palavras do título e o ano 
de publicação)

Informações complementares Coleção digital Documentos (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-científica Documentos

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: livro (LV) ou 
outro

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)



Manual dos indicadores de produção técnico-científica – Orientações para registro no Ainfo 27

2) Arquivo digital: Série Documentos disponível em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 23 deverão 
ser observadas.

Tabela 23. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital da Série Documentos dispo-
nível em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano 
de publicação)

Informações complementares Coleção digital Documentos (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Documentos

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Preencher conforme documento: livro (LV) ou outro

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Autoria/Organização/Edição de livros

Definição: Autoria, organização e edição de livros sob a responsabilidade de Unidade da Embrapa 
ou em parceria com outra Unidade e/ou instituição pública de pesquisa. Para o item Autoria, serão 
considerados apenas os livros nos quais o autor e, quando houver, o(s) coautor(es) forem respon-
sáveis pelo texto de toda a obra. Para os indicadores Organização e Edição, serão considerados 
apenas os livros nos quais o empregado da Embrapa tenha a função de editor, editor técnico, orga-
nizador ou coordenador da obra.

No caso de organização/edição de livros com a especificação do(s) autor(es) em cada capítulo, a 
Unidade deve contabilizar também, na categoria Produção Técnico-Científica, o indicador Capítulo 
em Livro Técnico-Científico, desde que os autores dos capítulos não sejam apenas os responsáveis 
pela organização/edição da obra.

A existência de errata não caracteriza nova edição. Considera-se nova edição, quando ocorrem 
modificações de conteúdo.

Unidade de medida: Número de livros elaborados, organizados ou editados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os livros publicados, preferencialmente em formato PDF (com OCR) e/ou ePub (ou outros 
que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia impressa estiver disponível, 
o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo ou entrar em contato com a equipe respon-
sável pela editoração a fim de solicitar o conteúdo em formato digital, quando se tratar de publicação 
editada pela Embrapa.
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Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: livros disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e ou para o repositório Alice, conforme o tipo de conteúdo que abranger. Para tanto, as 
configurações descritas na Tabela 24 deverão ser observadas.

Tabela 24. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de livros disponíveis em 
acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Livro técnico (Infoteca-e)
ou Livro científico (Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Autoria/Organização/Edição de Livros

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: livros disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 25 deverão 
ser observadas.

Tabela 25. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de livros disponíveis em 
acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Livro técnico (Infoteca-e) ou Livro científico 
(Alice)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Autoria/Organização/Edição de Livros

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
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Observações: Não serão consideradas no indicador Autoria/Organização/Edição de Livros as 
obras nas quais o empregado da Embrapa apareça na função de membro de comitê/comissão edi-
torial, equipe editorial, comitê organizador ou expressões similares. Do mesmo modo, os livros com 
editor(es) técnico(s), organizador(es) ou coordenador(es) que não tenham empregado da Embrapa 
nessas funções e que possuam relação de autores sem a indicação expressa do papel deles na 
escrita da obra, ainda que apresentem listagem na qual figure um ou mais empregados, não pode-
rão ser classificados nos indicadores expressos neste documento.

Os livros ou anais de eventos científicos (congressos) nos quais o empregado da Embrapa participe 
apenas na qualidade de membro de equipe técnica, grupo de trabalho, equipe editorial, ou similar 
não conferem a função de autoria/editoria ao mesmo; portanto, tais documentos não serão conside-
rados na comprovação de resultados.

Artigo de divulgação na mídia

Definição: Artigo técnico assinado por empregado da Unidade, que trata de assunto referente à 
atuação da Empresa, no qual haja, necessariamente, citação do nome Embrapa no corpo do texto 
ou na assinatura. O artigo pode ser publicado em sites, revistas, jornais de abrangência local, regio-
nal ou nacional.

Unidade de medida: Número de artigos de divulgação na mídia publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades artigos de divulgação na mídia publicados, preferencialmente em formato PDF (com OCR) 
e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia 
impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: artigos técnicos disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 26 deverão ser observadas.

Tabela 26. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigos técnicos disponíveis 
em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere- -se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo de divulgação na mídia (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-
científica

Artigo de divulgação na mídia

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.
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2) Arquivo digital: artigos técnicos disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 27 deverão 
ser observadas.

Tabela 27. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de artigos técnicos disponíveis 
em acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Artigo de divulgação na mídia (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Artigo de divulgação na mídia

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Artigo de periódico (AP)(1)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) Não selecionar a opção Separatas.

Observações: Excetuam-se os artigos veiculados em publicações de cooperativas e similares nas 
quais o autor figure como colunista, em publicações e em sites da própria Embrapa e naqueles 
caracterizados como publicidade. Também não se encaixam nesta seção posts e publicações em 
redes sociais, comentários postados sobre notícias e outras seções em sites.

Artigo assinado pela equipe de comunicação de Unidade da Embrapa deve ser considerado como 
matéria jornalística, cujo registro é de competência dos Núcleos de Comunicação, ou instância equi-
valente, das Unidades, sendo desautorizada a inserção no Ainfo.

Artigo reproduzido em mais de uma fonte deve ser cadastrado uma única vez no Ainfo. Recomenda-
se colocar no campo Notas as demais fontes onde o mesmo trabalho foi publicado.

Transferência de tecnologia e promoção da imagem

Definição: Ações referentes ao esforço da Embrapa em divulgar suas tecnologias, produtos e ser-
viços, em criar e/ou manter fluxos, canais e espaços de informação, diálogo e influência recíproca 
entre a Empresa e seus diversos públicos, com a consequente promoção da imagem da Instituição.

Comprovação: Um exemplar de cada publicação que comprove indicador de resultado, preferen-
cialmente em meio eletrônico, deverá ser encaminhado à biblioteca pelos autores ou instâncias 
responsáveis e registrado no sistema Ainfo pelo bibliotecário da Unidade. As respectivas formas de 
disponibilização e comprovação para os indicadores desta seção constam na descrição detalhada 
de cada um deles.

Nesta categoria, estão incluídos os seguintes indicadores:

• Fôlder/folheto/cartilha produzidos.
• Vídeo produzido.
• Prosa Rural (programa de rádio).
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Fôlder/Folheto/Cartilha produzidos

Definição: Peças produzidas para divulgar resultados técnico-científicos, produtos ou serviços de 
Unidade da Embrapa, em linguagem acessível, com impacto direto no público externo da Embrapa 
(agentes do agronegócio, produtores, assentados, agentes de transferência de tecnologia, estudan-
tes, fornecedores, consumidores, entre outros). Podem ser geradas pela própria Unidade ou em 
parceria com outra Unidade da Empresa e, ainda, com outra Instituição. Devem conter emprega-
do(s) de Unidade da Embrapa como autor(es) e estar de acordo com padrões editoriais.

Fôlder: Documento constituído de uma única folha, com 1 (uma) ou mais dobras. O fôlder em ver-
são digital também deverá ser considerado.

Folheto: Publicação não periódica com, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 48 (quarenta e oito) 
páginas, excluídas as capas.

Cartilha: Constitui publicação em série, numerada ou não, que trata de assunto específico e com 
caráter educativo. Deve apresentar informações correspondentes a relato de pesquisa científica, 
método ou nova tecnologia (cultivar, técnica de manejo, maquinário, entre outros) ou resultado de 
pesquisa no campo socioeconômico/ambiental.

Unidade de medida: Número de fôlderes/folhetos/cartilhas publicados.

Comprovação/objetos de entrega: Os autores deverão disponibilizar na biblioteca de suas 
Unidades os fôlderes/folhetos/cartilhas publicados, preferencialmente em formato PDF (com OCR) 
e/ou ePub (ou outros que sejam compatíveis com o Ainfo). Nos casos em que apenas a cópia 
impressa estiver disponível, o bibliotecário deverá digitalizá-la para inserção no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as duas situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: fôlderes/folhetos/cartilhas em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 28 deverão ser observadas.

Tabela 28. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de fôlderes/folhetos/cartilhas 
disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano de 
publicação)

Informações complementares Coleção digital Fôlder/Folheto/Cartilha (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Fôlder/Folheto/Cartilha

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material A partir do tipo de material, escolher as opções: 
fôlderes (FD), folhetos (FL) ou livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
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2) Arquivo digital: fôlderes/folhetos/cartilhas disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 29 deverão 
ser observadas.

Tabela 29. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivo digital de fôlderes/folhetos/cartilhas 
disponíveis em acesso restrito.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação
Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 

documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Fôlder/Folheto/Cartilha (Infoteca-e)
Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 

-científica
Fôlder/Folheto/Cartilha

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial
Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar
Exemplares Tipo de material A partir do tipo de material, escolher as 

opções: fôlderes (FD), folhetos (FL) ou 
livro (LV)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Observações: Os fôlderes/folhetos/cartilhas elaborados e disponibilizados em meio digital ou 
impresso por Unidade da Embrapa devem estar de acordo com as normas estabelecidas no Manual 
de Editoração da Embrapa.

O fôlder deve conter a marca da Embrapa, de acordo com o Manual de Identidade Visual, o nome 
da Unidade, a descrição do objeto de divulgação e a data da sua elaboração.

Fôlderes/folhetos de divulgação de evento (Dia de Campo na TV, palestra, seminário, congresso, 
entre outros) não são contabilizados, exceto aquele que contenha informação técnica sobre o pro-
duto, serviço ou tecnologia.

Não é pontuada a reimpressão da mesma peça, bem como cartaz ou volante, e, ainda, fôlderes de 
divulgação de Unidade da Embrapa (institucionais). Casos que configurem novas edições, ou seja, 
com alteração de conteúdo ou atualização de dados, devem ser contabilizados.

Vídeo produzido

Definição: Vídeo inédito que contenha resultados, tecnologias e conhecimentos gerados pela 
Unidade e de utilidade para seus usuários e clientes, com duração mínima de 3 (três) minutos, 
especificação da data de elaboração e tempo de duração.

Unidade de medida: Número de unidades de vídeos produzidos, com período de 3 (três) minutos. 
Caso o vídeo ultrapasse 6 (seis) minutos, duas unidades deverão ser contabilizadas. A partir daí, 
considera-se o período de tempo múltiplo de três.

Comprovação: Os autores ou a instância responsável deverão disponibilizar no Ainfo os vídeos 
produzidos, preferencialmente em formato digital – o arquivo não poderá ultrapassar 120 megabytes 
(MB), que é a capacidade limite do sistema. Os arquivos também poderão ser entregues no formato 
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de Disco Digital Versátil (DVD). Excepcionalmente, para o programa Dia de Campo na TV, produzi-
do pela Embrapa, serão considerados os links divulgados no canal oficial do programa no YouTube, 
pois o tamanho dos vídeos produzidos ultrapassa o limite disponível no Ainfo.

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: vídeos disponíveis em acesso aberto

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso aberto, com direcionamento para o repositó-
rio Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 30 deverão ser observadas.

Tabela 30. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivos digitais de vídeos disponíveis em 
acesso aberto.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo
Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 

documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Dia de Campo na TV (Infoteca-e)
Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 

-científica
Vídeo/DVD

Produção técnico-científica Tempo de duração do Vídeo/DVD 
(minutos)

Inserir tempo de duração do vídeo

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial
Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar
Exemplares Tipo de material Filmes (FI)
Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

2) Arquivo digital: Dia de Campo na TV cuja comprovação seja link do canal oficial do programa no 
YouTube.

A URL do programa disponível no canal oficial no YouTube deve ser inserida no Ainfo, sem direcio-
namento para os repositórios de acesso aberto. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 31 
deverão ser observadas.

Tabela 31. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de link do canal oficial do programa no YouTube.

Aba Campo Descrição
Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Inserir URL do programa disponível no canal 
oficial no YouTube(1)

Informações complementares Coleção digital Não preencher

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Vídeo/DVD

Produção técnico-científica Tempo de duração do Vídeo/DVD 
(minutos)

Inserir tempo de duração do vídeo

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Filmes (FI)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)
(1) O programa Dia de Campo na TV é registrado no Ainfo pela equipe da Biblioteca da Sede da Embrapa. Quando alguma de suas edições corresponder 
a resultado de outra Unidade da Embrapa, o bibliotecário da Unidade em questão deverá copiar o registro da Biblioteca da Sede, sem adicionar a URL.
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3) Arquivo digital: vídeos disponíveis em acesso restrito

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo em acesso restrito, de maneira que apenas o adminis-
trador do sistema da biblioteca tenha acesso ao texto completo, e o conteúdo deve ser direcionado 
para a coleção digital correspondente. Para tanto, as configurações descritas na Tabela 32 deverão 
ser observadas.

Tabela 32. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivos digitais de vídeos disponíveis em 
acesso restrito.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Parcialmente – apenas catalogação

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o documento, 
sugere-se nomeá-lo com palavras do título e o ano 
de publicação)

Informações complementares Coleção digital Sem classificação

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico-
científica

Vídeo/DVD

Produção técnico-científica Tempo de duração do Vídeo/DVD 
(minutos)

Inserir tempo de duração do vídeo

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Filmes (FI)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Observação: Um vídeo de 15 (quinze) minutos corresponde a 5 (cinco) unidades de vídeo.

Prosa Rural/Programa de rádio

Definição: Programa de rádio produzido por Unidade da Embrapa para o público externo, direcio-
nado aos jovens e produtores familiares, com o objetivo de divulgar resultados técnico-científicos, 
produtos e/ou serviços, atos de gestão da Unidade ou da Diretoria e, ainda, informações de inte-
resse público.

Unidade de medida: Número de programas produzidos.

Comprovação: Os autores ou a instância responsável deverão disponibilizar os programas produzi-
dos, preferencialmente, em formato digital para inserção no Ainfo (o arquivo não poderá ultrapassar 
120 MB, que é a capacidade limite do sistema). Os arquivos também poderão ser entregues no for-
mato de Disco Digital Versátil (DVD) ou Compact Disk (CD).



Manual dos indicadores de produção técnico-científica – Orientações para registro no Ainfo 35

Para efeito de inserção do arquivo digital no Ainfo, as situações a seguir devem ser consideradas:

1) Arquivo digital: Prosa Rural (programas específicos disponíveis em acesso aberto)

O arquivo digital deve ser inserido no Ainfo pela equipe da Biblioteca da Sede, em acesso aber-
to, com direcionamento para o repositório Infoteca-e. Para tanto, as configurações descritas na 
Tabela 33 deverão ser observadas.

Tabela 33. Configurações a serem observadas para inserção, no Ainfo, de arquivos digitais de programas do Prosa 
Rural ou de outros programas de rádio disponíveis em acesso aberto.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Fazer o upload do arquivo (ao salvar o 
documento, sugere-se nomeá-lo com 
palavras do título e o ano de publicação)

Informações complementares Coleção digital Prosa Rural (Infoteca-e)

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Prosa Rural

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Gravações de Som (GS)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

As equipes das Bibliotecas de Unidades da Embrapa que tenham participação nos programas 
Prosa Rural descritos pela equipe da Biblioteca Sede deverão realizar o registro conforme descrito 
na Tabela 34.

Tabela 34. Configurações a serem observadas pelas Unidades para inserção, no Ainfo, de arquivos digitais de progra-
mas do Prosa Rural.

Aba Campo Descrição

Caracterização Disponível na base de dados Totalmente – catalogação e texto completo

Informações complementares URL Não copiar nem inserir URL

Informações complementares Coleção digital Não selecionar

Produção técnico-científica Indicador da produção técnico- 
-científica

Prosa Rural

Produção técnico-científica Associar publicação a... Projeto ou Ação gerencial

Produção técnico-científica Projeto ou Ação gerencial Buscar

Exemplares Tipo de material Gravações de som (GS)

Exemplares Formato do material Documentos eletrônicos (DD)

Observação: O programa Prosa Rural não é mais remetido em formato Compact Disk (CD) para as 
bibliotecas das Unidades da Embrapa.
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Disposições e Orientações Finais
Orientações gerais que se aplicam 
a quaisquer indicadores deste documento

Se a publicação for editada em diferentes formatos, deverá ser considerada apenas uma vez como 
indicador de resultado.

Se a publicação for editada em diferentes idiomas, deverá ser registrada com o indicador de resulta-
do correspondente a cada veículo publicado. Excetuam-se as publicações que apresentem em um 
mesmo volume conteúdo em mais idiomas.

A reimpressão de qualquer publicação não deverá ser considerada como novo resultado. Não serão 
aceitas publicações no prelo, submetidas para avaliação ou apenas aprovadas. Essa consideração 
é válida inclusive para documentos publicados pela Embrapa.

No Ainfo, devem ser inseridos somente documentos efetivamente publicados conforme as normas 
editoriais da Embrapa. Da mesma forma, quando se tratar de publicação externa, essa deve estar 
de acordo com as normas editoriais correspondentes.

Recomendações especiais

Manuais que constituam formas de entrega de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do 
Sistema Embrapa de Gestão (SEG) deverão ser classificados, conforme as características que pos-
suam, nos seguintes indicadores: Série Documentos e Autoria/Organização/Edição de livros.

Relatórios técnicos de projetos efetivamente publicados poderão ser inseridos no Ainfo, mas sem 
classificação digital e sem indicador de resultado, apenas para fornecimento do ID do registro.

As Árvores do Conhecimento da Agência Embrapa de Informação Tecnológica, no todo ou em par-
tes, não poderão ser classificadas nos indicadores expressos neste documento.

Afiliação

A afiliação expressa na publicação é a que deve ser considerada para vínculo ao resultado de 
Unidade da Embrapa, com exceção daquelas nas quais o empregado que figure como autor ou coau-
tor, lotado em certa Unidade, encontre-se removido ou em exercício de suas atividades em outra. 
Nesse caso, a publicação deverá ser registrada no Ainfo como resultado de ambas as Unidades.

Não serão classificadas como indicador de resultado as publicações que contenham apenas auto-
res na qualidade de pesquisadores visitantes, consultores e/ou bolsistas, mesmo que nelas seja 
indicada afiliação de Unidade da Embrapa. Contudo, as publicações poderão ser inseridas no Ainfo, 
mas sem vinculação a indicador.

Inserção do arquivo digital no Ainfo

No que se refere à inserção no Ainfo do arquivo digital de publicações que forem elaboradas em par-
ceria entre duas ou mais Unidades da Embrapa, devem ser consideradas as seguintes orientações:

Para as publicações editadas pela Embrapa (séries, livros, cartilhas, fôlderes, congressos): a 
Unidade responsável pelo conteúdo da publicação é aquela que deve inserir o arquivo digital. Para 
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os casos de coedição em trabalhos editados pela Embrapa, a Unidade que tem o primeiro autor na 
publicação deve inserir o arquivo.

Para publicações externas (artigos em periódico indexado, artigos em anais, resumos em anais, 
livros, capítulos de livros): a Unidade que deve inserir o arquivo digital é aquela que tem o primei-
ro autor da publicação (caso o primeiro autor não seja da Embrapa, deve assumir o primeiro autor 
da Embrapa que aparece na publicação). Essa orientação não vale para as publicações editadas 
pela Sede (revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, Cadernos de Ciência & Tecnologia e Revista 
de Política Agrícola; coleções Plantar, Criar, Saber, 500 perguntas, ABC da Agricultura Familiar e 
Agroindústria Familiar; séries Frutas do Brasil e Texto para Discussão; e Prosa Rural), que devem 
ter seus arquivos digitais inseridos pela equipe da Biblioteca da Sede.

Caso a equipe da biblioteca da Unidade responsável por inserir o arquivo digital da publicação nos 
repositórios não o faça, solicita-se à(s) outra(s) Unidade(s) que tenham coautoria no documento que 
a avise(m) para que ela faça a submissão do arquivo digital.

Histórico

A partir desta edição, não mais são considerados os indicadores vinculados à categoria de 
Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Processos, a saber: Zoneamento/Monitoramento e 
Software. Contudo, o passivo inserido no Ainfo continua disponível para pesquisa e recuperação 
nas Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária5. Além disso, as categorias referentes a esses 
indicadores permanecem ativas no Ainfo, o que possibilita o registro de documentos a eles relacio-
nados, mas sem vinculação da produção técnico-científica.

Disposições finais

Os casos omissos ou não contemplados neste documento, bem como as publicações em desacor-
do com os padrões editoriais, deverão ser encaminhados à Coordenação do Sistema Embrapa de 
Bibliotecas (Ginf/GCI/SGE), com cópia para a supervisão de Avaliação de Desempenho (ADE/GED/
SDI), para análise, antes do registro no Ainfo.

As orientações descritas neste documento entram em vigor (para os registros inseridos no Ainfo 
referentes à produção técnico-científica) de 2019 em diante, sem efeito retroativo.

5 Disponível em: <https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/>.
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