Grupo Brasileiro de Usuários DSpace (Brazilian DSpace
User Group)
Este espaço foi pensado para facilitar o compartilhamento de informações entre os usuários DSpace no Brasil, promovendo a troca de informações sobre
atividades, projetos, eventos e ideias. Existem mais de 90 instalações DSpace no Brasil, formando assim uma grande comunidade de usuários. Esta
página e suas sub-páginas são plataformas para coordenar a colaboração entre as instituições com o intuito de facilitar as discussões de temas de países
específicos.
This space is thought to make it easy for DSpace users in Brazil to share information about their activities, projects, events and ideas. In

Brazil there
are over 90 DSpace installations and a vibrant community of users. This page and its sub-pages are the
platform to coordinate the collaboration among such institutions in order to facilitate discussions on Country
specific themes.

1. Quem está usando o DSpace no Brasil?
2. Comunicação
a. Lista de e-mails
b. Slack
3. Eventos
a. Webinars
b. Reuniões

1. Quem está usando o DSpace no Brasil? (Who is using DSpace in Brazil?)
No registro da Duraspace, existem informações sobre as atuais instalações do DSpace em execução no Brasil. Por favor, entre no registro de sua
instituição e verifique se as informações estão corretas e atualizadas. Se sua instituição não está registrada, você pode adicioná-la aqui: https://duraspace
.org/registry/register-your-site/
In the Duraspace Registry there are information about the current running DSpace installations in Brazil. Please take a moment to look for your Institution
and check whether the information are correct. If your institution is missing, you can add it here: https://duraspace.org/registry/register-your-site/

2. Comunicação (How to communicate)
Existem várias formas de manter contato com a comunidade DSpace, tanto em nível global (em inglês) quanto em nível de país específico (em
português).
There are numerous ways to get in touch with the DSpace community, both at a global level (in English) and at the specific country level (in Portuguese).

2.a. Lista de e-mails (Mailing Lists)
(Em Inglês)
Há várias listas de e-mails públicas sobre DSpace que você pode entrar, dependendo de qual for o seu interesse particular.
dspace-community@googlegroups.com : Discussões gerais sobre a plataforma DSpace, sobre serviços de instalação e execução. Está
aberta para todos os usuários DSpace tirarem dúvidas, compartilhar notícias e manterem discussões sobre DSpace com pessoas que
administram outros repositórios.
Entre em dspace-community (Clique em "Join group") ou procure por arquivos.
Você também pode entrar enviando um e-mail para dspace-community+subscribe@googlegroups.com
dspace-tech@googlegroups.com: Plataforma DSpace de suporte técnico. Se você tiver alguma questão técnica, ou se está tendo problemas
na instalação ou execução do DSpace, este é o lugar certo para você ir (consulte a página Solucionar problemas em uma página de erro para
obter ajuda e sugestões adicionais). Se você é tecnicamente mais experiente e gostaria de contribuir ajudando quem precisa, por favor junte-se
ao grupo!
Entre em dspace-tech (Clique em "Join group") ou procure por arquivos.
Você também pode entrar enviando um e-mail para dspace-tech+subscribe@googlegroups.com
dspace-devel@googlegroups.com : Lista de desenvolvedores DSpace. As discussões dos desenvolvedores DSpace e as atualizações
aparecem nessa lista, assim como também os códigos em que as pessoas desenvolveram.
Entre em dspace-devel (Clique em "Join group") ou procure por arquivos.
Você também pode entrar enviando um e-mail para dspace-devel+subscribe@googlegroups.com
dspace-tickets@googlegroups.com : Lista de notificações para tickets no DSpace Issue Tracker (JIRA). Esta lista é útil se você deseja estar
consciente dos relatórios de erros, das atualizações de funcionalidades e de mudanças de códigos em geral.

Entre em dspace-tickets (Clique em "Join group") ou procure por arquivos.
Você também pode entrar enviando um e-mail para dspace-tickets+subscribe@googlegroups.com
dspace-changelog@googlegroups.com : Lista de notificação de mudanças no código base no GitHub. Isso é apenas para desenvolvedores
"hardcore". Este listserv reporta os commits de código mais recentes, permitindo que os desenvolvedores mantenham contato com as mudanças
mais recentes no código do DSpace.
Entre em dspace-changelog (Clique em "Join group") ou procure por arquivos.
Você também pode entrar enviando um e-mail para dspace-changelog+subscribe@googlegroups.com

(Em Português)
DSpace Brasil: Grupo de Discussão sobre o DSpace no Brasil
Entre para o grupo de discussões clicando em "Entrar no grupo"

2.b. Slack
O DSpace usa o Slack como plataforma de comunicação. Dentro do Slack, foi possível criar um novo canal para o Grupo Brasileiro de Usuários DSpace:
dspace-br. Depois de entrar no canal principal do DSpace, procure por dspace-br e adicione este novo canal para sua lista.
DSpace is using Slack as communication platform. Within slack there is a new channel for the Brazilian DSpace User Group: dspace-br. After joining
the main DSpace Slack channel, just look for dspace-br and add it to your list.

3. Eventos (Events)
Existem eventos específicos organizados pela comunidade brasileira de DSpace, eventos virtuais e reuniões presenciais.
There are specific events organized for the Brazilian DSpace Community, bith virtual and in-person meetings.

3.a. Webinars anteriores
Data

Assunto

17 de Out. de 2018

Apresentação da Biblioteca Nacional (Brasiliana Fotográfica)

14 de Nov. de 2018

Apresentação do Repositório LUME (UFRGS)

12 de Dez. de 2018

Apresentação dos Repositórios do IBICT

13 de Mar. de 2019

Apresentação da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da USP

22 de Abr. de 2019

Indexação do Google Acadêmico para Repositórios DSpace

29 de Mai. de 2019

Webinar de Apresentação do Repositório ATTENA da UFPE

24 de Jul. de 2019

Apresentação do Repositório da UFAM e da Rede Norte de Repositórios

22 de Ago. de 2019

Apresentação do Repositório Digital da FGV

24 de Out. de 2019

Webinar - DSpace 7 e Engajamento da Comunidade

19 de Nov. de 2019

Repositórios como ferramenta de ensino-aprendizagem

3.b. Próximas atividades
Data

Assunto

3.c. Reuniões e Eventos Presenciais
Data
30 de Setembro a 04 de Outubro

3. DSpace 7

Assunto
10ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta

A primeira versão de visualização do DSpace 7 está disponível para download, teste e feedback, saiba mais.

