Quem somos?

Reseña histórica

REPCI (Repositório Cristão Interinstitucional) é um sonho que nasceu em 2010 no coração do
irmão Josué Fernandes, diretor regional da Overseas Council para a América Latina e Caribe,
e, posteriormente, passou a ser parte de um projeto dirigido pela biblioteca da Fundação
Universitária Seminário Bíblico de Colômbia, sob a direção da bibliotecária Astrid Martínez.

No ano de 2011, a irmã Mariel Deluca Voth, que vinha trabalhando num projeto semelhante
com um grupo de bibliotecas na Argentina, decidiu, por consenso entre as partes, dedicar-se à
consolidação de ambos os projetos, com o fim de levá-los a um alcance global.

Em agosto de 2013 o projeto foi apresentado a reitores e coordenadores acadêmicos de
instituições teológicas da América Latina e Caribe, por ocasião do Instituto para Excelência,
dirigido pela Overseas Council na cidade de Quito, no Equador.

Missão
REPCI (Repositório Cristão Interinstitucional) abriga recursos teológicos originais de natureza
acadêmica e de pesquisa. Ele é configurado como uma ferramenta de acesso aberto e visa
auxiliar instituições cristãs e/ou indivíduos em atividades de pesquisa e/ou educacional, para
dar visibilidade à produção intelectual da América Latina e Caribe.

Visão
Até 2017, ser um repositório teológico líder em recursos de informação, que fornece conteúdo
de alto valor acadêmico e representa um marco de referência para as instituições cristãs na
América Latina, no Caribe e no mundo.

Objetivos
Objetivo Geral
Criar um Repositório Digital de recursos teológicos, de acesso aberto em vários níveis, para
resgatar, valorizar, utilizar e compartilhar a produção intelectual da América Latina e Caribe.

Objetivos Específicos
•

Reconhecer e dar visibilidade à produção teológica da América Latina.

•

Facilitar o acesso à informação.

•

Acelerar a divulgação do que é produzido.

•

Contribuir para a qualidade da educação em todo o continente e no Caribe.

•

Preservar a propriedade intelectual de quem reflete sobre o pensamento cristão na
América Latina e Caribe.

•

Mostrar-se um trabalho colaborativo a partir de acordos e políticas comuns para a
gestão da informação acadêmica.

Administração
•

Equipe gestora: Comitê REPCI

•

Administrador do Repositório: FUSBC

•

Instituições-membro

•

Outros (colaboradores designados por cada instituição)

