
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIRIO 
Estrutura 

Homepage (texto introdutório e links para as seções) 
 
 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIRIO 
 
 A rápida evolução dos meios eletrônicos de acesso à informação, em especial a internet, tem 
trazido às bibliotecas novas possibilidades na divulgação de seus acervos. A Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações (BDTD), coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), é uma rede de bibliotecas digitais que utiliza essas novas tecnologias para 
disponibilizar um catálogo coletivo nacional de teses e dissertações em meio eletrônico, permitindo 
a busca simultânea em todos os acervos das instituições participantes, e dar acesso a seus 
respectivos textos completos. 

 
A BDTD agrega diversas iniciativas das universidades brasileiras para disseminar, via 

internet, sua produção científica em forma de teses e dissertações, e promove sua integração com o 
banco de dados internacional da Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), 
uma iniciativa reconhecida pela UNESCO e que reúne teses e dissertações produzidas em 
universidades do mundo todo. 
  
 A UNIRIO participa desses consórcios através de sua própria BDTD, que reúne as teses e 
dissertações digitais defendidas na universidade. As que ainda não se encontram em meio eletrônico 
podem ser consultadas nas bibliotecas setoriais dos cursos. As defendidas por docentes e técnicos 
da UNIRIO em outras instituições devem ser pesquisadas nessas instituições. 
 

Como submeter sua tese ou dissertação para publicação eletrônica na BDTD
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