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Como submeter sua tese ou dissertação para publicação eletrônica
na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIRIO
O aluno deve lembrar que a apresentação e o conteúdo da tese ou dissertação são de sua
responsabilidade. A correção das informações e dos arquivos é fundamental, pois, uma vez
incluídos no programa que gerencia a BDTD, não podem mais ser modificados.
As etapas a seguir são:
1 A tese ou dissertação deverá ser elaborada conforme as normas da ABNT. Após efetuar na tese ou
dissertação as correções sugeridas pela banca examinadora no ato da defesa, o aluno deve requisitar
a ficha catalográfica à biblioteca que atende seu programa de pós-graduação. Deve também
requisitar à secretaria de pós-graduação do programa ao qual está vinculado a folha de aprovação
preenchida, assinada e datada pelos participantes da banca examinadora.
2 O texto digital integral de uma tese ou dissertação só passará a integrar a BDTD da UNIRIO após
seu depósito formal. O aluno fará esse depósito na secretaria de pós-graduação do programa ao qual
está vinculado, através de:
a) entrega da tese ou dissertação: dois CDs com o texto completo da T&D em pdf e o número
de exemplares impressos exigido por cada Programa de PG. Atenção, pois:
•
•
•

as versões digital e impressa devem ser definitivas, iguais, completas e montadas na
ordem correta;
a ficha catalográfica e a folha de aprovação citadas acima devem constar de todo
exemplar do trabalho finalizado e definitivo, independentemente de seu formato;
o trabalho deve conter resumos em português e em idioma estrangeiro, seguidos das
palavras-chave nos respectivos idiomas;
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•

•

•

o aluno deve fornecer cópia de todos os materiais anexos ao trabalho impresso, se
houver (DVD, VHS, músicas em CD ou outros). Cada exemplar impresso deve
receber suas cópias. Recomenda-se o uso de formatos mais utilizados na internet
para os arquivos de som, imagem e vídeo (v. o Termo de Autorização).
a versão eletrônica do texto deve estar em formato pdf (“Portable Document
Format”, lido pelo programa Adobe Acrobat) – em um único arquivo, se tiver até 4
Megabytes (Mb), ou dividida em arquivos numerados, se ultrapassar esse tamanho.
Os arquivos devem ser nomeados seguindo os exemplos: UNIRIO PPGT Tese
Roberto Castelo Branco; UNIRIO PPGEnf Dissertacao Suzana Marques Parte 1 de
2. O(s) arquivo(s) deve(m) estar desprotegido(s) (sem senha): a proteção será feita
pela Biblioteca;
os materiais anexos e o CD com o texto em pdf devem estar identificados com: nome
do curso, nome do aluno, ano de conclusão, se é tese ou dissertação, e indicação do
conteúdo.

b) preenchimento e assinatura do Termo de Autorização (autorizando a UNIRIO a
disponibilizar a tese ou dissertação eletrônica em sua BDTD) e do formulário de
complementação de metadados.
• Obs.: os campos de Área e Sub-área de concentração seguem a Tabela do CNPq,
disponível nas secretarias de Pós-graduação e no site do CNPq em
http://www.cnpq.br/areasconhecimento/.
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