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1º) Acessar o Sistemas FURG, no endereço https://www.sistemas.furg.br.

2º) Preencher os campos USUÁRIO (matrícula de aluno de mestrado ou doutorado) e SENHA.

3º) Clicar no Menu ARGO > BDTD > ENTREGA DO TEXTO FINAL.

4º) Serão listadas as etapas para a entrega da tese ou dissertação. Clicar em SALVAR E CONTINUAR.

https://www.sistemas.furg.br/


5º) Selecionar a caixa autorizando a publicação da tese ou dissertação e clicar em SALVAR E CONTINUAR

6º) Atualizar os dados do autor.

- Citação – forma como você prefere ser citado.

- Citação ABNT – forma padrão da citação (SOBRENOME, Nome)

- Lattes – endereço para acesso do Currículo Lattes. Copiar o endereço disponível no currículo, logo abaixo 
do nome, conforme figura abaixo.

- Endereço de e-mail para contato.

- Selecionar a opção “Divulgar e-mail do autor junto aos dados da obras”, caso queira que seu e-mail seja 
disponibilizado

- Estrangeiro – selecione a opção “Estrangeiro”, caso você seja de outra nacionalidade.

Clicar em SALVAR E CONTINUAR.



7º) Inserção dos dados básicos da dissertação:

- Área de concentração: selecionar a área de concentração da tese ou dissertação, segundo as Áreas do 
Conhecimento do CNPq. É possível especificar a área de concentração em até três níveis de 
especificidade, sendo obrigatório o preenchimento apenas da primeira grande área.

- Instituição de fomento: este campo deverá ser preenchido caso você tenha recebido bolsa de estudos. 
Clicar na “lupa” ao lado do campo e selecionar a instituição responsável pela bolsa de estudos.

- Clicar em SALVAR E CONTINUAR.

8º) Cadastro dos membros da banca, que são docentes da FURG:

- Clicar no botão INSERIR (sinal de +) para inserir um novo professor.



Foto do 
professor

9º) Clicar na LUPA para pesquisar o professor pelo nome.

10º) Será aberta uma tela de pesquisa. Digitar o nome do professor e clicar em PESQUISAR.

Irá aparecer a foto e os dados do professor. Clicar no nome do professor, para preenchimento automático 
do campo.



11º) No campo TIPO selecionar a função do professor, se orientador, coorientador ou membro da banca.

12º) Clicar em INSERIR.



13º) Repetir os passos 8 a 12, para cada membro da banca.

OBS.: Não é necessário repetir o orientador e o coorientador como membro da banca.

14º) Se for necessário excluir algum professor cadastrado por engano, basta selecionar o professor e clicar 

no botão EXCLUIR (sinal de –).



15º) Da mesma forma, se for necessário alterar a função de um professor já cadastrado, basta selecionar o 
professor e clicar no botão ALTERAR (ícone lápis) e fazer a alteração.

16º) Depois de realizada a inserção de todos os docentes da FURG clicar em SALVAR E CONTINUAR.



17º) Cadastro dos docentes externos à FURG que são membros da banca.

- Clicar no botão INSERIR (sinal de +)

18º) Preencher os campos com os dados do professor.

- Para selecionar a instituição do professor, clique na LUPA para realizar a pesquisa pelo nome ou sigla da 
instituição ou na seta ao lado do campo para selecionar a instituição a partir da relação de instituições 
cadastradas.



19º) Se a instituição do professor não estiver cadastrada, clicar em NOVA INSTITUIÇÃO para proceder o 
cadastro.

20º) Preencha os campos com as informações da instituição e clique em SALVAR.



21º) O campo INSTITUIÇÃO será preenchido automaticamente. Clicar em INSERIR.

22º) Clicar em SALVAR E CONTINUAR.



23º) Título, resumo e palavras-chave: inserir o título e o resumo nos respectivos campos (podem ser 
utilizados os comandos copia (CTRL+C) e cola (CTRL+V)).

- Palavras-chave – clique na LUPA para pesquisar as palavras chaves.

24º) Na janela de pesquisa, digite a palavra-chave que deseja inserir e clique em PESQUISAR.

- Será apresentada uma relação dos termos que possuem a palavra digitada. Selecionar aquele estiver com
a palavra SIM na coluna AUTORIZADO.



25º) Clique na LUPA novamente para pesquisar a nova palavra-chave. Repita essa operação para todas as 
palavras-chaves a serem inseridas.

26º) Se a palavra-chave não for recuperada na pesquisa, ela poderá ser inserida digitando o termo 
diretamente no campo.



27º) Se a palavra-chave não for recuperada na pesquisa, ela poderá ser inserida digitando o termo 
diretamente no campo.

- É necessário um campo para cada palavra-chave.

- Para abrir mais um campo para inserir uma nova palavra, basta clicar no sinal [ + ].

- Para excluir um palavra-chave, clicar no sinal [ – ]. 

- Depois de inserir todas as palavras-chave, clicar em SALVAR E CONTINUAR.

28º) Título, resumo e palavras chave em língua estrangeira (quando houver):

- selecionar o idioma;

- inserir o título e o resumo nos respectivos campos (podem ser utilizados os comandos copia e cola).



29º) As palavras-chaves em língua estrangeira devem ser digitadas diretamente no campo.

- É necessário um campo para cada palavra-chave.

- Para abrir mais um campo para inserir uma nova palavra, basta clicar no sinal [ + ].

- Para excluir um palavra-chave, clicar no sinal [ – ]. 

- Depois de inserir todas as palavras-chave, clicar em SALVAR E CONTINUAR.

30º) Envio dos arquivos: clicar em INSERIR (sinal de + )



31º) No campo DESCRIÇÃO, descreva que tipo de arquivo você está inserindo:

- Procure utilizar tudo em letras maiúsculas.

- Exemplos de descrição: 

TEXTO COMPLETO DA DISSERTAÇÃO

TEXTO COMPLETO DA TESE

32º) Clique em SELECIONAR ARQUIVO..., selecione o arquivo a ser incluído e clique em ABRIR.

OBS.: O tamanho do arquivo não poderá exceder 50MB.



33º) Insira a data a partir da qual o arquivo poderá ser disponibilizado e clique em INSERIR.

OBS.: o título, resumo e palavras-chaves ficarão sempre disponíveis.

34º) Se o arquivo ultrapassar o limite dos 50MB, você poderá dividir o arquivo em duas ou mais partes
através da ferramenta disponibilizada no site https://www.jfsc.jus.br/ferramentaspdf/mostrarFragmentar.do

- Para inserir mais de um arquivo (basta clicar novamente no botão INSERIR (sinal de + ) e repetir os 
passos 27 a 29 desse manual.

 Depois de todos os arquivos inseridos, é necessário clicar em FINALIZAR ENTREGA.

Após finalizado, aparecerá a seguinte tela, informando que o trabalho passará pela ciência do 
orientador, do Programa e pela revisão de um bibliotecário, para então ser publicado.

Importante: mesmo após a ciência do orientador e do Programa, é possível que o bibliotecário devolva 
o trabalho ao estudante por não possuir alguma informação obrigatória.

Neste caso, será enviado uma mensagem ao e-mail cadastrado do aluno informando sobre a inconsistência.
Cabe ao aluno retornar o acesso ao seu trabalho pelo Sistemas e verificar a informação da mensagem, 
realizando as alterações necessárias.

https://www.jfsc.jus.br/ferramentaspdf/mostrarFragmentar.do

