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 1  BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES 
 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é um projeto coordenado 

pelo Ibict, “que integra os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas 

instituições de ensino e pesquisa brasileiras e também estimula o registro e a publicação de 

teses e dissertações em meio eletrônico”, proporcionando maior visibilidade da produção 

científica nacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

2010). 

Seu percussor foi um sistema cooperativo, implantado pelo Ibict em 1995, que 

integrava em uma só base de dados, referências bibliográficas de teses e dissertações 

provenientes de 17 instituições de ensino superior. A base contava, à época, com cerca de 121 

mil registros, mas tinha sua abrangência limitada, pois cobria tão somente a descrição 

bibliográfica dos trabalhos. Com a proliferação de tecnologias de informação e comunicação 

que viabilizam a publicação eletrônica de documentos e seguindo uma tendência mundial, em 

janeiro de 2001, o Ibict constituiu um grupo de estudo com especialistas para analisar 

questões tecnológicas e de conteúdo relacionadas com a publicação de teses e dissertações 

na Internet. Em dezembro de 2001, foi desenvolvido um projeto-piloto a partir do qual se 

consolidou o padrão nacional de metadados, denominado Padrão Brasileiro de Metadados de 

Teses e Dissertações (MTD-BR). Em abril de 2003, foi concluída uma versão preliminar do 

Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE), desenvolvido pelo Ibict para 

apoiar as instituições de ensino e pesquisa na implantação de suas bibliotecas digitais de teses 

e dissertações. (INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010). 

Para as instituições que já possuíam suas bibliotecas digitais de teses e dissertações, o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (2010) promoveu a integração 

dessas à BDTD Nacional através da implementação da camada do Protocolo OAI-PMH em seu 

repositório, gerando, dessa forma, registros de metadados compatíveis com o padrão MTD-

BR. Para as instituições que não possuíam bibliotecas digitais de teses e dissertações, o Ibict 

distribuiu, gratuitamente, um pacote tecnológico contento o Sistema TEDE já implementado, 

o MTD-BR, a camada do Protocolo OAI-PMH, metodologia de implantação, manuais 

operacionais e de usuário, documentação e treinamento, o que possibilitou a implementação 

da biblioteca digital nas instituições de ensino e pesquisa e sua integração à BDTD Nacional. 

A metodologia desenvolvida pelo Ibict para publicação das teses e dissertações 

oferece duas modalidades de alimentação: o autodepósito ou autoarquivamento, onde, 
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seguindo o modelo Open Archives1, o próprio autor faz o registro e o upload de sua tese ou 

dissertação e a biblioteca fica responsável somente pela conferência e publicação das 

informações registradas, diminuindo, dessa forma, o número de profissionais necessários para 

realização das submissões; e o depósito centralizado nas bibliotecas das instituições, no qual 

as bibliotecas ficam responsáveis por obter, em parceria com as secretarias dos programas de 

pós-graduação, a autorização dos autores, registrar os metadados e fazer os uploads dos 

textos integrais das teses e dissertações, o que requer um número maior de profissionais 

treinados, já que todos os procedimentos de submissão são feitos pelos profissionais das 

bibliotecas (KURAMOTO, 2006a). 

A tecnologia de coleta automática de metadados (harvesting), utilizada pela BDTD, 

funciona da seguinte forma: os dados inseridos pelas bibliotecas digitais das instituições de 

ensino e pesquisa, que fazem parte Consórcio Brasileiro de Teses e Dissertações, alimentam 

uma base centralizada (BDTD Nacional), que é, por sua vez, objeto de coleta por outros 

provedores de serviços, em especial pelo sistema da Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations (NDLTD)2, uma organização internacional dedicada a disponibilizar textos 

completos de teses e dissertações de diversas instituições distribuídas em vários países. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2010). 

Em termos gerais, a BDTD promove não só maior visibilidade da produção 
científica e tecnológica brasileira no contexto nacional e internacional, mas 
também gera capacitação nacional nas tecnologias de informação e 
comunicação usadas para implementação de bibliotecas digitais. Ao usuário 
final, além das funcionalidades tradicionais de acesso integrado aos 
conteúdos de teses e dissertações defendidas no Brasil, o portal permite 
maior interação com os seus usuários mediante a disponibilização de novos 
produtos, tais como serviços especiais: estante digital, serviço de alerta, 
gerenciador de repositórios e indicadores de produção e de pesquisa. 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
2010). 

  

 Nesse contexto, a BDTD constitui-se, então, em uma rede, onde as instituições de 

ensino e pesquisa atuam como provedores de dados e o Ibict opera como agregador, 

coletando metadados de teses e dissertações dos provedores, fornecendo serviços de 

informação sobre esses metadados e expondo-os para coleta por outros provedores de 

serviços, em especial pela NDLTD.  

                                                           
1 O modelo Open Archives “é um conjunto de padrões, protocolos e ideais para o estabelecimento de 

interoperabilidade entre dois ou mais repositórios digitais. Um dos padrões estabelecido nesse modelo é o OAI-
PMH – Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Trata-se de um protocolo para realizar a coleta 
de metadados dos registros de um repositório” (KURAMOTO, 2006b). 

2  http://www.ndltd.org. 



6 

 2  BDTD-FURG 
 A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da FURG (BDTD-FURG) foi criada dia 18 de 

julho de 2006, a partir da inserção das primeiras 30 teses e dissertações com texto integral, 

seguindo recomendação do Ibict, o que garantiu o kit tecnológico recebido através de doação 

do Ibict.  

 Em meados do ano de 2012, após problemas com o servidor, a BDTD-FURG passou a 

funcionar de forma integrada ao Sistema de Administração de Bibliotecas ARGO. A partir 

dessa integração, novas funcionalidades foram criadas pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) da FURG, dentre elas: 

• a busca integrada na BDTD e no catálogo online do SiB, permitindo, dessa forma, que em 

uma única busca, o usuário recupere tanto as teses e dissertações disponíveis no acervo 

físico da biblioteca quanto em meio digital;  

• a exibição do número mensal de downloads e de visualizações de cada tese ou 

dissertação;  

• a visualização do número de downloads por país; 

• a possibilidade de autoarquivamento. 

 Até 2012, a inserção dos trabalhos era realizada apenas pela Biblioteca Central, a 

partir de janeiro de 2013 esse processo foi descentralizado, ficando cada biblioteca setorial do 

SiB responsável pela submissão das teses e dissertações de determinados cursos de mestrado 

e doutorado, de acordo com a área de especialidade da biblioteca, conforme o quadro 1. 

 
Quadro 1 – Relação dos cursos Stricto Sensu da FURG e a respectiva biblioteca responsável 

pela submissão das teses e dissertações. 

Cursos Stricto Sensu Unidade 
Acadêmica 

Biblioteca 
Responsável 

Enfermagem (M/D) EENF Biblioteca Setorial da 
Área Acadêmica da 

Saúde Ciências da Saúde (M/D) FAMED 

Educação Ambiental (M/D) IE 

Biblioteca Setorial da 
Pós-Graduação em 
Ed. Ambiental Sala 

Verde Judith 
Cortesão 

Aquicultura (M/D) IO 
Biblioteca Setorial de 

Pós-Graduação em 
Oceanografia 

Gerenciamento Costeiro (M) IO 
Oceanografia Biológica (M/D) IO 
Oceanografia Física, Química e Geológica (M/D) IO 
Administração (M) ICEAC 

Biblioteca Central Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais (M) ICB 
Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada (M/D) ICB 
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Cursos Stricto Sensu Unidade 
Acadêmica 

Biblioteca 
Responsável 

Direito e Justiça Social (M) Fadir 
Economia Aplicada (M) ICEAC 
Educação (M) IE 
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde (M/D) IE, IMEF, C3 
Engenharia de Computação (M) C3 
Engenharia e Ciência de Alimentos (M/D) EQA 
Engenharia Mecânica (M) EE 
Engenharia Oceânica (M) EENG 
Engenharia Química (M) EQA 
Física (M) IMEF 
Geografia (M) ICHI 
Letras (M/D) ILA 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física IMEF 
Mestrado Profissional em História (M) ICHI 
Mestrado Profissional em Matemática (M) IMEF 
Modelagem Computacional (M) C3, IMEF, EENG 
Química Tecnológica e Ambiental (M/D) EQA 
  

 2.1  Recebimento dos trabalhos 

 Atualmente, o envio dos trabalhos para inserção na BDTD pode ser realizado de duas 

formas. 

a) Encaminhamento pelos programas de pós-graduação: neste caso, o aluno pós-graduando 

entrega uma cópia digital, em formato PDF, da versão final da sua tese ou dissertação, já 

defendida e aprovada, à secretaria do programa de pós-graduação e preenche o Termo de 

Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas na BDTD-FURG3; a secretaria 

do programa de pós-graduação envia à biblioteca responsável (ver quadro 1) a cópia da 

dissertação em meio digital acompanhada do Termo de Autorização para Publicação de Teses 

e Dissertações Eletrônicas na BDTD-FURG; a biblioteca recebe as cópias digitais das teses e 

dissertações enviadas pelos programas de pós-graduação e procede a inserção dos 

metadados, o upload do texto completo, quando assim o autor permitir, a publicação online 

dos trabalhos, bem como o arquivamento dos termos de autorização e dos CD’s contendo a 

cópia digital das teses e dissertações.  

  

b) Autoarquivamento: o próprio autor faz o registro dos metadados, o upload do arquivo de 

sua tese ou dissertação e o aceite do termo de publicação na BDTD, através do seu perfil de 

aluno no Sistemas FURG. Para que haja um maior controle em relação à fidedignidade dos 

                                                           
3  Disponível em: https://biblioteca.furg.br/images/Termo_de_Autorizao_-_2019.doc  

https://biblioteca.furg.br/images/Termo_de_Autorizao_-_2019.doc
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trabalhos publicados e como forma de referendá-los, depois que o autor submete sua tese ou 

dissertação na BDTD, via Sistemas FURG, o mesmo deve passar pelo aval do orientador e da 

comissão de curso, seguindo o fluxo descrito abaixo e melhor ilustrado no quadro 2: 

• autodepósito da tese ou dissertação: através do seu perfil de discente no Sistemas FURG, 

o autor declara concordar e autorizar a publicação de seu trabalho na BDTD-FURG, insere 

os metadados do trabalho e faz o upload do arquivo com o texto completo ou parte dele, 

no caso em que envolva registro de patente ou ineditismo na publicação; 

• envio de e-mail ao orientador: o sistema envia automaticamente um e-mail ao orientador 

solicitando a ele que dê ciência à tese ou dissertação; 

• ciência do orientador: o orientador, através de seu perfil de docente no Sistemas FURG, 

irá analisar o referido trabalho e, estando esse de acordo com o homologado pela da 

banca examinadora, irá referendá-lo. Caso o trabalho apresente problemas, o orientador, 

através do sistema, poderá remeter o registro de volta ao autor informando quais os 

problemas encontrados, para que as correções possam ser executadas. O trabalho ficará 

disponível para a análise e ciência do orientador por dez dias. 

• envio de e-mail à coordenação do programa de pós-graduação: após o aval do 

orientador ou passado o prazo de dez dias sem que o mesmo tenha se manifestado, o 

sistema envia automaticamente um e-mail à coordenação do programa de pós-graduação, 

solicitando a ciência à tese ou dissertação; 

• ciência da coordenação: o coordenador, através do seu perfil no Sistemas FURG, irá 

analisar o referido trabalho e, estando esse de acordo com o homologado pela banca 

examinadora, irá referendá-lo. Caso o trabalho apresente problemas, o coordenador, por 

meio do sistema, deverá remeter o registro de volta ao autor informando os problemas 

encontrados, para que as correções possam ser executadas. O registro ficará disponível 

para a análise e ciência da coordenação por dez dias, se dentro desse período o 

procedimento não for realizado, a biblioteca poderá fazer a publicação do trabalho 

mesmo sem o aval da coordenação do programa de pós-graduação ou do orientador; 
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Não

Não

Autoarquivamento da 
tese ou dissertação

Os dados 
estão ok?

Não

Sim

 Conferência dos 
metadados, formato do 
arquivo e proteção do 

documento.

Valida os dados 

Os 
metadados 
estão ok?

 Pesquisa 
no ARGO

O material já 
existe no 
acervo?

Publicação

 Vincular ao 
registro do ARGO

Orientador 
analisou os 

dados?

Sim

Sim

Sim

Não

 Prazo de 10 dias

Orientador 
analisou os 

dados?

Sim

Disponibilização da 
relação dos trabalhos 
publicados na BDTD-
FURG para o Sistema 

Acadêmico

(Sistema 

Envio automát ico 
de e-mail para o 

orientador

O arquivo é 
devolvido ao 
aluno, com a 
ident if icação 

do(s) 
problema(s)

O arquivo é 
devolvido ao aluno, 
com a ident if icação 
do(s) problema(s)

Coordenador 
analisou os 

dados?

Envio automát ico de 
e-mail para o 
coordenador

Os dados 
estão ok?

 Prazo de 10 dias

Coordenador 
analisou os 

dados?

O arquivo é devolvido 
ao aluno, com a 

ident if icação do(s) 
problema(s)

Valida dos dados 

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Legenda
              Aluno de pós-graduação
              Orientador
              Coordenador do PPG
              Processo automatizado Sistemas FURG
              Biblioteca

              Início/Fim

              Pontos de Decisão

              Etapa/Processo

              Envio

Quadro 2 - Fluxograma do processo de autoarquivamento de teses e dissertações na BDTD-FURG 
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• conferência dos metadados e publicação: o Sistema de Bibliotecas irá proceder a análise 

dos metadados e as possíveis correções necessárias. Caso sejam detectados maiores 

problemas nos metadados ou no arquivo depositado, a biblioteca poderá enviar o 

trabalho de volta ao autor, via sistema, indicando os problemas a serem corrigidos. 

Estando os metadados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Padrão Brasileiro 

de Metadados de Teses e Dissertações (MTD2-BR), o arquivo inserido pelo autor será 

convertido para o formato PDF-A, caso não esteja nesse formato, e protegido contra 

alterações. Será realizada uma consulta ao catálogo do SiB e, se a tese ou dissertação já 

estiver incorporada ao acervo físico da biblioteca, seu registro na BDTD-FURG será 

vinculado ao seu registro no ARGO, permitindo, dessa forma, que durante a pesquisa o 

usuário recupere os dois formatos disponíveis. Ao final, será realizada a publicação do 

trabalho e a liberação do acesso, conforme especificado pelo autor. 

 

 2.2  Publicação total ou parcial e texto retido 

 Nos casos que envolvam registro de patente ou necessidade de ineditismo na 

publicação (publicação em periódicos científicos), o autor tem a possibilidade de reter o 

documento por um período determinado. Essa informação deverá estar expressa no termo de 

autorização para publicação na BDTD ou, no caso de autoarquivamento, deverá ser feito o 

upload da parte que pode ser disponibilizada no momento e do documento completo, 

informando a data em que este poderá ser disponibilizado de forma integral. O sistema irá 

proceder a liberação do texto completo automaticamente na data informada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 3  SISTEMA ARGO 
Para acessar a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD no Argo, é 

necessário realizar o login no Sistemas FURG e, no menu esquerdo, clicar em “Argo”. 
 

 

 
 
 

 
Na lista de aplicações apresentadas dentro do menu Argo, selecionar “BDTD”. 
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No submenu “BDTD”, encontram-se todas as funcionalidades para a inserção dos 
trabalhos, incluindo tanto o cadastro das teses e dissertações, quando os cadastros das 
pessoas, instituições e programas de pós-graduação.  

 

 

  
Se você possuir acesso a mais de uma biblioteca, ao clicar em um item do submenu 

BDTD, será necessário selecionar a “Biblioteca Digital de Teses e Dissertações”. 
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 3.1  Submenu “Programas de Pós” 

Clicando no item “Programas de Pós”, serão listados todos os programas de pós-
graduação cadastrados na BDTD, mostrando a área do conhecimento a que pertencem, o 
endereço de e-mail da biblioteca responsável (para envio de notificações como: ciência do 
orientador, ciência da coordenação de curso, disponibilidade para publicação) e o número de 
trabalhos disponibilizados. 

Para cadastrar um novo programa de pós-graduação, basta clicar no sinal de (+) no 
menu superior.  

  
 

Depois de preencher com os dados do novo programa de pós-graduação, clicar no 
botão “Inserir”. Atente que o campo “E-mail de aviso”, refere-se ao e-mail da biblioteca 
responsável pela disponibilização dos trabalhos do curso em questão e não o e-mail do 
programa. Os dados relacionados aos programas de pós-graduação são acessados pelo 
sistema a partir do cadastro geral de unidades da FURG. Portanto, alterações em relação a 
esses dados deverão ser solicitadas ao Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI. 
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Para realizar alterações nas informações dos programas já cadastrados, é necessário 
selecionar o programa desejado e clicar no ícone em formato de “lápis”. 

 
 
 
 Depois de realizadas as alterações, basta clicar em “Alterar”. 
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 No ícone em formato de “tabela”, é possível exportar os dados apresentados na tela 
para uma planilha eletrônica. 

 
  

Para filtrar os programas cadastrados tem-se a opção de digitar o(s) termo(s) 
desejado(s) diretamente na caixa de filtro ou clicar no ícone em forma de “lupa”, para realizar 
um filtro mais específico.  Nesse caso, será aberta uma caixa para pesquisa por campos 
específicos. 
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 3.2  Submenu “Instituições” 

 No item “Instituições”, encontram-se cadastradas tanto as instituições de fomento à 
pesquisa (responsáveis pelas bolsas de estudos e pesquisas) quanto as instituições às quais os 
integrantes das bancas de avaliação estão vinculados.  
 Para que sejam apresentadas todas as instituições cadastradas, basta clicar em 
“Filtrar”, sem que nenhum dos campos tenha sido preenchido. Já a pesquisa por uma 
instituição específica pode ser realizada por meio de sua sigla ou parte do nome.  

 
 
Clicando na opção “Sim”, do campo “Com pessoa”, serão listadas todas as instituições 

que estão vinculadas ao cadastro de uma pessoa, selecionando a opção “Não”, serão 
recuperadas apenas as instituições que não possuem pessoas vinculadas aos seus cadastros. 
Essa mesma lógica é válida para o campo “Fomento”, portanto, para filtrar apenas as 
instituições de financiamento de pesquisa, basta selecionar a opção “Sim”. 
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  Para cadastrar uma nova instituição é necessário clicar no sinal de “+”.  

 
 
 

Preencher os campos e clicar no botão “Inserir”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 
Para realizar alterações no cadastro de uma instituição é preciso selecionar a 

instituição desejada e clicar no ícone no formato de “Lápis”. 

 
 
 
 Depois de realizar as alterações, basta clicar em “Alterar”. 
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 3.3  Submenu “Pessoas” 

 No item “Pessoas” são cadastrados os autores, orientadores, coorientadores e 
membros da banca de avaliação. 

A busca de uma pessoa específica pode ser feita por parte do nome e/ou utilizando os 
filtros de autor, orientador, coorientador e banca, de forma combinada ou não. Para que 
sejam exibidas todas as pessoas cadastradas, é necessário clicar em “Filtrar”, sem que 
nenhum dos campos esteja preenchido ou selecionado. 

No campo “Pendente” é possível filtrar todos os cadastros com algum tipo de 
pendência, seja por não estar relacionado a uma instituição ou por conter campos não 
preenchidos. 

 
No resultado da busca, serão apresentados nome, matrícula, sigla da instituição à qual 

a pessoa está vinculada, categoria (se autor, orientador, coorientador ou banca) e o número 
de trabalhos vinculados aquele cadastro de acordo com a categoria. Importante notar que o 
cadastro de autor é único, por tanto, uma pessoa pode ter mais de um cadastro de autor 
(mestrado e doutorado) e, nesse cadastro de autor, não deve ser vinculado nenhum outro 
trabalho em que ele tenha exercido uma função diferente, como orientador, por exemplo. Por 
outro lado, deve ser utilizado um único cadastro para as demais funções (orientador, 
coorientador e membro de banca), salvo quando há mudança de instituição, quando deve ser 
feito um novo cadastro para o novo vínculo institucional. Ainda é possível filtrar o resultado 
da busca por um termo específico, digitando-o diretamente no campo “Filtrar dados atuais”. 
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Para inserir um novo cadastro de uma pessoa é necessário clicar no sinal de “+”. Para 
que o sinal de “+” fique disponível, é preciso realizar uma busca específica ou clicar em 
“Filtrar”. 

Importante: antes de realizar a inserção de qualquer pessoa, seja autor, orientador, 
coorientador ou membro da banca, SEMPRE pesquisar pelo nome da pessoa, evitando a 
inserção de registros duplicados. Lembrando que o cadastro de autor é único, por tanto, 
deverá ser feito um cadastro para cada trabalho do autor e nesse cadastro de autor, não deve 
ser vinculado nenhum outro trabalho em que ele tenha exercido uma função diferente, como 
orientador, por exemplo.  

 
Serão abertos os campos de preenchimento para inserção de um novo cadastro. Há 

um procedimento para inserção de autores e outro para as demais pessoas vinculadas ao 
trabalho (orientador, coorientador e membros da banca). 

 
1) Inserção do autor do trabalho 

- O autor de uma tese ou dissertação sempre deverá ser um aluno, por isso, no campo 
“Aluno”, selecionar a opção “Sim”. Caso o autor seja estrangeiro, selecionar a opção 
“Estrangeiro” para que, dessa forma, não seja obrigatório o preenchimento do campo CPF. 
Em seguida, clicar no ícone em forma de “Lupa” ao lado do campo “Matrícula”. 
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- Inserir o nome do autor e clicar em “Pesquisar”. O sistema fará uma busca no banco de 
dados do Registro Acadêmico da FURG, trazendo todos os cadastros existentes do aluno 
pesquisado, tanto da graduação, quanto da pós-graduação. 

 
 
 
 

- É comum uma única pessoa possuir mais de um cadastro. Por isso, no momento da 
seleção atentar para o nome do curso, o nível (mestrado ou doutorado) e para as 
informações que constam no campo “Status”, como “Formado”, “Desligado”, 
“Abandono”. Para os trabalhos recebidos via protocolo, atentar para selecionar o número 
de matrícula correspondente ao que consta no termo de autorização para publicação. 
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- Ao selecionar o autor, os campos serão preenchidos automaticamente com os dados 
cadastrados no Registro Acadêmico. Os campos “Matrícula”, “Nome”, “Curso”, e “CPF”, 
não são passíveis de edição, portanto, caso haja alguma inconsistência em algum desses 
campos, que impeça a recuperação do trabalho, deverá ser encaminhada uma solicitação 
para o Registro Acadêmico da universidade. Caso algum dos demais campos não esteja 
completo, preencher com as informações necessárias. Apesar de não ser um campo 
obrigatório, é extremamente importante que o campo “E-mail” esteja preenchido, para 
que o autor receba as notificações automáticas do sistema. No campo “Citação”, colocar a 
forma de citação preferida pelo autor (normalmente coloca-se a primeira forma de citação 
que consta no Lattes). O campo “Citação ABNT” corresponde à citação da forma completa 
do nome do autor. No campo “Lattes”, coloca-se o endereço do currículo Lattes do autor. 

 
 
- No campo “Lattes”, atentar que o endereço a ser copiado deve ser o que aparece logo 
abaixo do nome da pessoa e não o endereço da URL.  

Citação 
preferida 

pelo autor 
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- Em relação ao campo “Mostrar e-mail”, o autor tem a opção de disponibilizar ou não o 
seu endereço de e-mail junto aos dados da obra. Esta informação deve ser verificada no 
termo de autorização para publicação preenchido pelo autor, nos casos em que o 
trabalho é recebido via protocolo. Depois de preenchidos todos os campos, clicar em 
“Salvar”. 

 
 
2) Inserção do orientador, coorientador e membros da banca 

- No campo “Aluno”, selecionar a opção “Não”, assim, a busca será realizada também no 
banco de dados da PROGEP. Caso o orientador, coorientador ou membro da banca seja 
estrangeiro, selecionar a opção “Estrangeiro” para que, dessa forma, não seja obrigatório 
o preenchimento do campo CPF. Em seguida, clicar no ícone em forma de “lupa” ao lado 
do campo “Nome”.  
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- Inserir o nome do orientador, coorientador ou membro da banca de avaliação e clicar 
em “Pesquisar”. O sistema irá recuperar todos os cadastros da pessoa em questão, tanto 
de aluno como de servidor. Desse forma, é importante estar atento às informações que 
constam na tela. Se a pessoa for parte do quadro de servidores da FURG, deverá ser 
selecionado o cadastro que apresentar o número de SIAPE (número de matrícula para 
servidores, tanto professores quanto técnicos administrativos). 

 
 
 

- Da mesma forma que no cadastro de autor, ao clicar no nome do orientador, 
coorientador ou membro da banca, os campos serão preenchidos automaticamente. Caso 
algum campo não seja preenchido automaticamente, inserir as informações necessárias, 
atentando para a importância de que o campo “E-mail” seja preenchido.  
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- No caso de inserção de pessoas que não façam parte do quadro de servidores da FURG, 
a busca nos bancos de dados do Registro Acadêmico ou da PROGEP, provavelmente, não 
retornará resultados (a não ser que a pessoa tenha um cadastro anterior como aluno ou 
servidor, nesse caso esse cadastro poderá ser utilizado, com atenção para a necessidade 
de atualização dos campos, principalmente a instituição e e-mail).  
 

 
 
 
- Se a busca não retornar nenhuma ocorrência, o cadastro deve ser preenchido 
manualmente. No campo “Instituição”, indicar a instituição com a qual a pessoa possui 
vínculo. O campo não permite digitação, por isso, é necessário clicar na “lupa”, ao lado do 
campo, fazer a busca da instituição a partir do seu nome ou de sua sigla. 
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- Depois, basta clicar na instituição desejada que o campo será preenchido 
automaticamente. 

 
 
- Se a busca não retornar a instituição desejada, será necessário cadastrá-la. Para isso, é 
necessário clicar na “seta” ao final do campo e clicar na opção “Nova instituição”. Dessa 
forma o cadastro da instituição será feito sem que seja necessário sair do cadastro da 
pessoa que está sendo inserida. 
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- Na janela que será aberta, basta preencher os campos com os dados da instituição que 
deseja inserir e clicar em “Salvar”. 

 

 
 
 

- Uma nova instituição também poderá ser inserida através do submenu “Instituições”, 
no menu esquerdo “BDTD”. Para isso, é necessário clicar no botão “Inserir” (+) e 
preencher os campos com os dados da instituição, conforme já exemplificado 
anteriormente (p. 17), no entanto, dessa forma, é necessário sair do cadastro da pessoa 
que está sendo inserida, perdendo-se os dados que estavam sendo preenchidos. 
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- Para o cadastro de orientadores, coorientadores e membros da banca, no campo 
“Mostrar e-mail” SEMPRE deve ser selecionada a opção “Não”, já que não possuímos a 
autorização para disponibilização dos mesmos. Depois de todos os campos preenchidos e 
conferidos, clicar em “Salvar”. 
 

 
 
 

Para fazer alterações em um cadastro específico basta selecioná-lo e clicar no ícone no 
formato de “Lápis”. O cadastro será aberto e, após a realizar as alterações, basta clicar em 
“Alterar”. 
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Importante: se o cadastro for referente a um(a) aluno(a), professor(a) ou servidor(a) 

da FURG, apenas os campos “E-mail”, “Citação”, “Citação ABNT”, “Lattes” e “Mostrar e-mail” 
poderão ser editados, já que, como já mencionado anteriormente, os demais dados serão 
preenchidos automaticamente pelo sistema, através do banco de dados do registro 
acadêmico, no caso dos discentes, e do banco de dados do setor de recursos humanos, no 
caso dos docentes e servidores(as). 

Abaixo das informações cadastrais, será(ão) apresentado(s) o(s) trabalho(s) ao(s) 
qual(is) a pessoa está vinculada, caso ela já esteja associada a alguma tese ou dissertação. 
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Para realizar a exclusão de um cadastro, selecione o cadastro e clique no sinal de “-”. 
Para que a operação seja realizada, a pessoa não poderá estar vinculada a nenhum 

trabalho, caso contrário, o sistema não irá permitir sua exclusão.  
No caso de a pessoa ainda estar relacionada a uma tese ou dissertação, será 

necessário fazer sua desvinculação, a partir do cadastro da tese ou dissertação à qual ela está 
associada, no item “Dissertação/Tese”, (conforme será apresentado nas páginas 35 e 38). 
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 3.4  Submenu “Dissertação/Tese” 

Na aplicação “Dissertação/Tese”, são feitas a inclusão, busca, alteração, exclusão e 
acompanhamento das teses e dissertações recebidas tanto por autoarquivamento, quanto por 
CD. É possível pesquisar os trabalhos por autor, título, orientador, área do conhecimento, 
curso, programa, ano de defesa e grau (mestrado ou doutorado). No resultado da busca é 
possível visualizar o número de downloads e visualizações que determinado trabalho possui e 
também o status do registro. 

 

 

 Também é possível filtrar por Status, ou seja, pela etapa de publicação em que se 
encontra o trabalho: publicado, esperando publicação, esperando ciência do programa de 
pós-graduação, esperando ciência do orientador, não entregue pelo autor ou todos. 
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Para realizar alterações nos registros, é necessário realizar a busca, selecionar o 
trabalho desejado e clicar nos ícones conforme a alteração desejada. No ícone em formato de 
“Lápis”, são realizadas alterações nos metadados da dissertação (área do conhecimento, data 
de defesa, título, resumo, abstract, palavras-chave, etc.) 

 

 

Serão abertos os campos para realização das alterações. As informações detalhadas 
sobre a realização de alterações nos campos serão apresentadas a seguir nos passos 23 à 31, 
do capítulo 5 (páginas 89 à 94). 
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 Clicando no ícone com sinal de “-” (menos) realiza-se a exclusão do trabalho 
selecionado. Para que seja possível excluir o registro de um trabalho, não poderá haver 
nenhuma pessoa relacionada a ele. Portanto, antes de se realizar a exclusão é necessário 
realizar o procedimento de desvinculação das pessoas relacionadas a ele (conforme será 
apresentado nas páginas 35 e 38). 

 

 

No ícone que representa um “olho” é possível visualizar todas as informações da tese 
ou dissertação. 
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 É possível visualizar todos os metadados do trabalho (autor, orientador, membros da 
banca, resumo, palavras-chave, abstract, etc.). 

 

E também todo o processo de inserção e de ciência da tese ou dissertação. 
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No ícone que representa a forma de uma “Pessoa”, é possível realizar inclusões e 
exclusões das pessoas relacionadas ao trabalho, como autor, orientador, coorientador e 
membros da banca, bem como a troca de função destes na tese ou dissertação selecionada. 

 

 

 

 Clicando nessa opção, serão listadas todas as pessoas que estão relacionadas ao 
trabalho: autor, orientador, coorientador e membros da banca. Para a inclusão de uma nova 
pessoa, basta clicar no sinal de “+”. 
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Os campos para preenchimento serão abertos. Clicar no ícone em forma de “Lupa”, 
ao lado do campo “Nome”, para pesquisar pela pessoa a ser inserida. Aqui estaremos 
realizando a busca das pessoas cadastradas anteriormente, no submenu “Pessoas”. Será 
aberta uma nova janela. No campo “Nome”, insira parte do nome da pessoa a ser inserida e 
clique em “Pesquisar”, para realizar a busca. 

 

 

 Clicar no nome da pessoa para selecioná-la.  
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O campo “Nome” será preenchido automaticamente. Em seguida, clicar na seta ao 
final do campo “Tipo” e selecionar a função da pessoa naquela tese ou dissertação, se autor, 
orientador, coorientador ou membro da banca de avaliação. Para finalizar, clicar em “Inserir”. 
 

 
  
  
 A pessoa será inserida e seu nome aparecerá entre os relacionados ao trabalho. 
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 Para realizar a alteração na função que uma pessoa exerce no trabalho, basta 
selecioná-la e clicar no ícone em formato de “Lápis”. Da mesma forma, para desvincular uma 
pessoa de determinado trabalho, basta selecioná-la e clicar no sinal de “-” (menos). 

 
  
 
 
 

No ícone com formato de um “Arquivo”, são realizadas a inclusão e a exclusão do 
arquivo da tese ou dissertação, bem como alterações no mesmo.   
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 Para inserir um arquivo, basta clicar no ícone com sinal de “+”. 

 
 
  
 No campo “Descrição”, digitar o termo padrão “TEXTO COMPLETO” (em letras 
maiúsculas).  Quando o autor não permitir a divulgação do texto completo, utilizar o termo 
“TEXTO PARCIAL” ou pode-se especificar as partes disponíveis, por exemplo, “RESUMO”, 
“CAPÍTULO 1”, etc. Em seguida, clicar no botão “Browse”, ao lado do campo “Arquivo”, para 
selecionar o arquivo a ser inserido, que deve estar em formato PDF-A e protegido contra 
alterações. No campo “Liberação” é informada a data a partir da qual o texto poderá ser 
disponibilizado. Quando não houver restrição à publicação do trabalho, a data de liberação do 
trabalho é o dia de sua inserção. Quando o arquivo for retido à pedido do autor, deve-se 
informar a data futura, na qual poderá ocorrer a sua disponibilização (para mais informações 
sobre, ver página 10). Clicar em “Inserir”. 
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 Para inserir mais de um arquivo, é necessário repetir o procedimento. Caso necessite 
fazer alguma alteração na descrição ou na data de liberação, basta selecionar o item e clicar 
no ícone em formato de “Lápis”. Não é possível alterar o arquivo inserido, portanto, é 
necessário excluir o arquivo, no ícone “-”, e repetir o processo para a inserção de um novo 
arquivo. 

 
 
 

No ícone “Devolver ao estudante” é possível enviar a tese ou dissertação de volta ao 
autor, caso o trabalho apresente algum tipo de problema. Essa opção é válida para os 
depósitos realizados por autoarquivamento, que ainda não tenham sido publicados. 

 
 
 
 
 



41 

 Serão apresentados todos os metadados da obra e ao final, um campo estará 
disponível para o preenchimento da mensagem que será enviada ao autor, onde deverão ser 
descritos os problemas encontrados. Em seguida, clicar em “Devolver ao estudante”. 

 

  

 Por fim, no ícone com a forma de “V” é realizada a publicação do trabalho. Após fazer 
o cadastro e vincular todas as pessoas envolvidas na tese ou dissertação, revisar todos os 
metadados do trabalho e incluir o arquivo no formato PDF-A protegido, é necessário clicar 
nesse ícone para que o trabalho seja disponibilizado para consulta on-line. 
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 Serão apresentados todos os dados referentes à tese ou dissertação, incluindo os dados 
do autor, área de concentração, instituição de fomento, data de defesa, composição da banca 
de defesa, título, resumo e palavras-chave em língua vernácula e estrangeira, etc.  
 

 
 

 
 
 
 
Ao final da página constam os campos de catalogação do ARGO, que são preenchidos 

pelo sistema automaticamente. No entanto, são necessárias algumas alterações que serão 
descritas mais detalhadamente nos passos 65 e 66, do capítulo 4 (páginas 73 à 76). 
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 3.5  Submenu “Rascunhos” 

 

Na aplicação “Rascunhos”, é possível recuperar a inserção de um trabalho que não tenha 
sido finalizada por algum motivo (queda de energia, internet, etc.). Basta selecionar a versão 
desejada e clicar em “recuperar rascunho”.  

OBS.: Essa aplicação funciona de forma irregular. 
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 4  PASSO A PASSO DA INSERÇÃO - TRABALHOS RECEBIDOS EM CD 

 

1) Fazer login no Sistemas FURG e, no menu esquerdo, clicar em “ARGO”.  

 
 

2) Em seguida, clicar no menu “BDTD”. 

 

3) Antes de iniciar a inserção, é importante verificar se o trabalho já existe na base, para não 
gerar registros duplicados. Para tanto, clicar na opção “Dissertação/Tese”, no menu esquerdo 
“BDTD”, e fazer a pesquisa por autor ou título, atentando para que no campo “Status” esteja 
selecionada a opção “Todos”. Clicar em filtrar. Caso a pesquisa não recupere nenhum 
documento, o processo de inserção pode ser iniciado. 
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4) Primeiramente deve ser feito o cadastro do autor, orientador, coorientador (se houver) e 
membros da banca. Para isso, clicar no item “Pessoas” no menu esquerdo “BDTD” e, em 
seguida, preencher o campo “Nome”, com o nome do autor e clicar em “Filtrar”. 

 

 
 
 
5) Caso nenhum registro tenha sido encontrado, clicar no botão com o sinal de “+”, para 
inserir um novo cadastro. 
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6) O autor de uma tese ou dissertação sempre deverá ser um aluno, por isso, no campo 
“Aluno”, a opção “Sim” deverá estar selecionada. Caso o autor seja estrangeiro, selecionar a 
opção “Estrangeiro” para que, dessa forma, não seja obrigatório o preenchimento do campo 
CPF. Clicar no ícone em formato de “Lupa” ao lado do campo “Matrícula”. 

 

 

 

 

7) Inserir o nome do autor e clicar em “Pesquisar”. O sistema fará uma busca no banco de 
dados do Registro Acadêmico da FURG, trazendo todos os cadastros existentes do aluno 
pesquisado tanto da graduação, quanto da pós-graduação. 
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8) É muito comum, uma única pessoa possuir mais de um cadastro. Atentar para que seja 
selecionado o número de matrícula correspondente ao que consta no termo de autorização 
para publicação, preenchido pelo autor, e para as informações que constam no campo 
“Curso” e “Status” (formado, desligado, etc.). 

 
9) Ao selecionar o registro do autor, os campos serão preenchidos automaticamente com os 
dados cadastrados no Registro Acadêmico. Se algum campo estiver incompleto, preencher 
com as informações necessárias. Apesar de não ser um campo obrigatório, é extremamente 
importante que o campo “E-mail” esteja preenchido, para que o autor receba as notificações 
automáticas do sistema. No campo “Citação”, colocar a forma de citação preferida pelo autor 
(normalmente coloca-se a primeira forma de citação que consta no Lattes). O campo “Citação 
ABNT” corresponde à citação da forma completa do nome do autor. No campo “Lattes”, 
coloca-se o endereço do Currículo Lattes do autor. 
OBS.: os campos “Matrícula”, “Nome”, “Curso”, e “CPF”, não são passíveis de edição. 
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10) No campo “Lattes”, atentar que o endereço a ser copiado deve ser o que aparece logo 
abaixo do nome da pessoa e não o endereço da URL.  

 
 
 
11) Em relação ao campo “Mostrar e-mail”, o autor tem a opção de disponibilizar ou não o 
seu endereço de e-mail junto aos dados da obra. Esta informação deve ser verificada no 
termo de autorização para publicação, preenchido pelo autor. Depois de preenchidos todos 
os campos, clicar em “Salvar”. 

 
 
 
 

Citação preferida 
pela autora 
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12) O autor será inserido na base de dados da BDTD.  

 
 
 
 
 
13) O próximo passo será inserir o orientador da tese ou dissertação. Agora, ainda na 
aplicação “Pessoas”, digitar o nome do orientador e clicar em “Filtrar”. 
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14) Se a busca não recuperar nenhum registro, clicar no ícone com sinal de “+”, para inserir 
um novo cadastro. 

 

 
 
 
 
 
15) No campo “Aluno”, selecionar a opção “Não”, assim, a busca será realizada também no 
banco de dados da PROGEP. Caso o orientador seja estrangeiro, selecionar a opção 
“Estrangeiro” para que, dessa forma, não seja obrigatório o preenchimento do campo CPF. 
Em seguida, clicar na “lupa” ao lado do campo “Nome”.  
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16) Inserir o nome do orientador e clicar em “Pesquisar”. O sistema irá recuperar todos os 
cadastros da pessoa em questão, tanto de aluno como de servidor. Desse forma, é importante 
estar atento às informações que constam na tela. Selecionar o cadastro do orientador que 
possuir um número de SIAPE (número de matrícula para servidores, tanto professores quanto 
técnicos administrativos) e não matrícula de aluno. 

 
 
17) Da mesma forma que no cadastro de autor, ao clicar no nome do orientador, os campos 
serão preenchidos automaticamente. Se algum campo não for preenchido automaticamente, 
inserir as informações necessárias, conforme as orientações anteriores para inserção do 
cadastro de autor. Atentar para a importância do preenchimento do campo “E-mail”. Para os 
cadastros de orientadores e membros da banca, no campo “Mostrar e-mail” deve ser 
selecionada a opção “Não”, já que não possuímos a autorização para disponibilização dos 
mesmos. Depois de todos os campos preenchidos e conferidos, clicar em “Salvar”.  
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18) Caso a busca pelo nome do orientador (passo 13) retornar algum resultado, isto significa 
que ele já está cadastrado na base da BDTD. Se o cadastro for de orientador, coorientador ou 
membro de banca, não é necessário realizar outro cadastro, o mesmo pode ser utilizado para 
essas três categorias. Já se o cadastro for de autor (aluno), deve ser feito um novo cadastro. 
Para tanto, é necessário estar atento às informações apresentadas na tela. 

 
 
 
19) Se o cadastro já existe é recomendável sempre verificar se o mesmo está completo, se 
não faltam dados como e-mail, currículo Lattes, etc. Para isso, basta selecionar o cadastro e 
clicar no ícone em formato de “Lápis”, preencher com as informações necessárias e depois 
clicar em “Salvar”. Se o cadastro estiver completo, basta clicar em “Voltar”. 

 
20) A próxima etapa é a inserção do coorientador (se houver) e dos membros da banca de 
avaliação. Para isso, é necessário repetir o procedimento utilizado para inserção do 
orientador (passos 13 à 19, páginas 49 à 52).  

 
21) Para a inserção do membro da banca externo (que não é professor da FURG), 
primeiramente, é necessário realizar a busca na base (passo 13, página 49). Se a pessoa em 
questão já estiver cadastrada na BDTD, basta conferir a natureza do cadastro (não utilizar 
cadastro de aluno para membros da banca) e se os dados estão completos (passos 18 e 19, 
página 52). 

Cadastros de autor/aluno 

Cadastro docente 
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22) Se a busca pelo membro externo da banca não retornar nenhuma ocorrência ou se o 
cadastro recuperado na BDTD para a pessoa em questão é um registro de aluno, será 
necessário fazer um novo cadastro na base, clicando no ícone com o sinal de “+”. Como 
tratam-se de pessoas externas à FURG, é provável que elas não estejam cadastradas no banco 
de dados da universidade.  

 

 

 

23) No campo “Aluno”, selecionar a opção “Não” e clicar no ícone em formato de “Lupa”, ao 
lado do campo “Nome”. 
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24) No caso de inserção de pessoas que não façam parte do quadro de servidores da FURG, a 
busca nos bancos de dados do Registro Acadêmico ou da PROGEP, provavelmente, não 
retornará resultados, a não ser que a pessoa tenha um cadastro anterior como aluno ou 
servidor. Nesse caso, o cadastro poderá ser utilizado, com atenção para a necessidade de 
atualização dos campos, principalmente a instituição e o e-mail.  

 
 
25) Se, como no caso da tela acima, a busca não retornar nenhum registro, o cadastro deverá 
ser preenchido manualmente. No campo “Instituição”, indicar a instituição com a qual a 
pessoa possui vínculo. O campo não permite digitação, por isso, é necessário clicar no ícone 
em forma de “Lupa”, ao lado do campo.  
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26) A busca da instituição pode ser feita a partir do seu nome ou sigla. Depois de localizada, 
basta selecionar a instituição desejada e o campo será preenchido automaticamente. 

 

27) Caso a instituição desejada não esteja cadastrada, basta clicar na “seta” ao final do 
campo e clicar na opção “Nova instituição”.  

 

28) Na janela que será aberta, basta preencher os campos com os dados da instituição que 
deseja inserir e clicar em “Salvar”. 
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29) Após a inserção do autor, orientador, coorientador e membros da banca, inicia-se o 
processo de inserção dos metadados do item. Para isso, é necessário clicar no item 
“Dissertação/Tese”, do menu esquerdo “BDTD”, e clicar no ícone com o sinal de “+”. 
OBS.: Para que o ícone fique visível é necessário realizar a busca. 
 

 
 
 
 
 
 
30) Na área do “Autor”, será feita a busca do cadastro de autor realizado anteriormente, no 
item “Pessoas”. Para isso, clicar na “Lupa”, ao lado do campo “Matrícula”.  
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31) Na janela de busca que será aberta, digitar o nome do autor e clicar em pesquisar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
32) Selecionar o cadastro do autor, atentando para o fato que deve ser o mesmo onde foram 
feitas as alterações anteriormente.  
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33) Os campos com os dados do autor serão preenchidos automaticamente. É necessário 
selecionar apenas as opções de “Divulgar o e-mail do autor junto aos dados da obra”, caso o 
autor tenha permitido a divulgação (ver termo de autorização para publicação), e 
“Estrangeiro”, caso o autor seja estrangeiro. 

 
 
 
34) Baseado nas informações do cadastro do autor selecionado, os campos “Programa”, 
“Grau” e “Titulação” da próxima área “Dados da Dissertação/Tese”, já serão preenchidos 
automaticamente. O campo “Área de concentração”, diz respeito à Tabela de Áreas do 
conhecimento do CNPq e apresenta três níveis de detalhamento, no entanto, não é 
obrigatório o preenchimento de todos eles. Normalmente, preenche-se até o segundo nível 
de detalhamento. Para o seu preenchimento, basta clicar na “seta” ao final do campo, 
selecionar a área desejada e o próximo nível ficará disponível.  
 

 

http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
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35) O campo “Banca” não aceita a digitação de caracteres, é necessário clicar no ícone em 
forma de “Lupa”, para buscar os membros da banca (orientador, coorientador e demais 
membros) cadastrados anteriormente. 

 
 
 
36) Digitar o nome do orientador, clicar em pesquisar e selecionar o cadastro 
correspondente. 
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37) Ao clicar no nome do orientador os campos “Código” e “Nome” serão preenchidos 
automaticamente. Clicar na “seta” ao final do campo “Tipo” e selecionar a função 
“orientador”.  

 
38) Repetir o mesmo procedimento dos passos 35 ao 37 (páginas 59 e 60), para o 
coorientador (se houver) e demais membros da banca, especificando no campo “Tipo”, a 
função desempenhada. 
 
39) Os campos “País”, “Estado” e “Município” são preenchidos automaticamente pelo 
sistema, pois trata-se do local de defesa. No entanto, existem programas de pós-graduação 
nos campus da FURG fora da cidade do Rio Grande, portanto, atentar sempre para o nome da 
cidade que consta na folha de rosto da tese ou dissertação e fazer a alteração sempre que 
necessário. No campo “Data da defesa”, deve-se incluir a data em que foi realizada a defesa 
do trabalho, informação que deve constar no termo de autorização para publicação. O campo 
“Instituição de fomento” deve ser preenchido quando o aluno recebeu algum tipo de 
financiamento (bolsa de estudo ou pesquisa) durante a realização do curso. Esse campo não 
permite digitação e a instituição deve ser selecionada a partir da busca, clicando no ícone em 
forma de “Lupa”. 
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40) Ao selecionar a instituição desejada, o campo será preenchido automaticamente. Caso o 
aluno não tenha recebido auxílio ou bolsa de estudo/pesquisa, esse campo deve permanecer 
em branco.  

 
 
 
 
 
41) Caso tenha sido selecionada uma instituição de fomento e for necessário excluí-la, 
deixando o campo em branco novamente, é necessário clicar dentro do campo “Instituição 
de fomento” e, em seguida, clicar em “OK”, na caixa de diálogo que será aberta. 
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42) Caso a instituição desejada não esteja cadastrada, é preciso realizar o cadastro da mesma 
utilizando a aplicação “Instituições”, no menu esquerdo “BDTD”, conforme descrito no item 
“Instituições” (página 17). 

 
43) O próximo passo é a inserção do título, resumo e descritores em língua vernácula. O 
campo “Idioma” já vem preenchido automaticamente com a opção “português”. Copiar o 
título e subtítulo (quando houver) da folha de rosto da tese ou dissertação e colar no campo 
“Título”, atentando para as regras do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), ou 
seja, letra inicial do título maiúscula e as restantes minúsculas, salvo quando conter nomes 
próprios ou siglas, e espaço antes e depois dos dois pontos (:) que separam o título do 
subtítulo. 
OBS.: caso o título esteja todo em letras maiúsculas no documento, copiar e colar no editor de 
texto Word ou LibreOffice, selecioná-lo e clicar nas teclas “Shift+F3”, até que o texto 
selecionado seja transformado em letras minúsculas. 

 
 
44) Colar no campo “Resumo” o texto que consta no resumo da tese ou dissertação. Atentar 
para a configuração pois, em alguns casos, ao colar, o texto ficando desconfigurado, com um 
espaço entre as linhas, que deve ser retirado. 
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45) No campo “Descritores”, são inseridas as palavras-chave selecionadas pelo autor do 
trabalho para descrever o conteúdo do mesmo, que podem ser complementadas pelo 
bibliotecário catalogador, quando necessário. Antes de inserir um termo, é necessário 
pesquisar na base de dados de descritores do ARGO se o mesmo já existe. Para isto, é 
preciso clicar no ícone em forma de “Lupa” e digitar o termo desejado.  

 
 
46) Na janela de busca que será aberta, digitar o termo desejado e clicar em “Pesquisar”. O 
resultado da busca apresentará as ocorrências do termo pesquisado em todos os campos de 
assunto (6XX) e também no campo 875, que são termos ainda não revisados. Caso o mesmo 
termo apareça em mais de um campo, sempre dar preferência pelo termo que consta no 
campo 500 ou que esteja autorizado. Ao selecionar o descritor, o campo será preenchido 
automaticamente. 

 

 
 



64 

47) Repetir a operação para todas as palavras-chave indicadas pelo autor e para outros 
termos que o catalogador julgar necessário. Caso o termo não conste na base de dados de 
descritores do ARGO, será preciso inserir um novo descritor. Antes de inserir o novo termo, 
fazer a busca no Vocabulário Controlado da USP, para identificar se trate-se de um termo 
autorizado (campo 650) ou, caso não conste no vocabulário controlado, de um termo livre 
(campo 653). Para inserir o termo, clicar no sinal de “+”, ao lado do campo. Assim, será 
incluída uma nova linha onde o descritor desejado deverá ser digitado, seguindo o padrão 
descrito na Política de Indexação do SiB. 

 
 
 
48) O passo seguinte será a inserção do título, resumo e descritores em língua estrangeira. O 
campo “Idioma”, por padrão do sistema, vem preenchido automaticamente com a opção 
“Inglês”, mas para alterá-lo, basta clicar na seta ao final do campo e selecionar o idioma 
desejado. 

http://vocabusp.sibi.usp.br/vocab/
https://biblioteca.furg.br/images/Manual_de_indexacao_SiB_062019.pdf
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49) Nos campos “Título” e “Resumo” em língua estrangeira, colar as respectivas informações 
atentando para as observações já abordadas nos passos 43 e 44 (página 62). Caso o título em 
língua estrangeira não conste na dissertação ou tese, verificar se o mesmo não consta no 
termo de autorização para publicação. Em caso negativo, não deve ser feita a tradução do 
mesmo e o campo permanecerá em branco. 
 

 
 
 
 
50) No campo “Descritor”, em língua estrangeira, devem ser inseridos todos os descritores 
(palavras-chave) utilizados na língua vernácula, no entanto, traduzidos para o idioma utilizado 
pelo autor. Ambos também deverão estar, de preferência, na mesma ordem. No caso dos 
descritores em outro idioma, não é realizada a pesquisa dos termos na base de descritores do 
Argo, eles devem ser digitados diretamente no campo, seguindo o mesmo padrão utilizado 
para os descritores em português. Para inserir um novo campo de inserção, basta clicar no 
sinal de “+”, ao lado do campo.  
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51) Para finalizar o registro da dissertação ou tese, é necessário fazer o upload do arquivo, 
que deve estar no formato PDF/A e protegido contra alterações. Para isso, antes de realizar o 
upload, é necessário salvar o arquivo no computador e abri-lo com o programa Adobe 
Acrobat Pro DC (versão paga do Adobe Acrobat, assinada pelo SiB). Com o arquivo aberto, 
clicar no menu “Arquivo”, passar o mouse sobre a opção “Salvar como outro” e selecionar a 
opção “PDF arquivável (PDF/A)”. Será aberta uma janela, recomenda-se SEMPRE alterar o 
nome do arquivo e, depois, basta clicar em “Salvar”. 

 
 
 
 
 
 
 
52) Em seguida, clicar no menu “Ferramentas” e selecionar a opção “Proteger”. 
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53) Selecionar a opção “Proteger por senha”. Será aberta uma janela solicitando a inserção 
de uma senha de permissões.  

 

 
 

54) Selecionar a opção “Edição” e no campo “Digitar senha”, digitar a senha de proteção do 
documento. Repetir a mesma senha no campo “Reinserir a senha” e clicar em “Aplicar”. Para 
que a proteção contra alterações tenha efeito é necessário fechar o documento, antes de 
realizar o upload do arquivo pois, do contrário, as alterações de proteção não terão efeito. 
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55) Depois de fechar a janela do Adobe Acrobat, voltar para a janela de inserção no ARGO. 
No campo “Descrição” digitar a expressão “TEXTO COMPLETO” (em letras maiúsculas) ou 
“TEXTO PARCIAL” quando o autor não permitir a divulgação do texto completo da tese ou 
dissertação, ou ainda, pode-se especificar as partes disponíveis, por exemplo, “RESUMO”, 
“CAPÍTULO 1”, etc. (a liberação ou não do texto completo deverá estar especificada no termo 
de autorização para publicação, preenchido pelo autor). Em seguida, clicar no botão 
“Browse...” e selecionar o arquivo salvo no formato PDF/A e protegido contra alterações. No 
campo “Liberação”, deverá ser informada a data a partir da qual o texto poderá ser 
disponibilizado, que deve estar especificada no termo de autorização para publicação. Se o 
autor não especificar uma data para liberação do trabalho, o campo permanece em branco. 

 
 
56) O tamanho do arquivo não poderá exceder 50 Mb. Por isso, em alguns casos, poderá ser 
necessário dividir o arquivo em duas ou mais partes. Nesses casos, clicar no sinal de “+” ao 
lado campo “Liberação”, para que um novo campo de inserção seja aberto. Realizar o mesmo 
procedimento anterior para inserção de todas as partes, indicando o seu nome no campo 
“Descrição” (por exemplo ANEXOS, APÊNDICES, PARTE 1, PARTE 2…) Depois de inseridos 
todos os arquivos, clicar em “Inserir”. 
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57) Antes de realizar a disponibilização on-line do trabalho é necessário realizar a busca no 
catálogo Argo, de forma a identificar se o trabalho inserido em formato digital já está 
disponível no acervo físico do SiB. Para isso, é necessário ir ao menu esquerdo “ARGO”, 
selecionar a opção “Processamento Técnico” e, em seguida, clicar na aplicação “Acervo”. Na 
tela de pesquisa do Argo, realizar a busca pelo nome do autor. 

 
 
58) SITUAÇÃO 1 - HAVENDO EXEMPLAR FÍSICO NO ACERVO: clicar no registro para abrir as 
informações completas da obra e, em seguida, copiar o seu número de registro (RG). 
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59) Voltar ao item “Dissertação/Tese”, no menu esquerdo “BDTD”. Realizar a busca pelo 
nome do autor para localizar o documento inserido. Selecionar a trabalho e clicar no ícone em 
forma de “Lápis”. 

 

 
 
 
 
60) No campo “Nº da Obra (RG)”, colar o número do RG copiado do registro no ARGO e clicar 
em “Alterar”, no final da página. 
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61) O sistema irá vincular o registro do trabalho inserido na BDTD ao registro do exemplar 
físico já existente no ARGO. No registro do ARGO, será inserido o campo 856 (Nota de acesso 
eletrônico) com o link para acesso à versão digital da BDTD. Importante conferir se os 
descritores que estão no registro na BDTD também encontram-se no registro no ARGO e vice-
versa. 

 
 
 
 
62) SITUAÇÃO 2 - NÃO HAVENDO EXEMPLAR FÍSICO NO ACERVO: voltar ao item 
“Dissertação/Tese”, no menu esquerdo “BDTD”. Realizar a busca pelo nome do autor para 
localizar o documento inserido e seguir para o próximo passo. 
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63) O próximo passo é realizar a publicação do trabalho. Para isso, é necessário selecionar o 
trabalho e clicar no ícone em formato de “V”.  

 
 
 
64) Serão apresentados todos os dados referentes à tese ou dissertação, incluindo os dados 
do autor, área de concentração, data de defesa, composição da banca de defesa, título, 
resumo, etc. Fazer a conferência de todos os dados antes de prosseguir. 
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65) Ao final da página constam os campos de catalogação do ARGO, que são preenchidos 
pelo sistema automaticamente. No entanto, é necessário atentar para algumas correções 
necessárias: 

 
Campos 100 e 245: 
 Verificar se o título está de acordo com as regras de catalogação (letra inicial 

maiúscula e demais minúsculas, exceto para nomes próprios; subtítulo separado do 
título por espaço, dois pontos, espaço). 

 Atentar para a acentuação e para as partículas do nome do autor em maiúscula (por 
exemplo: Carla Silveira De Matos). 
 

Antes das correções: 

 
  
 Após as correções: 
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Campo 500: 
 Flexionar o gênero do termo “Orientador” para “Orientadora”, quando for o caso. 
 Colocar a informação de “Dr.” ou “Dr.ª” antecedendo o nome do(a) orientador(a) e 

do(a) coorientador(a). 
 O sistema gera o automaticamente o termo “Co-Orientador” (grafia antes da reforma 

ortográfica) corrigir para “Coorientador” ou “Coorientadora”, flexionando o gênero, 
conforme o caso. 

 Atentar para acentuação e para as partículas dos nomes do orientador e coorientador 
em maiúscula (por exemplo: Vania Da Costa Machado). 

 Colocar ponto final depois do nome do orientador e do coorientador, como forma de 
delimitar a informação. 

 Deletar espaços dentro do parêntese que informa o nome do curso e antes e depois 
da barra entre a cidade e o estado. 
 
 
Antes das correções: 

 
 
 
 

Após as correções: 
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Campo 700:  
 Atentar para a acentuação e para as partículas dos nomes do orientador e 

coorientador em maiúscula (por exemplo: Machado, Vania Da Costa). 
 
 Antes das correções: 

 
 
 Após correções: 

 
 
 
 
 
 Descritores: 

 Verificar se os campos relacionados aos descritores estão preenchidos. Nos casos em 
que o descritor ainda não foi autorizado ou quando trata-se de um novo termo é 
preciso especificar o campo do descritor. Para isso, basta selecionar o campo do 
descritor (600, 610, 650, 653, etc.), clicando na seta ao lado da caixa de seleção. 
 
 
Antes das correções: 

 
 
 

Após correções: 
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66) Depois de conferir e realizar as correções citadas anteriormente, clicar em “Realizar 
publicação”, deixando selecionada a opção “Mandar e-mail de aviso de publicação ao autor, 
orientador e coordenação de curso”. 

 

 
 
67) Voltar ao menu “Argo > Processamento Técnico > Acervo”, localizar o trabalho inserido e 
clicar sobre ele. 
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68) Será aberta uma nova janela com as informações da obra. No menu superior, clicar na 
aba “Alterar”. 

 
 
 
 
 
69) Clicando na seta no final do campo “Apresentar campo”, serão listados todos os campos 
do Argo. Selecionar o campo “300 – Descrição Física”, para inseri-lo. 
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70) No campo 300, inserir o número de páginas ou folhas da tese ou dissertação. 
OBS.: Até o ano de 2020, a indicação do número de páginas/folhas para obras em formato 
eletrônico, era inserida no campo 500, a partir de 2021, conforme decisão da equipe de 
processamento técnico, registrada no “Manual de processamento Técnico do SiB”, essa 
informação passa a ser registrada no campo 300. 

 
 
71) No campo 700 (secundária de autor), se o trabalho possuir um coorientador, o sistema 
irá gerar automaticamente o indicador de subcampo “b”, no entanto, o correto seria o 
indicador “a”. Portanto, será necessário alterar o indicador do subcampo do coorientador 
para “a”. Depois de feitas todas as alterações e a revisão do registro, clicar em “Salvar”. 
Depois do registro salvo, lembrar sempre de conferir se o arquivo está abrindo corretamente. 
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 5  PASSO A PASSO INSERÇÃO - TRABALHOS RECEBIDOS POR AUTOARQUIVAMENTO 

 

1) Fazer login no Sistemas FURG e, no menu esquerdo, clicar em “ARGO”.  

 
 

2) Em seguida, clicar no menu “BDTD”. 

 
 

3) Clicar no menu “Dissertação/Tese” e, no campo “Status”, selecionar a opção “Esperando 
publicação” e clicar em “Filtrar”. 
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4) Serão apresentados todos os trabalhos inseridos por autoarquivamento que já passaram 
pelas anuências do orientador e da coordenação do programa de pós-graduação e, dessa 
forma, estão aptos à revisão e posterior publicação. Se for necessário, é possível utilizar, 
também, os campos de busca (autor, título, etc.) para localizar um trabalho específico. 

 
 
 
 
 
 

5) O primeiro passo é abrir o arquivo com a tese ou dissertação para, dessa forma, revisar os 
dados informados pelo autor a partir dos dados contidos no documento. Para isso, selecione o 
trabalho e clique no ícone em formato de “Arquivo”. 
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6) No menu “BDTD > Pessoas”, digitar o nome do autor do trabalho no campo “Nome” e 
clicar em “Filtrar”. Diferentemente da inserção a partir do recebimento do trabalho em CD-
ROM, no autoarquivamento o autor, orientador, coorientador e membros da banca já foram 
cadastrados pelo autor no momento do depósito da tese ou dissertação no sistema. Por tanto, 
o processo será apenas de conferência dos dados e não de inserção, salvo em alguns casos de 
equívocos ou eventuais dificuldades do autor no momento da inserção. Selecionar o cadastro 
do autor e clicar no ícone em forma de “Lápis”. 

 
 
 
7) Verificar se as informações referente ao curso e nível (mestrado/doutorado) estão corretas 
e preencher os campos que eventualmente não estejam preenchidos. Atentar para a 
importância do preenchimento do campo “E-mail”, para que o autor receba as notificações 
automáticas do sistema. No campo “Citação”, colocar a forma de citação preferida pelo autor 
(normalmente coloca-se a primeira forma de citação que consta no Lattes). O campo “Citação 
ABNT” corresponde à citação da forma completa do nome do autor. Se o campo “Lattes” já 
estiver preenchido, verificar se o endereço é válido.  



82 

8) Caso o campo “Lattes” não esteja preenchido, atentar que o endereço a ser copiado deve 
ser o que aparece logo abaixo do nome da pessoa e não o endereço da URL.  

 
 
 
 
 
9) O campo “Mostrar e-mail” NÃO deverá ser alterado, respeitando a decisão do autor. Por 
fim, clicar em “Alterar”, para salvar as alterações realizadas. Caso não tenha sido necessário 
realizar nenhuma alteração, basta clicar em “Voltar”. 

 
 
 
 

Citação preferida 
pela autora 
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10) O próximo passo será verificar os cadastros do orientador, coorientador e membros da 
banca. O primeiro item a ser verificado é se não trata-se de cadastro de autor, dessa forma, a 
coluna "Autor”, deverá ter o número “zero”. Não se tratando de um cadastro de autor, basta 
selecionar o registro e clicar no ícone em formato de “Lápis” para verificar se os dados estão 
completos. 

 
 
 
 
 
11) Verificar se os campos estão completos (conforme os passos 7 e 8, páginas 81 e 82). No 
caso de cadastros de orientador, coorientador ou membros da banca, no campo “Mostrar e-
mail”, SEMPRE deverá ser seleciona a opção “Não”, já que não temos a permissão para fazer a 
disponibilização dessa informação. Ao final, clicar em “Alterar”, para salvar as alterações 
realizadas ou “Voltar”, caso não tenha sido necessária nenhuma alteração. 
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12) Caso a função de orientador, coorientador ou membro da banca tenha sido vinculada, de 
forma equivocada, a um cadastro de autor (aluno), deverá ser criado um novo cadastro para 
esta pessoa conforme os passos 14 à 17, já apresentados anteriormente (páginas 50 e 51).  

 
 
 
13) Depois de criado o novo cadastro, será necessário realizar a desvinculação.  
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14) No menu “ARGO > BDTD > Dissertação/Tese”, localizar o trabalho e selecionar a tese ou 
dissertação. Em seguida, clicar no ícone que representa o formato de uma “Pessoa”. 
 

 
 
 
 
 
 
15) Será aberta a relação de todas as pessoas que estão vinculadas ao trabalho (autor, 
orientador...). Clicar no ícone com o sinal de “+”. 
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16) Clicar no ícone em forma de “Lupa”, ao lado do campo “Nome”, digitar o nome da 
pessoa e clicar em “Pesquisar”. Em seguida, selecionar o cadastro que foi recuperado. 
 

 
 
 
 
17) O campo “Nome” será preenchido automaticamente com o cadastro selecionado. Clicar 
na seta ao final do campo “Tipo” e selecionar a função desempenhada pela pessoa neste 
trabalho. Depois de selecionada a função, clicar em “Inserir”. 
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18) O novo cadastro será vinculado ao trabalho e, portanto, constarão dois cadastros da 
mesma pessoa. Selecionar o cadastro de aluno, ou seja, aquele no qual consta o número de 
matrícula e a indicação do curso. Depois de selecionado, clicar no ícone com o sinal de “-”. 
Será apresentada uma mensagem de confirmação da exclusão, clicar em “OK”. 
 

 
 

 

19) Assim, o cadastro de aluno do orientador foi desvinculado deste trabalho, constando 
apenas o seu cadastro de professor. 
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20) Voltando no menu “ARGO > BDTD > Pessoas”, pode-se notar que constam dois registros 
para a mesma pessoa, um de autor (aluno) e outro de orientador, que poderá ser também 
utilizado para as demais funções. 
OBS.: Esse procedimento, descrito nos passos acima (12 à 19), deverá ser observado tanto 
para os cadastros de orientadores, quanto de coorientadores e membros de banca. 

 
 
 
 
 
21) Depois de conferidos os dados de todos as pessoas vinculadas ao trabalho, é necessário 
conferir se todos que estão listados na folha de aprovação da tese ou dissertação encontram-
se vinculados a ele. Para isso no menu “ARGO > BDTD > Dissertação/Tese”, selecionar o 
trabalho e clicar no ícone que representa a forma de uma “Pessoa”. 
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22) Serão apresentadas todas as pessoas relacionadas com o trabalho. Verificar se todas que 
encontram-se na folha de aprovação estão relacionas, bem como as funções exercidas. 

 
 
 
 
 
 
 
23) O próximo passo será verificar os metadados da tese ou dissertação. Para isso, com o 
trabalho selecionado, clicar no ícone em forma de “Lápis”. 

 
 
 
 
 
 
 



90 

24) Baseado nas informações da tese ou dissertação, conferir os dados que constam nos 
campos da área “Dados da Dissertação/Tese”, como “Programa”, “Grau” e “Titulação”. O 
campo “Área de concentração”, diz respeito à Tabela de áreas do conhecimento do CNPq e 
apresenta três níveis de detalhamento, no entanto, não é obrigatório o preenchimento de 
todos eles, normalmente, preenche-se até o segundo nível. Verificar se a área selecionada 
está de acordo com a área do curso. Para o preenchimento ou alteração da área, basta clicar 
na “seta” ao final do campo, selecionar a área desejada e o próximo nível ficará disponível. Os 
campos “País”, “Estado” e “Município” relacionam-se ao local de defesa. Existem programas 
de pós-graduação nos campus da FURG fora da cidade do Rio Grande, portanto, atentar 
sempre para o nome da cidade que consta na folha de rosto da tese ou dissertação e fazer a 
correção sempre que necessário. O campo “Instituição de fomento” refere-se ao 
recebimento, pelo aluno, de bolsa de financiamento de estudo ou pesquisa, durante a 
realização do curso. Caso o campo não esteja preenchido significa que o aluno não recebeu 
nenhum tipo de financiamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7
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25) A próxima etapa é verificar os campos “Título”, “Resumo” e “Descritor”.  No campo 
“Título”, conferir se o título está exatamente igual ao título apresentado na folha de rosto do 
trabalho e atentar para as regras do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), ou 
seja, letra inicial do título maiúscula e as restantes minúsculas, salvo quando conter nomes 
próprios ou siglas, e espaço antes e depois dos dois pontos (:) que separam o título do 
subtítulo. 
OBS.: caso o título esteja todo em letras maiúsculas, copiar e colar no editor de texto Word ou 
LibreOffice, selecioná-lo e clicar nas teclas “Shift+F3”, até que o texto selecionado seja 
transformado em letras minúsculas. 

 
 
26) No campo “Resumo” verificar a configuração do texto pois, em alguns casos, o processo 
de copiar e colar acaba por desconfigurar o texto, que fica com um espaço entre as linhas, que 
deve ser retirado. 
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27) No campo “Descritores”, é necessário SEMPRE pesquisar na base de dados de descritores 
do ARGO todas as palavras-chave inseridas. Para isso, é preciso copiar o termo inserido pelo 
autor e clicar no ícone em forma de “Lupa”. 

 

 
 

28) Na janela de busca que será aberta, colar o termo desejado e clicar em “Pesquisar”. O 
resultado da busca apresentará as ocorrências do termo pesquisado em todos os campos de 
assunto (6XX) e também no campo 875, que abarca termos ainda não revisados e também 
aqueles que são inseridos pelos autores no momento do autoarquivamento. Caso o mesmo 
termo apareça em mais de um campo, sempre dar preferência pelo termo no campo 650 ou 
aquele que esteja autorizado. Ao selecionar o descritor, o campo será preenchido 
automaticamente. 
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29) Repetir a operação para todas as palavras-chave inseridas pelo autor. Caso o termo 
inserido pelo autor constar apenas no campo 875, é necessário realizar a busca deste termo 
no Vocabulário Controlado da USP. Se o termo constar no vocabulário da USP, este deverá ir 
para o campo 650, caso contrário, poderá ser inserido no campo 653 ou demais campos 6XX, 
conforme descrito na Política de Indexação do SiB. Se julgar necessário, o catalogador 
também poderá inserir outros termos que venham a complementar a descrição do conteúdo 
e/ou potencializar a recuperação da obra e, desse modo, é necessário observar o mesmo 
procedimento anterior, pesquisar primeiramente o termo na base de descritores do Argo e, 
caso não seja localizado ou encontre-se apenas no campo 875, realizar a pesquisa no 
vocabulário da USP.  Para inserir um novo termo, basta clicar no sinal de [+] no final do campo 
e digitar o termo, seguindo o padrão estabelecido na política de indexação. 

 
 
 
30) O passo seguinte será a revisão dos metadados em língua estrangeira. Revisar as 
informações nos campos, “Idioma”, “Título” e “Resumo”, atentando para as observações já 
abordadas nos passos anteriores 25 e 26 (página 91). Se o título em língua estrangeira não for 
preenchido pelo autor e não constar na dissertação ou tese, não deve ser feita a tradução do 
mesmo e o campo permanecerá em branco. 

http://vocabusp.sibi.usp.br/vocab/
https://biblioteca.furg.br/images/Manual_de_indexacao_SiB_062019.pdf
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31) No campo “Descritor”, em língua estrangeira, devem constar todos os descritores 
(palavras-chave) utilizados na língua vernácula, no entanto, traduzidos para o idioma utilizado 
pelo autor e, de preferência, ambos também deverão estar na mesma ordem de 
apresentação. No caso dos descritores em outro idioma, não é realizada a pesquisa dos 
termos na base de descritores do Argo. Caso seja necessário inserir um novo termo, basta 
clicar no sinal de “+”, ao lado do campo e digitar o descritor diretamente no campo, seguindo 
o mesmo padrão utilizado para os descritores em português. Depois de realizar todas as 
verificações e correções necessárias, clicar em “Alterar”, para salvar as alterações realizadas. 

 
 
 
 
 
 
32) O último passo antes da publicação da tese ou dissertação é transformar o arquivo do 
trabalho para o formato PDF/A e protegê-lo contra alterações. Para isso, é necessário 
selecionar o cadastro do trabalho e clicar no ícone com a forma de “Arquivo”. 
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33) Clicar em “baixar” e salvar o arquivo no computador. Abri-lo com o programa Adobe 
Acrobat Pro DC (versão paga do Adobe Acrobat, assinada pelo SiB) e seguir os passos 51 à 54 
(páginas 66 e 67), que demostra como salvar o arquivo no formato PDF-A e também realizar a 
proteção do documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
34) Depois de realizar o procedimento no Adobe Acrobat, para evitar possíveis equívocos, 
SEMPRE copiar a data de liberação do documento. Em seguida clicar no ícone com o sinal de 
“+”, para inserir o novo arquivo. 
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35) No campo “Descrição”, inserir o termo “TEXTO COMPLETO” (em letras maiúsculas) ou 
outro termo que melhor se adequar à parte do arquivo que está sendo inserida, nos casos em 
que há a necessidade de dividir o arquivo em função de sua extensão ou retenção do arquivo 
para publicação futura (para mais informações ver os passos 55 e 56, página 68). No campo 
“Arquivo”, clicar em “Browse” e, na janela que irá abrir, selecionar o arquivo salvo 
anteriormente no computador, no formato PDF-A e protegido, e clicar em “Abrir”. No campo 
“Liberação”, colar a data informada pelo autor, copiada no passo anterior. Por fim, clicar em 
“Inserir”. 

 
 
 
 
 
 
36) Selecionar o arquivo inserido pelo autor, geralmente com a descrição “TEXTO COMPLETO 
DA DISSERTAÇÃO” ou “TEXTO COMPLETO DA TESE”, e clicar no ícone com sinal de “-”, para 
realizar a exclusão do mesmo. Em seguida, clicar em “Voltar”. 

 
 
 
37) O próximo passo será a publicação da tese ou dissertação. Para isso, seguir os 
procedimentos descritos anteriormente, nos passos 57 à 71, páginas 69 à 78. 
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