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ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DE TESES E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA SETORIAL 

FRANCISCO TANCREDO TORRES 

 
A Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres (BS/CCA) integra o Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba (SISTEMOTECA) sendo a responsável no campus 

II por alimentar o Repositório Institucional (Base de dados de TCC/Monografias) e a Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Com o objetivo de padronizar a  entrega de Teses e 

Dissertações seguem as orientações para depósito. 

Os Trabalhos que não seguirem o padrão não serão aceitos pela Biblioteca Setorial. 
 
 

1 ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 
 

As Teses e Dissertações do Centro de Ciências Agrárias da UFPB deverão seguir o fluxo 
do autodepósito, os procedimentos podem ser encontrados no Manual do Autodepósito de 

Teses/Dissertações disponível no site da Biblioteca Setorial (documentos). 
 

Critérios para apresentação da Tese/Dissertação 
 

a) A versão digital deve estar em extensão PDF, com tamanho máximo de 20MB. A 
TESE/DISSERTAÇÃO não deve estar criptografada nem conter chave de proteção que 
restrinja o acesso ao conteúdo a ser publicado na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações. A proteção do arquivo será feita pela Biblioteca Setorial. 

 
b) Caso seu Trabalho possua arquivos de som, imagem e/ou vídeo recomendamos utilizar 

os seguintes formatos: 

 Som – MPEG-3 (MP3), WAVE, MIDI; 

 Imagem – JPEG; 

 Vídeo – MPEG. 
 

c) A versão digital deve conter: 

i. Folha de aprovação assinada pelos membros da banca examinadora; 
 

ii. Ficha catalográfica completa, gerada de forma automática por meio do SIGAA. A 
solicitação deverá ser feita através da opção Minhas Fichas Catalográficas, 4ª 
Etapa apresentada na tela de Acompanhamento dos Procedimentos Após 
Defesa do Manual do Autodepósito. A Ficha catalográfica deve ser inserida na 

página subsequente à folha de rosto; (Observar atentamente o preenchimento 
dos dados, ver modelo em anexo, em caso de dúvida procurar a Biblioteca). 
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iii. Resumo em língua portuguesa e em língua estrangeira, ambos seguidos 
das palavras-chave nos respectivos idiomas. Nos casos de teses/dissertações 
que são apresentadas em forma de artigos, essas deverão apresentar um 

resumo geral que contemple a síntese de todos os artigos (também em língua 
portuguesa e estrangeira, seguidos das palavras-chave nos respectivos idiomas); 
 

d) Solicitação de embargos do conteúdo do trabalho deverá ser validada pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação (PRPG), dentro do fluxo do Autodepósito. 
 

 
 

 
 

ANEXO – MODELO DE PREENCHIMENTO DE FICHA CATALOGRÁFICA 
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