Of.Circ.n° 07/2007-PROPG

Serviço Público Federal
Porto Alegre, 15 de agosto de 2007.

Senhor(a) Coordenador(a):
Informamos que estão disponíveis na página desta Pró-Reitoria de Pós-Graduação os
seguintes documentos revisados e atualizados, que substituem as versões anteriores:
• Instruções para Submissão de Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de
Mestrado e de Especialização à Biblioteca Digital da UFRGS.
• Termo de Autorização para Disponibilidade de Tese, Dissertação, Trabalho de
Conclusão de mestrado ou de Especialização na Biblioteca Digital da UFRGS.
Alertamos para que os alunos sejam orientados no sentido de observar as instruções para
submissão e o preenchimento do Termo de autorização, a fim de evitar atrasos e transtornos na
disponibilização dos documentos na Biblioteca Digital da UFRGS (BD-UFRGS).
Destacamos as atribuições das Secretarias dos Programas de Pós-Graduação para o êxito da
BD-UFRGS:
1) Recebe o documento, nos formatos impresso e eletrônico, acompanhado de duas vias do
Termo de autorização para disponibilidade de tese, dissertação, trabalho de conclusão
de mestrado ou de especialização na Biblioteca Digital da UFRGS;
2) Revisa o preenchimento do Termo de autorização e verifica se o arquivo está salvo no
CD;
3) Encaminha o documento, nos formatos impresso e eletrônico e o Termo de autorização,
em duas vias, para a Biblioteca Setorial;
4) Recebe e arquiva o Termo de autorização, com o campo Comprovante de entrega do
documento na biblioteca setorial datado e assinado, indispensável para emissão do
diploma de conclusão de curso de pós-graduação (Resolução nº 129/2005).
5) Envia o arquivo eletrônico da tese/dissertação para o Sistema CADASTRO
DISCENTES/CAPES. A Portaria n° 13/2006 da CAPES instituição a publicação digital
das teses e dissertações e inclui o banco de teses da CAPES como item de avaliação
trienal.
Caso haja alguma dúvida quanto ao encaminhamento das teses, dissertações, trabalhos de
conclusão de mestrado ou de especialização em formato eletrônico para inclusão na BD-UFRGS
e/ou sobre o preenchimento do Termo de autorização, favor manter contato com a Comissão de
Automação, falar com Janise Borges da Costa ou Caterina Pavão, através dos telefones: 33085029 ou 3308-5071.
Atenciosamente,
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