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RESOLUÇÃO Nº 02/2017
Normatiza o depósito de Teses e Dissertações
produzidas no âmbito dos Programas de PósGraduação Strictu Sensu, da Universidade Federal
de Campina Grande.
O Colegiado Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande,
usando das atribuições que lhe são conferidas estatutária e regimentalmente,
Considerando a necessidade de preservar e disseminar a informação científica, artística e
tecnológica institucional,
À vista das deliberações do Plenário, na reunião realizada em 04 de maio de 2017, (Processo
Nº 23096.037395/15-87),

R E S O L V E:
Art. 1º Normatizar o depósito de Teses e Dissertações produzidas pelos discentes dos
Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu, visando a alimentação da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da Universidade Federal de Campina Grande – BDTD-UFCG e,
também, a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações do Ministério da Ciência e
Tecnologia, por intermédio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia –
IBICT.
Art. 2º Toda Tese e Dissertação produzidas no âmbito da Universidade Federal de
Campina Grande deverão ser depositadas em 1 (uma) via na Biblioteca do Campus no qual
funciona o respectivo Programa de Pós-Graduação, somente em formato eletrônico Portable
Document Format (PDF), gravadas em Digital Versatile Disc (DVD), protegidas por estojo
fino de cor branca e com capa e rótulos padronizados (APÊNDICE – A ).
Art. 3º As Teses e Dissertações deverão conter, na folha de aprovação, as assinaturas
digitalizadas dos membros da banca examinadora, conforme preconiza a Norma 14724/2011
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que trata sobre a Apresentação de
Trabalhos Acadêmicos.

Art. 4º No ato do depósito, o discente ou representante, também deverá apresentar
duas vias do Termo de Autorização para Publicação Eletrônica da Tese ou Dissertação na
BDTD-UFCG (APÊNDICE – B), assinadas pelo autor do trabalho e por seu respectivo
orientador.
Parágrafo único. O Termo de Autorização para Publicação Eletrônica a que se refere
o caput deste Artigo será fornecido pelas Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal de Campina Grande – SISTEMOTECA-UFCG.
Art. 5º Para as Teses e Dissertações cujas pesquisas e produtos estejam sob processo
de solicitação de patente, o discente ou responsável pelo depósito deverá apresentar o Termo
de Depósito Embargado de Teses e Dissertações (APÊNDICE – C), assinado pelo autor e pelo
orientador do trabalho.
§ 1º O Depósito Embargado de Teses e Dissertações (DETD) consiste em isentar de
publicação na BDTD-UFCG por um prazo de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias a contar da
data do depósito, com objetivos de preservar a pesquisa e proteger o processo de
patenteamento.
§ 2º O DETD poderá ser renovado a pedido do autor por meio de requerimento
apresentado à biblioteca que salvaguardou a Tese ou dissertação.
§ 3º O Termo de Depósito Embargado de Teses e Dissertações será fornecido em
formato Doc. pelo SISTEMOTECA-UFCG.
Art. 6º O Profissional Bibliotecário expedirá certidão comprobatória de depósito da
Tese ou Dissertação para fins de emissão de diploma ao discente ou representante que
proceder conforme as prerrogativas desta resolução.
Art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
Colegiado Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande, em
Campina Grande, 01 de junho de 2017.

VICEMÁRIO SIMÕES
Presidente

APÊNDICE – A
MODELO DE CAPA PARA ESTOJO DO DVD

RÓTULO DO DVD

APÊNDICE – B
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA

APÊNDICE – C
TERMO DE DEPÓSITO EMBARGADO DE TESES E DISSERTAÇÕES

