Perguntas Frequentes – Repositório Institucional
1. O que é o Repositório Institucional da UFT (RIUFT)?
O Repositório Institucional da UFT, criado através da resolução Nº 05 de 2011 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), é um conjunto de serviços
oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da UFT (Sisbib), visando a gestão e
disponibilização dos trabalhos produzidos por membros da comunidade acadêmico
cientifica desta universidade. A resolução do Consepe que cria o RIUFT e define seu
regulamento está disponível no link http://goo.gl/Uci28M.

2. Qual o objetivo do Repositório?
Agrupar, armazenar, organizar, preservar, recuperar e disseminar a informação
cientifica produzida na Universidade Federal do Tocantins, contribuindo para a
evolução das atividades de pesquisa e potencializando o intercâmbio da universidade
com outras instituições.

3. O que pode ser publicado no RIUFT?
Podem ser publicados no RIUFT teses, dissertações, artigos científicos, monografias de
graduação e pós-graduação lato sensu, comunicações e conferências, livros e capítulos
de livros, acervo fotográfico, produções culturais e projetos em geral. Na primeira fase
de implantação do RIUFT serão disponibilizados os trabalhos dos programas de pósgraduação da Universidade, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD), em um segundo momento os trabalhos de conclusão de curso serão avaliados
por uma comissão interdisciplinar nomeada pela direção do campus para avaliar a
possibilidade de disponibilização no Repositório.

4. Como publicar no RIUFT?
Após a defesa e aprovação do trabalho basta o egresso entregar os documentos na
secretaria do programa de pós-graduação e autorizar a disponibilização. Dúvidas
também podem ser sanadas por meio do e-mail bdigital@uft.edu.br ou pelo telefone
(63) 3232 8125 na Coordenação do Sistema de Bibliotecas (Sisbib).

5. Quais são os documentos necessários para publicação?

Termo de Autorização devidamente preenchido, que é o documento que detalha os
dados do autor, da obra e se o trabalho será publicado em parte ou em sua totalidade. 1
(uma) cópia da versão final do trabalho, incluído a folha de aprovação assinada pelo
orientador e outros avaliadores em cd, formato pdf e Ata de Defesa.
6. Como será resguardada minha produção intelectual?
A criação do RIUFT está baseada na lei Lei Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 que
consolida a legislação sobre direitos autorais. Ainda no Termo de Autorização o autor
destaca se na obra há restrições ou registros de patente e é responsabilidade do Gabinete
da Vice-Reitoria, por meio da Coordenação Geral do Sisbib controlar as restrições de
publicações imposta pelo autor, conforme informação presente no inciso V da resolução
Nº 05 de 2011 do Consepe.
7. Como meu trabalho terá visibilidade?
Toda a produção acadêmico-cientifica da UFT ficará disponível, agrupada, organizada e
preservada no Repositório Institucional, assim haverá um maior intercâmbio da
universidade com outras comunidades, universidades e publico em geral, o que
acarretará em maior visibilidade da produção. No repositório constará relatório de
acesso e download da produção acadêmica local, regional e internacionamente.

8. A publicação é obrigatória?
Sim, conforme a Resolução Nº 05 de 2011 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe) em seu artigo 22, a inclusão é obrigatória para da tese ou dissertação de aluno
da pós-graduação strictu-sensu oferecida pela UFT.

9. Depois de publicado, posso retirar a obra do RIUFT?
Conforme o anexo da resolução Nº 05 de 2011 do Consepe, em seu artigo 31, todas as
produções podem ser retiradas do RIUFT por seus autores, a qualquer tempo, devendo o
autor preencher e assinar o Formulário de Solicitação de Retirada do documento
disponibilizado online. Após o recebimento da solicitação os responsáveis pelo RIUFT
têm 15 dias para retirar o arquivo do sistema.

10. E se o trabalho disponibilizado no RIUFT contiver plágio?
De acordo com os artigos 34 e 35 da resolução Nº 05 de 2011 do Consepe, a
propriedade intelectual da tese ou dissertação pertence ao autor, a UFT não se
responsabiliza por eventuais cópias realizadas de parte ou do todo das produções
intelectuais. Lembrando que maior a visibilidade menor a possibilidade de plágio.

