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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL E BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E
DISSERTAÇÕES DA UFT
APRESENTAÇÃO
O Repositório Institucional (RI) e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD) representam um conjunto de serviços oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas
da UFT (SISBIB) visando à gestão e disponibilização de 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, produzidos pelos membros da comunidade acadêmico-científica
desta Universidade.
A implantação da BDTD e do Repositório Institucional (RI) na UFT ocorreu não
somente para cumprimento dos termos da Portaria nº 013/2006 da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) mas, sobretudo com o
propósito de disponibilizar eletronicamente e divulgar, nacional e internacionalmente
a produção científica da UFT.
OBJETIVO GERAL
Agrupar, armazenar, organizar, preservar, recuperar e disseminar a informação
científica produzida na Universidade Federal do Tocantins com vistas à gestão da
informação científica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•
•

evidenciar a produção científica e intelectual da Universidade;
preservar a produção intelectual acadêmica, científica e tecnológica institucional
em suporte digital;
potencializar o intercâmbio da UFT com outras instituições;
acelerar o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas do conhecimento;
ampliar o acesso da comunidade à produção acadêmico-científica institucional;
otimizar a gestão de investimentos em pesquisa nesta Instituição;
contribuir para atividades de avaliação da pesquisa.

ORGANIZAÇÀO DO RI E BDTD

O Repositório da Universidade Federal do Tocantins está organizado em comunidades
divididas em áreas temáticas do conhecimento, conforme IBICT: Ciências Agrárias;
Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas;
Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; Multidisciplinar.
Cada comunidade pode reunir os seus documentos, sendo ilimitado o número de
documentos a serem incluídos por coleção.
OS CONTEÚDOS QUE INTEGRAM O RI E BDTD SERÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tese de doutorado após defendida e aprovada pela banca julgadora;
dissertação de mestrado após defendida e aprovada pela banca julgadora;
artigo publicado em revista científica;
trabalho de conclusão de curso de pós-graduação lato-sensu;
trabalho de conclusão de curso de graduação;
livro depois de editado e publicados com ISBN;
capítulo de livros depois de editado e publicados com ISBN;
documentos de conferências: artigos, palestras, artigos publicados em
proceedings e pôsteres;
relatórios técnicos, relatórios de pós-doutorado.
patentes;
revistas da UFT;
softwares livres e proprietários;
artigos completos publicados em periódicos ou revistas indexadas;
relatório de pesquisa periódico ou final;
outro tipo de documento relevante devidamente aprovado.

PODERÃO SUBMETER AO RI E BDTD OS DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

docentes da UFT;
alunos dos programas de pós-graduação da UFT em co-autoria com
docentes;
pesquisadores e extensionistas da UFT;
bolsistas da UFT em co-autoria com docentes, pesquisadores e
extensionistas;
alunos da graduação em co-autoria com docentes;
colaboradores de projetos da UFT;
autores externos que publiquem nas revistas editadas pela UFT;
alunos formados em programa de pós-graduação stricto-sensu da UFT;
docentes da UFT que defenderam tese/dissertação em programa de pósgraduação de outra instituição;

•

servidores
técnico-administrativos
da
UFT
que
defenderam
tese/dissertação em programa de pós-graduação de outra instituição.

A inclusão da tese ou dissertação de aluno da pós-graduação stricto-sensu oferecido
pela UFT, na BDTD/UFT, é obrigatória. Uma vez publicada a tese ou dissertação, é de
responsabilidade do autor o teor da publicação, bem como sua originalidade.
RESPONSABILIDADES E TAREFAS DA COMUNIDADE
Compete à Pró-reitoria de Pesquisa e pós-graduação (PROPESQ), à Vice-reitoria, por
meio da Coordenação Geral do Sistema de Bibliotecas (SISBIB) e à Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI) o desenvolvimento, implantação e manutenção do
RIUFT e da BDTD/UFT assim como a manutenção de suas comunidades,
subcomunidades e coleções.
Cabe às Coordenações dos Programas de pós-graduação orientar os alunos sobre o
depósito obrigatório de teses e dissertações na versão final, em conformidade com a
Resolução CONSEPE 05/2011.
DIREITOS DA COMUNIDADE
As teses e dissertações podem ser disponibilizadas da seguinte forma:
I. texto integral; ou
II. parte do texto, que deve corresponder, no mínimo a:
• um capítulo da tese ou dissertação;
• introdução da tese ou dissertação; ou
• um artigo que trate de todo o conteúdo da tese ou dissertação, desde
que aprovado em banca.
Contato:

Edson Oliveira
Rafael Murta
Sinomar Soares
Joyce Santos

Endereço para consulta: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
VICE-REITORIA
SISTEMA DE BIBLIOTECA
109 NORTE, AV. NS. 15, ALCNO 14 BL. 04, SALA 218 REITORIA.
CEP: 77001-090 - PALMAS - TO
E mail: repositorio@uft.edu.br
Telefone: (63) 3232 8125

