
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 001/2022 
 

Regulamenta a entrega e o depósito 
de trabalhos acadêmicos dos 
Discentes e publicações dos 
Docentes e do Corpo Técnico e de 
Apoio  Administrativo da Uergs no 
Repositório Institucional da 
Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul – UERGS 

 
O COMITÊ GESTOR DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 

 

 
Art. 1° - A Entrega de Trabalho de conclusão de curso (TCC) em formato digital, 
sejam eles Monografias, Teses, Dissertações, Artigos Científicos, Relatos Técnicos, 
Produtos Educacionais ou Técnicos, Planos de Negócios ou outros tipos que venham 
a compor esse rol de documentos, que possuam texto, video ou áudio, deverá, 
obrigatoriamente, ser realizada na Secretaria da Unidade do curso, para que seja 
encaminhado ao Sistema de Bibliotecas para posterior catalogação e disponibilização 
no Repositório Institucional da Universidade. 
 
§ 1º - Quando se tratar de material textual, o Trabalho de Conclusão de Curso deverá 
ser entregue pelo discente em um arquivo único salvo em PDF A, preferencialmente 
via e-mail, e somente será aceito em sua versão final, após realizadas as alterações 
sugeridas pela respectiva banca e pelo Sistema de Bibliotecas, quando for o caso. Nos 
casos em que o acadêmico não possa enviar via e-mail o TCC, este deverá ser 
entregue em CD, DVD ou pendrive à Secretaria da Unidade do seu curso, em 
embalagem devidamente identificada, indicando o nome completo do(a) autor(a), título 
do trabalho, unidade de ensino, ano e curso. Materiais audiovisuais devem ser 
entregues em formato de arquivo de uso corrente e de fácil reprodução. Todos os 
documentos deverão ser entregues à Secretaria da Unidade de Ensino do Curso do 
discente, acompanhados do Termo de entrega de Trabalho de Conclusão de Curso 
no formato digital (anexo A), devidamente preenchido e assinado. 

 
§ 2º - As diretrizes sobre elaboração, formatação e conteúdo destes materiais serão 
de responsabilidade do(a) acadêmico(a), em conjunto com o(a) professor(a) 
orientador(a). As normas vigentes da Universidade e do Sistema de Bibliotecas da 
Uergs sobre a normalização dos trabalhos acadêmicos devem ser seguidas e 
utilizadas, e estarão disponíveis no site da Universidade. 
 
§ 3º - O termo de autorização (anexo A) deverá ser preenchido e assinado pelo (a) 
autor (a) da obra e pelo (a) orientador(a), sendo válida a assinatura digital, em 
conformidade com a Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/1998 e com a Licença Creative 
Commons, utilizada pelo Sistema de Bibliotecas e pelo Repositório Institucional da 
Uergs. 
 
§ 4º -  A disponibilização e divulgação da obra somente será feita mediante autorização 
por escrito do autor(a) e do orientador(a). 
 
§ 5º - Torna-se dispensável a entrega de trabalhos acadêmicos em formato impresso. 



 

 
 

Art. 2º - A entrega das publicações em formato digital de docentes e do corpo 
técnico e de apoio administrativo da Universidade poderá ser feita na Secretaria 
da Unidade de  Ensino, na Biblioteca Central ou nas Bibliotecas que atuam  os (as) 
bibliotecários (as) regionais, para que seja realizada a catalogação no Sistema de 
Bibliotecas e, posteriormente,  disponibilizado no Repositório Institucional da 
Universidade.  

 
§ 1º - Quando se tratar de material textual, estes deverão ser entregues em um arquivo 
único salvo em PDF A, preferencialmente via e-mail, e em formato de arquivo de uso 
corrente e de fácil reprodução para os materiais audiovisuais, juntamente com o seu 
respectivo termo de autorização de publicação, devidamente preenchido e assinado. No 
caso de entrega em outro formato de mídia (CD, DVD ou pendrive), este deverá estar 
em embalagem devidamente identificada, indicando o nome completo dos autor(es), 
organizador(es) ou editor(es), título e local de publicação.  
 
§ 2º - O respectivo termo de autorização (Anexo B, C ou D) deverá ser preenchido e 
assinado pelo autor ou organizador ou editor ou detentor dos direitos autorais da obra, 
sendo válida a assinatura digital, e em conformidade com a Lei de Direitos Autorais – 
Lei 9.610/1998 e com a Licença Creative Commons, utilizada pelo Sistema de 
Bibliotecas e pelo Repositório Institucional da Uergs. 
 
Art. 3º - Fica revogada a Instrução normativa 001/2019. 
 
Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
 
 

Porto Alegre,  04 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

 
                                         Carina da Silva de Lima Hentges 

                                                            Presidente 

Comitê Gestor Repositório Institucional da Uergs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE FINAL DE 

CURSO – FORMATO DIGITAL 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UERGS 

 
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE FINAL DE CURSO – 

FORMATO DIGITAL 
 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da obra abaixo identificada, autorizo a 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS a reproduzir o texto integral da(s) 
obra(s) abaixo citada(s), neste ou em outro formato ou mídia, através de 
armazenamento permanente ou temporário, bem como publicar através de repositório 
institucional ou na rede mundial de computadores (Internet) através de sítio na web, a 
obra abaixo citada, sem que me seja devido qualquer pagamento a título de direitos 
autorais, para fins de leitura,  impressão e/ ou download, a título de divulgação da 
produção científica brasileira, a partir desta data. 
 
1 TIPO DE DOCUMENTO: 
 
[  ] Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação [  ] Relatório de Estágio  
[  ] Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização  [  ] Artigo  
[  ] Dissertação [  ] Tese  
[  ] Outro - Descreva: ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR E DO DOCUMENTO (S): 

 
Nome completo: __________________________________________________ 

RG: ____________________________.CPF: __________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Telefone: __________________________. 

Data da apresentação do trabalho para banca:   /  /   
 
Título e subtítulo do trabalho: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Possui produto educacional ou técnico vinculado ao trabalho:  
 
(  ) NÃO 
(  ) SIM     
 
Título do documento (Produto educacional ou técnico): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

Informações de acesso ao (s) documento (s): 
 
Liberação para publicação (  ) TOTAL (  ) PARCIAL1 

Em caso de publicação parcial, especifique o (s) arquivos (s) ou parte (s) restrito (s) 

Arquivo (s) /Capítulo(s):   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Em caso de restrição, indique o período: 

_____________________________________________________________________ 

 
E o motivo para tal: 
 

(  ) Preservar a identidade a pedido da pessoa física/jurídica estudada; 

(  ) Uso para registro de patentes; 

(  ) Publicação de artigo 

(  ) Não publicação do trabalho. Justifique: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________ 
Assinatura do (a) autor (a) ou seu representante legal 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura do a) orientador (a) 

 
Data de entrega do trabalho na secretaria da unidade de ensino: 

 
_________________________, ______ de ___________________ de 20____. 

 
 

_________________________________________ 

Carimbo e assinatura do funcionário que recebeu o trabalho em versão PDF. 

 

Todos os itens no Repositório da Uergs estão protegidos 
com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

                                                      
1 Para os casos de liberação parcial (em que somente partes do documento poderão ser 
publicadas), o autor do trabalho deverá entregar, obrigatoriamente, um arquivo em .pdf com as 
partes restritas já suprimidas. 
 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

ANEXO B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
(01 AUTOR OU 01 ORGANIZADOR OU 01 EDITOR) 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UERGS 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  

(01 AUTOR OU 01 ORGANIZADOR OU 01 EDITOR) 
 

1 SELECIONE O TIPO DE MATERIAL 
 
[   ] Artigo de periódico [   ] Material Cartográfico [   ] Patentes 
[   ] Capítulo de Livro [   ] Material publicado em Evento [   ] Relatórios Técnicos 
[   ] Livro [   ] Partitura [   ] Vídeos 

[   ] Outro1 – Descreva: ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
2 AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO RI UERGS E SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE ACERVO 

 

Eu2____________________________________________________________, 

CPF:_________________________, declaro, sob as penas da lei, ser o detentor dos 

direitos autorais da obra intitulada 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________, na qualidade 

de _______________________, autorizo a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS) a disponibilizá-la no Repositório Institucional, sem ressarcimento de 

direitos autorais, conforme disposições legais previstas na Lei nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998.  

 

___________________, _____ de _______________ de 20____. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura 

 

Todos os itens no Repositório da Uergs estão protegidos 
com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 

                                                      
1Publicações em outros formatos que não sejam os contemplados nesse termo poderão ser 
avaliadas em relação a sua pertinência e possibilidade de serem inseridas no Repositório 
Institucional. 
 
2 O autor ou organizador ou editor que assina este termo autoriza a Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (UERGS) a disponibilizar a obra citada acima no Sistema de Gerenciamento 
de Acervo das Bibliotecas da Universidade e no Repositório Institucional. 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
(02 OU MAIS AUTORES OU ORGANIZADORES OU EDITORES) 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UERGS 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
(02 OU MAIS AUTORES OU ORGANIZADORES OU EDITORES) 

 

1 SELECIONE O TIPO DE MATERIAL 
 
[   ] Artigo de periódico [   ] Material Cartográfico [   ] Patentes 
[   ] Capítulo de Livro [   ] Material publicado em Evento [   ] Relatórios Técnicos 
[   ] Livro [   ] Partitura [   ] Vídeos 

[   ] Outro1 – Descreva: ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
2 AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO RI UERGS E SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE ACERVO 

Eu2____________________________________________________________,  

CPF:_________________________, declaro, sob as penas da lei e em concordância 

dos demais detentores dos direitos autorais da obra 

intitulada______________________________________________________________

_________________________________________________________, na qualidade 

de ________________________, autorizo a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS) a disponibilizá-la no Repositório Institucional, sem ressarcimento de 

direitos autorais, conforme disposições legais previstas na Lei nº 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998.  

___________________, _____ de _______________ de 20____. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura 

 

Todos os itens no Repositório da Uergs estão 
protegidos com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 
Internacional.   

                                                      
1 Publicações em outros formatos que não sejam os contemplados nesse termo poderão ser 

avaliadas em relação a sua pertinência e possibilidade de serem inseridas no Repositório 
Institucional. 
 
2
 O autor ou organizador ou editor principal que assina este termo é responsável pelo 

consentimento dos demais em relação a disponibilização do material do Repositório Institucional 
da Uergs e no Sistema de Gerenciamento de Acervo das Bibliotecas da Universidade, de acordo 
com o descrito no termo. 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

ANEXO D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
(AUTOR OU ORGANIZADOR OU EDITOR FALECIDO) 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UERGS 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

(AUTOR OU ORGANIZADOR OU EDITOR FALECIDO) 
 

1 SELECIONE O TIPO DE MATERIAL 
 
[   ] Artigo de periódico [   ] Material Cartográfico [   ] Patentes 
[   ] Capítulo de Livro [   ] Material publicado em Evento [   ] Relatórios Técnicos 
[   ] Livro [   ] Partitura [   ] Vídeos 

[   ] Outro1 – Descreva: ____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 

2 AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO RI UERGS E SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE ACERVO 
 
Eu2__________________________________________________________________,  

CPF:_________________________, detentor(a) dos direitos autorais na qualidade de 

_______________________________, sobre a obra do 

intitulada______________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

cujo ( ) Autor(a),( ) Organizador(a),( ) Editor(a), _________________________ 

_____________________________________ já é falecido(a), autorizo, sob as penas 

da lei, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) a disponibilizá-la no 

Repositório Institucional, sem ressarcimento de direitos autorais, conforme disposições 

legais previstas na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.  

___________________, _____ de _______________ de 20____. 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura 

Todos os itens no Repositório da Uergs estão protegidos com 
uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. 
 

                                                      
1 Publicações em outros formatos que não sejam os contemplados nesse termo poderão ser 
avaliadas em relação a sua pertinência e possibilidade de serem inseridas no Repositório 
Institucional. 
2 O detentor dos direitos autorais que assina este termo é responsável pelo consentimento dos 
demais em relação a disponibilização do material do Repositório Institucional da Uergs e no 
Sistema de Gerenciamento de Acervo das Bibliotecas da Universidade, de acordo com o descrito 
no termo.  
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

