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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode


Acesse o Repositório Institucional http://repositorio.ufrn.br; 
Selecione a opção Entrar em/Meu espaço;
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Realize o login utilizando as credenciais do SIGAA;  2 



Ao acessar a área Meu espaço clique na opção Iniciar um novo depósito para 
iniciar o auto-arquivamento;
   

3 

xxxxxxxx



Selecionar a coleção de destino e clique em Próximo;   4 

xxxxxxxx



Seleciona o tipo de documento e preencha os campos abaixo;
Clique em Próximo;
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xxxxxxxx



Preencha os campos de descrição abaixo;
Utilize a ferramenta More para auxiliar na elaboração das referência bibliográficas 
conforme a norma da ABNT NBR6023 ou consulte o Padrão de Metadados, que tem 
modelos de referência, na página do RI, em sobre RI;
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Na última etapa de descrição adicione: a editora, os 
identificadores; ISSN;DOI clicando no botão  + Adicionar mais
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Selecione o arquivo ou arraste o arquivo para a janela indicada abaixo;
Após realizar upload clique em Próximo;
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xxxxxxxx



Verificar se a nomenclatura do arquivo está de acordo com o padrão 
PalavrasPrincipaisTitulo_UltimoNomeAutor_Data;
Verifique se o arquivo está salvo no formato PDF;
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Nesta etapa também é possível configurar o tipo de acesso do seu trabalho, 
clicando em Alterar para  inserir o Embargo quando necessário e somente se 
necessário;
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Ainda nesta etapa também é preciso entender quando inserir o Embargo:12 

Período de restrição temporária no qual o documento fica 
indisponível para acesso público. 

Esse período é indicado pelo editor da revista e inserido pelo 
depositante em “ Configurações de acesso”.

Esse período pode ser visualizado na consulta ao algum 
diretório de  políticas de autoarquivamento de editores. 
Exemplo:  http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt


Na tela de verificação será exibida as informações adicionadas nas etapas 
anteriores. Caso haja erro nos dados preenchidos ou a falta de algum deles, clique 
em Correção de um campo para corrigir ou preencher;
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Defina o tipo de licença de direitos autorais que deseja utilizar em seu trabalho e 
preencha os campos de permissão abaixo;
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Se houver o símbolo CC no artigo publicado, você deve atribuir a licença  Creative 
Commons, se não houver selecione Nenhuma licença creative commons e clique 
em próximo;
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Public Domain - significa que o seu TCC já está em domínio público e que o destinatário pode usar o 
trabalho livremente para qualquer finalidade sem pedir a permissão do autor de tal obra. (não 
recomendamos essa opção);
CCO - significa que você renunciou seus direitos autorais, tornando o seu TCC como domínio público, para 
que o destinatário possa usar o trabalho livremente para qualquer finalidade sem pedir a permissão do 
autor de tal obra. (não recomendamos essa opção);
Creative Commons - significa que você permite o compartilhamento do seu TCC através de instrumentos 
jurídicos gratuitos, que são licenças de direitos autorais fáceis de usar para criar uma maneira simples e 
padronizada de dar ao público a permissão de compartilhar e usar seu trabalho criativo. Nossa 
recomendação!!!

Fonte: https://creativecommons.org/

xxxxxxxx

https://creativecommons.org/


Somente se o símbolo CC Creative Commons for apresentado na publicação, você 
deve atribuir e preencha os campos de permissão abaixo, depois da seleção clique 
em próximo;
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Para finalizar, conceda a licença de distribuição não exclusiva da UFRN 
selecionando o campo Eu concedo a licença;
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Pronto!
Depósito completo!
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