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1 Acesse o Repositório Institucional (https://repositorio.ufrn.br);
Selecione a opção Entrar em ou Meu espaço 



2 Na opção DSPACE preencha os campos com  e-mail e senha  da biblioteca; 



Conjunto de tarefas: aqui serão listados todos os trabalhos aprovados. 
Selecione Executar uma tarefa (deverá ser analisado um item por vez);
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$$$$$$$$$$$$$



Verifique as informações referentes ao trabalho depositado. Nessa tela abra o arquivo e 
confira clique em Aceitar esta tarefa.  
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$$$$$$$$$$$$$



Após o arquivo aberto será necessário clicar em Editar metadados para conferir e 
completar  os metadados.  
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$$$$$$$$$$$$$

Clique em Visualizar/Abrir 
para ter acesso ao documento 
na íntegra e conferir as 
informações preenchidas pelo 
aluno e validadas pelo 
orientador. 



Verifique se os metadados  preenchidos pelo aluno estão de acordo com o documento 
anexado e com a língua portuguesa (nomes próprios com primeira letra em maiúsculo, 
por exemplo), atentando-se, principalmente, aos campos que são obrigatórios. 
Selecione Próximo;
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$$$$$$$$$$$$$



As palavras-chave devem vir cada uma em uma caixa de entrada. Primeiro todas na 
língua portuguesa e depois na língua estrangeira, se houver. Obtenha mais caixas de 
entrada clicando no botão Adicionar mais. Realize as correções necessárias; Selecione 
Próximo; 

7

Para as palavras-chave recomenda-se deixar os termos livres inseridos pelo aluno e completar 
com os termos controlados que constam na ficha catalográfica.



No campo Referência verificar se o aluno inseriu a referência do próprio trabalho ou 
se colocou todas as referências consultadas durante a elaboração do seu TCC. Deixar 
somente  a referência do TCC em análise. Sugestão de elaboração: MORE e 
https://referenciabibliografica.net/. Selecione Próximo; 

8



Na tela de Descrição dos membros da banca, mesmo sendo campos opcionais, precisa 
ser completado, verifica-se na folha de aprovação do documento e preenche-se. 
Selecione Próximo;
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Arquivo carregado, selecione Próximo;10

$$$$$$$$$$$$$



Verifique a submissão: Esta página permite revisar as informações descritas. Para 
corrigir ou editar as informações, clique no botão correspondente à direita ou use os 
botões ovais na barra de progresso na parte superior da página para mover-se pelas 
páginas de envio. 
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$$$$$$$$$$$$$



Analise todos os campos, clique no botão "PRÓXIMO" para continuar.12



Realizada as correções necessárias, selecione Aprovar, e o TCC será disponibilizado na  
coleção correspondente ao curso do depósito no RI UFRN .
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$$$$$$$$$$$$$



Ao aprovar o depósito o aluno receberá  uma mensagem por e-mail.   

$$$$$$$$$$$
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Porém, se ao analisar o arquivo e verificar que o mesmo não possui ficha catalográfica 
ou folha de apresentação ou está  em formato docx, selecione Rejeitar;   
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Nesta caixa de diálogo, deverão ser informados os motivos pelos quais o trabalho está
sendo rejeitado, e ainda, indicar solicitações/sugestões, se houver.
Ao concluir, selecione Rejeitar item;
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Nesta caixa de diálogo, deverão ser informados os motvos pelos quais o trabalho está
sendo rejeitado, e ainda, indicar solicitações/sugestões, se houver.
Ao concluir, selecione Rejeitamr iteo;

Ao rejeitar o arquivo, uma mensagem de direcionamento de tarefa será exibida.   
O discente receberá um e-mail de notificação com o conteúdo descrito na caixa de 
diálogo; Quando o mesmo editar (resubmeter) o TCC “corrigido”, um e-mail de 
notificação será enviado aos docentes. Proceder com nova verificação de arquivo!
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Quando o depósito do TCC for devolvido para o aluno pela biblioteca, 
recomendamos:
Enviar um e-mail a parte para o orientador, avisando da devolutiva;
porque o depósito precisará da aprovação do orientador novamente para seguir o 
fluxo e chegar para biblioteca revisar e disponibilizar.


