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Tutorial para depósito de TCC

CONCLUINTES

Esta licença permite que outros distribuam, remixem,
adaptem e desenvolvam seu trabalho, mesmo
comercialmente, desde que creditem a você pela
criação original. 

Texto da licença:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

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


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

https://repositorio.ufrn.br/


Preencha os campos de login com as suas credenciais do SIGAA e senha.



Em Meu Espaço, selecione a opção Iniciar um novo depósito. 
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Nesta etapa é necessário selecionar, a partir da lista, a coleção na qual deseja 
inserir seu TCC, em seguida clique em Próximo; 

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



1º Tela de Descrição: Siga as recomendações indicadas! Ao finalizar o preenchimento siga para 
próxima etapa clicando em Próximo. 

TCC de graduação



MAIA, Maria Aniolly Queiroz. Metadado e indexação: o caso da biblioteca digital de teses e dissertações da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Orientador: Rildeci Medeiros. 2009. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Biblioteconomia) - Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
2009.

2ª Tela de Descrição: Siga as recomendações indicadas! Caso haja mais de um autor, selecionar 
Adicionar mais e preencha o novo campo. Ao finalizar o preenchimento, selecione Próximo;



SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Orientador: Nome Sobrenome.
Ano. nº de folhas f. Tipo do trabalho (Curso) - Departamento, Universidade,
Local, ano. Exemplo:

ATENÇÃO:
O Campo “Referência” deve conter apenas a referência do TCC que está sendo 

depositado, conforme modelo abaixo: 



3ª Tela de Descrição: Siga as recomendações indicadas! Em seguida clique em Próximo para continuar 
o depósito.





4ª Tela de Descrição: Siga as recomendações indicadas! Em seguida clique em Próximo para continuar 
o depósito.



Nesta etapa insira o arquivo do seu trabalho (obrigatoriamente em formato PDF/A), nomeando-o da 
seguinte forma: PrimeirasPalavrasdoTitulo_Sobrenome_Ano (Ex.: MetadadoeIndexacao_Maia_2009). 
Ao realizar o upload, clique em Próximo;



 Nesta etapa você pode configurar o embargo, caso seja necessário, clicando em Alterar para inserir a 
data de disponibilização pública e a justificativa.



Embargo: período de restrição temporária no qual o documento fica
indisponível para acesso público. Normalmente esse período é indicado
pelo publicador e inserido pelo depositante em “ Configurações de
acesso”. 

O embargo somente deve ser aplicado ao TCC que foi submetido para
publicação em revista ou evento, no qual fica submetido as regras de
compartilhamento do publicador.

A validação do embargo deve ser realizado pelo professor-orientador;

A data informada para disponibilização pública deve ser acordada com o
professor-orientador.

Ainda nesta etapa também é preciso entender 
quando inserir o Embargo:



2024-12-12

Para o embargo, informe a data para disponibilização pública e a justificativa para o 
mesmo nos campos definidos. Em seguida, clique em Salvar para concluir. 



Ao voltar para tela anterior, clique em Próximo para seguir para próxima etapa. 



Esta é uma tela de verificação. Caso haja erro nos dados preenchidos ou a falta de algum deles, clique 
em Correção de um campo para corrigir ou preencher. 
Em seguida, clique em Próximo para continuar; 



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 voce 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!!!

Defina uma licença para o seu trabalho, de acordo com as explicações abaixo, ou clicar em "Nenhuma" .

Fonte: https://creativecommons.org/

https://creativecommons.org/


Se  selecionou Criative Commons, preencha os campos de permissão abaixo. Em seguida, clique em 
Próximo. Você deve inserir o símbolo do CC no texto do seu trabalho.

Você deve inserir no arquivo PDF/A o símbolo do CC  e o texto da licença escolhida para o seu TCC. 
Recomendamos que insira essas informações na folha de rosto do seu TCC, conforme apresentado nos 
Templates e orientações - Trabalhos Acadêmicos .

https://sisbi.ufrn.br/biblioteca/bczm/orientacoes/trabalhosacademicos


Para finalização do depósito, é necessário que concorde com este termo.
Selecione Eu concedo a licença.



Pronto, depósito completo! 
Após revisão/disponibilização, você receberá uma notificação por e-mail.  

Parabéns por depositar seu TCC no RI UFRN!


