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Em 11 de outubro de 2017.

À Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Assunto: Disponibilização de Trabalhos Acadêmicos no Repositório Institucional (RI) da
UFC

Comunicamos que haverá alterações no fluxo de solicitação de homologação de diplo-
mas de pós-graduação, no SIGAA, incluindo nesse processo a participação da Biblioteca.

 
A Divisão de Sistemas de Informação da STI está realizando os devidos ajustes e a

partir de 30 de outubro teremos as seguintes mudanças:

 No que concerne às coordenações, na funcionalidade “Solicitar Homologação de Di-
ploma” deverá ser informado no formulário apenas o número do processo, pois o link
do arquivo da defesa, antes inserido pela coordenação, ficará doravante por conta da
Biblioteca. Contudo, destacamos que, antes de iniciar o processo no SIGAA, a secre-
taria da coordenação deverá fazer o depósito da dissertação/tese no Dspace/RI
(Repositório Institucional), para que a biblioteca possa dar continuidade com a
homologação;

 Com isso, o status do aluno passará de “Defendido” para “Em Homologação”, confor-
me já ocorria antes da mudança. Em seguida, o sistema enviará um e-mail para os ser-
vidores da biblioteca que possuem o papel “BIBLIOTECA_HOMOLOGACAO_DI-
PLOMAS”, para que providenciem a inserção do link para o arquivo no Dspace/RI
(Repositório Institucional);

 Após esse procedimento, a PRPPG estará apta a “Concluir Aluno”. Caso este esteja
com status “Em Homologação”, e o link ainda não tenha sido inserido pela Biblioteca,
a funcionalidade de “Concluir Aluno” irá mostrar um  “*” no status dele, indicando
que não será possível a conclusão enquanto a pendência com a biblioteca não for re-
solvida.

É importante ressaltar que em 2015 o Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia
- IBICT, responsável pelo sistema TEDE, que até então gerenciava a BDTD, fez uma nova
versão, chamada de TEDE2, utilizando outro sistema para agregar o acervo da BDTD, o Ds-
pace. Este é o mesmo que agora gerencia o Repositório Institucional da UFC (RI/UFC). Por-
tanto, tudo que estava disponibilizado no TEDE/UFC foi migrado para o Dspace/RI; fato fun-
damental, uma vez que até o final de 2017  a versão TEDE será desativada pelo IBICT e so-
mente o Dspace/RI conterá as dissertações e teses digitais da Universidade.
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Portanto, a Biblioteca vem realizando treinamentos com os(as) secretários(as) das co-
ordenações, no sentido de orientá-los (las) quanto ao preenchimento dos campos básicos no
novo sistema e quanto à inclusão do arquivo do trabalho acadêmico, para que na sequência o
bibliotecário faça a devida revisão e proceda à disponibilização final do documento.

Caso o secretário (a) ainda não tenha recebido o treinamento, é necessário solicitá-lo
diretamente à biblioteca que atende ao curso sob sua responsabilidade.

Reafirmamos a importância da continuidade da parceria entre a secretaria dos cursos
de pós-graduação e a biblioteca, para que haja um maior controle por parte da coordenação do
curso tanto em relação à entrega dos trabalhos acadêmicos como à disponibilização dos mes-
mos. Pois somente após o depósito do trabalho no Dspace é que a biblioteca poderá disponibi-
lizá-lo e assim obter o link necessário para efetuar a homologação.

 
Por fim, solicitamos que essas informações sejam amplamente divulgadas às coorde-

nações dos programas de pós-graduação da UFC.

Atenciosamente,

Francisco Jonatan Soares
Diretor da Biblioteca Universitária
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