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TRÂMITES APÓS A DEFESA DE DISSERTAÇÕES E TESES 

 
Observação: Desde 2013 as dissertações e teses defendidas na UFLA são publicadas no 

Repositório Institucional da UFLA (RIUFLA), no endereço repositorio.ufla.br. Todos os 

trabalhos que estavam na BDTD também foram migrados para o mesmo endereço. Em 

virtude disso, a nomenclatura do setor, adotada nos trâmites pós-defesa, será RIUFLA e não 

mais BDTD. 
 
Prazo: 30 dias úteis após a data da defesa 

 
1. Incorporar ao arquivo da dissertação ou tese as correções e sugestões do orientador e 
dos membros da banca de defesa.  

 

2. Obtenção da ficha catalográfica:   
Para obter a ficha catalográfica do seu trabalho, basta acessar o link 
http://www.biblioteca.ufla.br/?page_id=3206 e seguir as instruções. Ela é gerada em 

formato.doc e deve ser impressa no verso da folha de rosto. 

 

Obs.: Incentivamos que a ficha seja elaborada após a defesa para que o título seja o 

mesmo aprovado pela banca. 
 
3. Encaminhar para as revisões obrigatórias de: 

a) português;  

b) citações e referências;   
c) inglês ou outra língua estrangeira (Quando a dissertação ou tese for redigida em outra 
língua escolhida; entregar a declaração junto ao termo de autorização no RIUFLA);   
d) inglês (revisão facultativa para o abstract, porém o orientador tem que assiná-lo).  

 

Obs.: As revisões de português, citações e referências não podem ser feitas em 

arquivos eletrônicos ao mesmo tempo. 

 
4. Encaminhar o arquivo pronto para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação, para 

que seja feita a conferência da formatação e obtenção do parecer da secretaria (parecer da 
Câmara de Dissertação e Tese).  

 
5. Encaminhar para o Repositório Institucional da UFLA (RIUFLA), através do e-mail 

repositorio@biblioteca.ufla.br, o arquivo final da dissertação ou tese, junto com a cópia 
escaneada do parecer da Secretaria (parecer da Câmara de Dissertação e Tese).  

 
Obs.: Os trabalhos devem ser enviados em formato .pdf junto com o resumo e o abstract 
em formato .doc. 

 

Prazo de atendimento: três dias úteis. 
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6. Fazer o download do termo de autorização

1
 para publicação eletrônica, disponível na 

página da Biblioteca da UFLA. Digitar todos os campos a serem preenchidos e assiná-lo;  

 

7. A ficha catalográfica é conferida e a declaração impressa estará disponível, para o pós-

graduando, no RIUFLA em até 3 dias úteis. No momento da entrega da declaração são 

recebidos os seguintes documentos do autor: 

a) termo de autorização assinado pelo autor e/ou orientador; 

b) declaração de revisão de português ou inglês; 

c) declaração de revisão de citações e referências; 

d) parecer da Secretaria do Programa de Pós-Graduação (Câmara de Dissertação/Tese). 

 

8. A equipe do RIUFLA entrega a declaração, impressa, para o autor ou pessoa indicada, 

sobre a inclusão do arquivo no repositório institucional, desde que não haja nenhuma 

pendência* do autor (em todas as matrículas) na Biblioteca Universitária da UFLA. Essa 

declaração não pode ser digitalizada e encaminhada por meio eletrônico; 

 

*Obs.: a devolução de livros, a consulta sobre os valores de multas, bem com o 

pagamento e retirada das mesmas deve ser feito na Coordenadoria de Atendimento ao 

Usuário. 

 

9. Encaminhar o arquivo para impressão, somente após receber a declaração de inclusão 

no RIUFLA;  

 

10. Gravar em CD-ROM o resumo geral e seu respectivo abstract (formato .doc).  

 

11. Os trâmites para os autores que se encontram fora de Lavras ou não possam entregar 

pessoalmente a declaração são os mesmos e diferem somente na forma de enviar o termo 

de autorização para a publicação eletrônica, que é via Correios, desde que o autor 

reconheça a sua assinatura em cartório (reconhecimento de firma).  

 

Obs.: para evitar atraso na obtenção da declaração do RIUFLA, devido ao tempo de envio 

do Correio, o autor pode enviar, por e-mail, a cópia escaneada do termo de autorização, 

com sua assinatura reconhecida em cartório, junto com o comprovante de envio do 

Correio. 

 

12. Entregar a declaração do RIUFLA na PRPG junto com os exemplares, na quantidade 
pré-determinada dentro do prazo de 30 dias úteis após a data da defesa. 

                                                           
1 Instruções de como preencher o item 3 do termo de autorização: 
 
Informação de acesso ao documento:  
Marque Liberado caso a equipe do RIUFLA possa disponibilizar seu arquivo na íntegra após você 

concluir seus trâmites.  
Marque Retido motivo publicação: caso a equipe do RIUFLA NÃO possa disponibilizar seu arquivo na 

íntegra após você concluir seus trâmites porque há artigos de seu trabalho que aguardam aceite em 

periódico científico. O prazo de restrição é um ano.  
Marque Retido motivo patente: caso a equipe do RIUFLA NÃO possa disponibilizar seu arquivo na 

íntegra após você concluir seus trâmites porque você aguarda finalizar o processo de patente. O prazo de 

restrição é de dois anos. 
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13. Entregar na PRPG: 

a) declaração do RIUFLA;  

b) CD-ROM com resumo e abstract;  

c) abstract assinado pelo orientador;  

d) comprovante de submissão de artigo;  

e) exemplares impressos e assinados.  
 

 
 
 

Atualizado em 30 de abril de 2015. 

 


