
COLEÇÕES DE TRABALHOS ACADÊMICOS

teses, dissertações, monografias de especialização, trabalhos de 

conclusão de curso e artigos científicos.

.

TUTORIAL DE AUTOARQUIVAMENTO



Apresentação

O Repositório Institucional da Universidade Estadual de Montes Claros (RI-Unimontes)
é um conjunto de serviços oferecidos pela Universidade para a gestão e disseminação de
sua produção técnica e científica. Todos os seus conteúdos estão disponíveis publicamente,
e por estarem acessíveis proporcionam maior visibilidade e impacto da produção
intelectual da instituição.

Sua missão é armazenar, preservar, divulgar e dar acesso à produção da Unimontes em 
formato digital. 

A Resolução nº 61 – CEPEx/2020 regulamenta a Política de Informação do Repositório 
Institucional da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) –
https://unimontes.br/wp-content/uploads/2020/09/resolucao_cepex061.pdf

https://unimontes.br/wp-content/uploads/2020/09/resolucao_cepex061.pdf


a) preservar a produção intelectual (científica, acadêmica, artística e técnica) da Universidade     

Estadual de Montes Claros (Unimontes);

b) ampliar a visibilidade e a acessibilidade da produção intelectual da Unimontes;

c) potencializar o intercâmbio da Unimontes com outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, 

nacionais e internacionais;

d) acelerar a difusão das atividades científicas, acadêmicas, artísticas e técnicas desenvolvidas no 

âmbito da Unimontes;

e) aperfeiçoar a gestão de investimentos em pesquisa, ensino e extensão nesta Instituição;

f) estabelecer políticas para garantir ações de registro e disseminação da produção intelectual da 

Unimontes.

Objetivos



https://repositorio.unimontes.br/

Acesso ao



Acesse a página do RI-UNIMONTES em https://repositorio.unimontes.br/

Clique em “Entrar em”, e em seguida em “Meu espaço”

Cadastro do acadêmico



Usuário novo? Clique aqui para se registrar

Cadastro do usuário

Após realizar o cadastro o acadêmico deverá solicitar ao curso de graduação e ao programa de pós-

graduação a atribuição de permissão para realizar o depósito de sua tese/dissertação/tcc.

Administrador da Coleção: o coordenador do curso/programa de pós-graduação ou pessoa 

responsável deverá atribuir permissão de DEPOSITANTE para o respectivo estudante que defendeu 

a tese/dissertação/tcc.



Autoarquivamento

ü Teses
ü Dissertações
ü Monografias de especialização,
ü Trabalhos de Conclusão de Curso -TCC
ü Artigos científicos
ü outros.



Acesse https://repositorio.unimontes.br/

Clique em “Entrar em”, e em seguida em “Meu espaço”

Informe seu login e senha de usuário

Autoarquivamento

Acesso ao deposito vinculado a sua permissão.

- Caso não se lembre da senha pode utilizar a opção "Esqueceu sua senha?" e digitará 
seu e-mail para recuperação. 

- Receberá um e-mail com um link para digitar uma nova senha.



Ao logar no sistema o usuário entrará no seu espaço de trabalho onde poderá 

visualizar seus trabalho depositados e/ou inserir um novo depósito.

Para autoarquivar o trabalho, escolha a opção “Iniciar novo depósito”. 

Espaço do usuário



Será exibida uma lista de coleções. 

Escolha o nome do curso/programa de pós-graduação correspondente àquele a que 

você está vinculado.

Clicar em próximo.

Após este passo, você poderá dar início ao preenchimento dos dados referentes ao seu 

trabalho ( sequência de abas inserindo dados e metadados do seu trabalho)

Depósito



Depósito do trabalho

ü O depósito de um trabalho no RI acontece pelo preenchimento 

de campos exibidos em telas sucessivas.

ü Para avançar pelas telas, confira o preenchimento de todos os 

campos obrigatórios e clique em Próximo. 

ü Caso deseje retornar aos passos anteriores clique em Descrição. 

Observação: Os campos com asterisco são obrigatórios.



Observação: Transcreva o Título completo do documento na mesma língua em que o trabalho está escrito. Apenas a 
primeira letra do título deve ser grafada em maiúsculo, exceto em casos pertinentes como nomes próprios e siglas. 
Se houver subtítulo, registrá-lo após o título seguido de dois pontos e espaço. Não coloque ponto ao final do título.

Seguindo as mesmas 
instruções de 
preenchimento, 
opcionalmente, insira  a 
tradução para outros 
idiomas.

Continue a preencher os campos 

Orientador (a/es) e 
coorientador (a/es) 
não devem ser 
repetidos como 
membros da banca. 



Continue a preencher os campos 

Transcreva as Palavras-Chave no mesmo idioma do trabalho. Elas devem ser grafadas com a inicial
maiúscula. Evite o uso de siglas. Sinais de pontuação não devem ser adicionados ao fim das palavras-chave.
As palavras-chave também poderão ser inseridas em uma segunda língua, seguindo os mesmos critérios
acima explicitados. Recomenda-se o inglês.

Transcreva oResumonomesmo idiomado trabalho.
Opcionalmente, adicione uma versão traduzida domesmo.
O texto deve ser transcrito emparágrafo único.



Tipos de permissão de acesso  
(complemento da tela descrição)

Atenção: teses, dissertações, monografias e TCCs podem estar em ACESSO ABERTO (arquivo
totalmente disponível), ACESSO RESTRITO (arquivo do trabalho restringido; mantém-se
indisponível para acesso por tempo indeterminado) ou em ACESSO EMBARGADO (arquivo
estará disponível após um determinado tempo (3 meses, 6 meses, 9 meses ou 12 meses) após a
data de defesa).

Trabalhos que ocasionamREGISTRODEPATENTE ficam embargados por 36meses a partir
da data de defesa e não devem ser autoarquivados. A entrega destes trabalhos é feita
presencialmente no setor Repositório Institucional.



Agências de Fomento

Trabalhos realizados com o apoio financeiro de Agências de fomento devem
obrigatoriamente citá-las.

Em caso de trabalhos que receberam apoio de mais de uma agência é possível
selecioná-las mantendo o Ctrl ou Shift pressionando e clicando sobre o nome das
agencias listadas.



Tela Upload do arquivo em PDF

O arquivo submetido no repositório deve estar salvo com o título do trabalho e
em formato PDF/A e o seu nome deve conter a abreviação do nome do autor
principal, abreviação do título e ano de aprovação
(exemplo: autor_título_2020.pdf)

1. Selecione o arquivo desejado e clique emAbrir.
2. Aguarde o carregamento e verifique se o nome do arquivo que aparece ao fim da página corresponde ao
arquivo a ser depositado.
3. Clique emPróximo.



Tela de conferência do arquivo 
depositado



Licença Creative Commons

A assinatura desta licença é opcional e você poderá continuar o processo de submissão
sem assiná-la. Caso queira explicitar os tipos de uso e de modificações que poderão ser
realizados em seu trabalho, selecione a opção “Creative Commons” e marque as opções
condizentes com o tipo de concessão escolhido. Para mais informações sobre as
licenças Creative Commons acesse:https://br.creativecommons.org/.



Termo de aceitação/liberação
Licença de Distribuição



Confirmação de finalização do 
processo 

Após a finalização do processo de submissão, a mensagem abaixo será exibida na tela. Sua
submissão passará por um processo de revisão pela equipe de bibliotecários do Sistema de
Bibliotecas daUnimontes e caso sejam necessárias alterações você será notificado via e-mail.

- O usuário também poderá visualizar em seu espaço o status do seu item, se ele foi aceito ou
se está no fluxo de depósito.



Elaboração

ü Comissão do Repositório Institucional e da 

Biblioteca Universitária da Unimontes.


