
 
 

 

Depósito compulsório de monografias de conclusão de cursos de graduação e de 

especialização 

A Câmara de Ensino de Graduação, em sua 1.227 a reunião, realizada em 14/12/2010, 

estabeleceu a compulsoriedade do depósito de cópia digital dos trabalhos de conclusão de 

cursos de graduação e de especialização da UnB na Biblioteca Digital de Monografias (BDM), sob 

responsabilidade da Biblioteca Central (ВСЕ). О depósito das monografias deve observar o 

conjunto de normas discriminado a seguir.  

______________________________________________________________ 

Normas para recebimento de monografias 

A unidade acadêmica deve encaminhar à ВСЕ, por intermédio do Setor de Gestão de informação 

Digital (GID):  

• CD contenda*  

. cópia do trabalho em texto completo (independentemente de a liberação ser 

total ou parcial), em qualquer destes formatos: PDF, ODT, TXT, RTF ou DOC. Em 

caso de monografia em outro formato, favor entrar em contato com o GID.  

. arquivo separado da monografia contendo resumo e palavras-chave.  

• Termo de Autorização preenchido e assinado pelo autor, conforme modelo anexo. 

Deve ser preenchido e entregue um termo por autor.  

• Relação das monografias entregues, impressa em duas vias, com as seguintes 

informações: nível do curso (graduação ou especialização), autoria e título da 

monografia. Uma via ficará na ВСЕ e a outra servirá de comprovante de recebimento na 

BDM para as Unidades Acadêmicas.  

 

A unidade acadêmica se responsabilizará pela conferência da conformidade do arquivo digital 

entregue - se existe na mídia, se abre sem erros e se título e autor correspondem aos declarados 

pelo aluno. Observações para monografias com restrição de publicação (liberação parcial de 

conteúdos):  

• Monografias com restrição de conteúdo para publicação deverão ser encaminhadas 

para a Biblioteca Central em CD, acompanhadas dos respectivos Termos de Autorização, 

em envelopes lacrados, contendo as informações solicitadas acima, juntamente com 

memorando, assinado pelo professor-orientador, apresentando justificativa para a 

restrição de conteúdo. Essas monografias devem constar também da relação de 

monografias entregues.  

• A versão eletrônica das monografias com liberação parcial de conteúdos para 

publicação deve, obrigatoriamente, ser enviada com texto completo. É importante 

destacar que o conteúdo com acesso restrito será liberado automaticamente para 

consulta quando se encerrar o período de restrição (um ano, prorrogável mediante 

solicitação). 



 
 

 

 Observações: 

 . Solicitamos cuidado para que os arquivos não estejam bloqueados por senha. 

.A mídia sugerida para entrega dos arquivos é o CD. Outras mídias, como pen drive, 

podem ser aceitas, mas é importante ressaltar que todas as mídias serão descartadas, 

após backup do arquivo e de sua publicação na BDM.  

 . Monografias de formandos devem ser entregues à secretaria do departamento. 

Entrega direta à ВСЕ não será aceita, a não ser no caso de alunos que se formaram antes 

da publicação desta norma e que têm interesse em publicar suas monografias na BDM.  

. А ВСЕ não aceitará monografias impressas.  
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