Tutorial para Submissão DOI em Referências Bibliográficas
O tutorial consiste na atribuição do DOI nas referências bibliográficas,
possibilitando encontrar, citar, vincular e avaliar o conteúdo. Procedimento
necessário para que seja atribuído o DOI nas teses e dissertações.
O procedimento é feito através da Crossref, organização de membros sem fins
lucrativos para a publicação acadêmica.

1. Acesse https://apps.crossref.org/simpleTextQuery

2. Clique em request an account para se cadastrar. Caso já possua
cadastro vá para o item 8.

3. Você será redirecionado para outra página. Preencha seu endereço de
e-mail e o nome de sua Instituição, clique em
, digite o captcha e clique em

4. Abrirá outra página confirmando que foi enviado para seu e-mail o link
de verificação de seu cadastro

5. Acesse seu e-mail e clique no link

6. Você será redirecionado para a página abaixo digite o captcha e clique
em

7. Seu endereço de e-mail é registrado e verificado, podendo iniciar o uso
dos serviços Crossref.

8. Acesse https://apps.crossref.org/simpleTextQuery

9. Digite seu e-mail de registro, cole as referências de seu trabalho do
word, e clique em

10. Abrirá uma página com as referências bibliográficas com o DOI já
inserido. Caso queira enviar novas referências clique em

11. Copie todas as referências e cole em seu trabalho, não retire o endereço
de DOI o mesmo deverá constar em seu trabalho.
12. Após apresentação na banca examinadora e feitas as devidas

correções na tese ou dissertação, a mesma deverá ser enviada a
Biblioteca para confecção da ficha catalográfica (procedimentos
disponíveis em http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao). A ficha
catalográfica receberá o DOI da tese e dissertação que deverá ser
anexada ao trabalho, conforme modelo abaixo.
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Porto, Ana Carolina Figueira, 1991Biologia e ecologia do camarão Macrobrachium Amazonicum
(Decapoda, Palaemonidae) no sudeste do estado de Minas
Gerais, Brasil / Ana Carolina Figueira Porto. - 2017.
64 f. : il.
Orientador: Ariádine Cristine de Almeida.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia,
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de
Recursos Naturais.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2017.1
Inclui bibliografia.
1. Ecologia - Teses. 2. Camarão de água doce - Amazônia Teses. 3. Biologia populacional - Teses. I. Almeida, Ariádine
Cristine de. II. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de
Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos
Naturais. III. Título.
CDU: 574

AUTOARQUIVAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES
APRESENTAÇÃO
Este tutorial tem o objetivo de auxiliar os usuários para o autoarquivamento de
teses e dissertações dos cursos de pós-graduação submetidos no Ducere –
Repositório UFU. O autoarquivamento consiste no depósito pelo próprio
usuário, com validação dos metadados pela Equipe RIUFU, para
disponibilização dos itens no repositório.
Para iniciar sua submissão siga corretamente todos os passos abaixo.
CADASTRO DE USUÁRIO
Somente serão aceitos cadastros de usuários após o cadastro do
orientador.
1. Acesse o endereço https://repositorio.ufu.br/

2. Clique na seta do menu

e clique em Meu espaço

3. Escolha uma opção, se escolher Comunidade UFU irá logar com sua
senha e e-mail institucional, caso escolha Comunidade Externa será
através do e-mail pessoal.

4. Caso escolha Comunidade UFU siga os passos abaixo (Comunidade
externa item 5):


Clique na opção



Digite seu e-mail institucional (fulano@ufu.br)/senha e clique em
Registrar



Abrirá uma tela conforme abaixo. Complete suas Informações de
registro e clique em



Você será redirecionado para a página abaixo, clique nesta
mesma página em



Você será redirecionado para a página da Biblioteca.



Preencha todos os campos e clique em



A equipe do RI UFU receberá a demanda de acesso na Coleção
indicada acima e dará acesso ao autoarquivamento.



O usuário receberá notificação por e-mail da liberação de seu
acesso para depósito na coleção escolhida.

5. Caso escolha Comunidade Externa siga os passos abaixo:


Escolha opção Usuário novo? Clique aqui para se registrar



Digite seu e-mail no campo



Será enviado um e-mail para que seja completado o cadastro. Vá
ao e-mail cadastrado e clique no link.



Complete as informações de registro



Seu registro está completo no repositório



Após o cadastro você deverá escolher qual coleção deseja
submeter seu documento. Clique no link
http://www.bibliotecas.ufu.br/formularios/submissao-aorepositorio-institucional-ufu



Você será redirecionado para a página da Biblioteca.



Preencha todos os campos e clique em



A equipe do RI UFU receberá a demanda de acesso na Coleção
indicada acima e dará acesso ao autoarquivamento.



O usuário receberá notificação por e-mail da liberação de seu
acesso para depósito na coleção escolhida.

AUTOARQUIVAMENTO DAS PUBLICAÇÕES

1. Para depositar sua publicação clique em

depois em Meu

espaço

2. Clique em

e faça seu login

3. Abrirá uma página conforme imagem abaixo. Clique em

4. Escolha a coleção de acordo com o tipo de material que deseja
depositar.

Caso não tenha a coleção de seu interesse, a equipe do RI UFU (a partir
de sua sugestão enviada pelo formulário) abrirá uma nova coleção de
acordo com a política e entrará em contato informando a disponibilidade.

5. Após selecionar a coleção, clique em
6. Selecione o Tipo de documento

7. Em

escolha Acesso Aberto ou Acesso Embargado (não

será disponibilizado o pdf-a)

8. Clique em

e preencha os campos do formulário

9. Caso não tenha a data completa da Publicação preencha somente o
campo

10. Preencha os campos do formulário e, em cada tela, clique em

As orientações para preenchimento de cada campo estão no final deste
documento.
11. Em Palavras-chave/Keywords incluir mais termos clicando em

12. Em Áreas de conhecimento de acordo com tabela do CNPq:, clique em
e escolha no máximo até o 3º nível, conforme
exemplo

13. Em Abstract, mesmo que seja opcional, é relavante a inclusão do
mesmo para maior visualização em outras línguas. Caso tenha mais de
um clique em

14. Em Agência(s) de fomento é possível selecionar várias ctrl+botão
esquerdo do mouse. Caso selecione incorretamente faça o mesmo
processo.

15. No campo Citação incluir a referência de seu trabalho: seu nome, título
de seu trabalho, ano de seu trabalho, páginas de seu trabalho, seu

curso, sua universidade, etc. Não inclua as referências bibliográficas no
final de seu trabalho.
Exemplo: SILVA, Eliete Antônia da. Entre lutas, normas e preconceitos:
pessoas com deficiência e os (des)caminhos da inclusão social Uberlândia - 2000 à 2010. 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
2012.
16. Em Acesso clique:


item

privado

-

somente

quando

não

for

permitido

a

disponibilização no RI para consulta, no caso de patente,
editores, etc. Esta opção não possibilita a visualização dos
metadados: autor, título, resumo, pdf-a, etc.


item embargado – somente quando não é permitido a
disponibilização do pdf-a, mas é permitidos a visualização do
metadados: autor, título, resumo, etc.



O embargo será de 2 anos podendo ser prorrogado mediante
envio de e-mail para repositório@ufu.br com nome, título do
trabalho e motivo da ampliação do embargo.



Caso

escolha

nenhuma

das

17. Clique em
publicação e clique em

opção

acima

clique

, inclua o(s) arquivo(s) de sua
.

em

Caso não tenha selecionado todos os arquivos para serem incluídos
poderá fazê-lo clicando em
Obs.: Os arquivos de texto deverão ser salvos em PDF/A (preservação
digital) e desprotegidos (acessibilidade). Os nomes dos arquivos devem
seguir o seguinte padrão: As três primeiras palavras do título, sem
espaço entre elas, com as iniciais em maiúsculo, desprezando artigos,
preposições e acentos. Ex: GestaoConhecimentoBibliotecas (título
original: A gestão do conhecimento em bibliotecas universitárias).

18. Clique em
19. Em descrição do arquivo preencha com Tese ou Dissertação.
20. Serão exibidas todas as informações de sua publicação para
conferência (imagem abaixo)

Caso algum campo esteja incorreto clique em
da publicação e vá clicando em

, corrija os dados
até o final novamente.

21. Em licença Creative Commons (imagem abaixo) clique em

22. Em Licença de distribuição do DSpace (imagem abaixo) clique em

23. Caso seja somente está publicação que deseja submeter clique em
. Caso deseje submeter mais publicações na mesma
coleção, clique em

24. Para verificar se seu depósito foi aceito clique em
verifique o status do mesmo.

e

COMO PREENCHER OS METADADOS POR TIPO DE MATERIAL
Dissertação
Coleção*: DISSERTAÇÃO – Arquitetura e Urbanismo
Tipo de documento*: Dissertação
Direito de acesso*: Acesso aberto ou Acesso Embargado
Título*: Efeito estufa e as mudanças climáticas de Quioto à Paris –
período 1997 a 2015
Obs.: Além dos nomes próprios, a primeira letra da primeira palavra
do título também deve ser grafada em maiúsculo.
Título(s) alternativo(s): Global warming and climate change Kyoto to
Paris - period 1997-2015
Editora*: Universidade Federal de Uberlândia
Data da defesa: Maio 01 2017
Autor*:

Monteiro

Lobato

Obs.: A primeira letra de cada palavra-chave deve ser grafada em
maiúsculo.
Tipo de Documento (Grau)*: Dissertação (Mestrado)
Orientador*:

Sobrenome

Co-Orientador:

Nome

Sobrenome

Nome

Primeiro Membro da Banca:

Sobrenome

Nome

Segundo Membro da Banca:

Sobrenome

Nome

Terceiro Membro da Banca:

Nome

Sobrenome

Nome do programa de pós-graduação por extensor*: Pós-graduação
em Arquitetura e Urbanismo
País*: Brasil
Idioma*: Português
Palavras-chave/Keywords:*:
Tratado de Quioto

Clima

Mudança climática

Paris
Efeito estufa

Áreas de conhecimento de acordo com tabela do CNPq*:

Resumo*: Apesar de ser considerado um fenômeno natural, o efeito
estufa tem aumentado nas últimas décadas e gerado as mudanças do
clima. Essas alterações são fruto do aumento descontrolado das
emissões de gases de efeito estufa– como o dióxido de carbono e o
metano. A liberação dessas substâncias na atmosfera ocorre por conta
de

diversas

atividades

humanas,

entre

elas

o

transporte,

o

desmatamento, a agricultura, a pecuária e a geração e o consumo de
energia.
Folhas*: 257
Abstract: Although considered a natural phenomenon, the greenhouse
effect has increased in recent decades and generated climate changes.
These changes are the result of uncontrolled increase in greenhouse gas
emissions estufa- as carbon dioxide and methane. The release of these
substances in the atmosphere is due to various human activities,
including transportation, deforestation, agriculture, cattle raising and the
generation and power consumption.
Agência(s) de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa
Citação*: MONTEIRO, Lobato. Efeito estufa e as mudanças climáticas
de Quioto à Paris – período 1997 a 2015. 2017. 257 f. Dissertação
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, 2017.
*CAMPO OBRIGATÓRIO
Tese
Coleção*: TESE - Educação
Tipo de documento*: Tese
Direito de acesso*: Acesso aberto ou Acesso Embargado
Título*: Efeito estufa e as mudanças climáticas de Quioto à Paris –
período 1997 a 2015
Obs.: Além dos nomes próprios, a primeira letra da primeira palavra

do título também deve ser grafada em maiúsculo.
Título(s) alternativo(s): Global warming and climate change Kyoto to
Paris - period 1997-2015
Editora*: Universidade Federal de Uberlândia
Data da defesa: Maio 01 2017
Autor*:

Álvares de

Azevedo

Obs.: A primeira letra de cada palavra-chave deve ser grafada em
maiúsculo.
Tipo de Documento (Grau)*: Dissertação (Mestrado)
Orientador*:

Sobrenome

Co-Orientador:

Nome

Sobrenome

Nome

Primeiro Membro da Banca:

Sobrenome

Nome

Segundo Membro da Banca:

Sobrenome

Nome

Terceiro Membro da Banca:
Quarto membro da banca:
Quinto membro da banca:

Nome

Sobrenome
Sobrenome
Sobrenome

Nome
Nome

Nome do programa de pós-graduação por extensor*: Pós-graduação
em Educação
País*: Brasil
Idioma*: Português
Palavras-chave/Keywords:*:
Tratado de Quioto

Clima

Mudança climática

Paris
Efeito estufa

Áreas de conhecimento de acordo com tabela do CNPq*:

Resumo*: Apesar de ser considerado um fenômeno natural, o efeito
estufa tem aumentado nas últimas décadas e gerado as mudanças do
clima. Essas alterações são fruto do aumento descontrolado das
emissões de gases de efeito estufa– como o dióxido de carbono e o

metano. A liberação dessas substâncias na atmosfera ocorre por conta
de

diversas

atividades

humanas,

entre

elas

o

transporte,

o

desmatamento, a agricultura, a pecuária e a geração e o consumo de
energia.
Folhas*: 257
Abstract: Although considered a natural phenomenon, the greenhouse
effect has increased in recent decades and generated climate changes.
These changes are the result of uncontrolled increase in greenhouse gas
emissions estufa- as carbon dioxide and methane. The release of these
substances in the atmosphere is due to various human activities,
including transportation, deforestation, agriculture, cattle raising and the
generation and power consumption.
Agência(s) de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa
Citação*: AZEVEDO, Álvares de. Efeito estufa e as mudanças
climáticas de Quioto à Paris – período 1997 a 2015. 2017. 257 f. Tese
(Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, 2017.
*CAMPO OBRIGATÓRIO
Disponibilização no Repositório Institucional
Após a submissão do documento o mesmo é direcionado para o “Meu
Espaço” do orientado de sua tese ou dissertação. Este valida todas as
informações preenchidas podendo aprovar ou rejeitar a submissão,
neste caso se possuir algum erro de preenchimento.
Caso a submissão for rejeitada chegará o e-mail para o discente com o
motivo da rejeição, o mesmo edita o documento, faz as devidas
correções e envie novamente o mesmo documento, não é necessário
fazer uma nova submissão.
Caso o trabalho seja aprovado é direcionado para a Biblioteca para uma
segunda validação e disponibilização no repositório. Neste momento a
biblioteca também poderá rejeitar caso esteja em desacordo com o
tutorial. O motivo da rejeição também será enviado por e-mail para as
devidas correções.

Quando a Biblioteca rejeita, após a correção irá novamente para o
orientador que irá aprovar e volta novamente para a Biblioteca
disponibilizar.
Os orientadores recebem em "Meu Espaço" no RI UFU as submissões
de todos os orientandos do curso de pós-graduação, devendo o mesmo
aprovar somente os que forem de sua orientação, o restante poderá ser
ignorado não sendo necessário realizar nenhum procedimento, nem
mesmo rejeitar a submissão. À medida que os orientadores forem
aprovando os documentos, sairão de "Meu Espaço" gradativamente.

Mais informações 3239-4259 ou repositório@ufu.br

