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ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DE MONOGRAIFAS, TESES E DISSERTAÇÕES NA BIBLIOTECA 

SETORIAL FRANCISCO TANCREDO TORRES DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 
Com a deliberação do Conselho Técnico-Administrativo da Universidade Federal da 

Paraíba (CTA/UFPB) pela SUSPENSÃO TOTAL DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NO SISTEMA DE 
BIBLIOTECA DA UFPB, em face do Coronavírus (SARS-Cov-2), sob a ótica das orientações e dados 
ofertados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira 
de Infectologia, Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba e Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus da UFPB e considerando a portaria de nº 090/gr/reitoria, de 17 de março de 2020  a 
Coordenação da Biblioteca Setorial informa que a entrega dos Trabalhos de Monografia, 
Dissertação e Tese será realizado de maneira virtual, por tempo indeterminado,  para os alunos 
que excepcionalmente necessitarem desse serviçode acordo com os procedimentos: 
 

a) O depósito será, exclusivamente, no formato digital (arquivo formato PDF) da versão 
definitiva do respectivo trabalho, encaminhado por e-mail biblioteca@cca.ufpb.br. O 
trabalho precisa seguir todas as orientações  e recomendações exigidas pela Biblioteca, 
disponíveis no site (http://www.cca.ufpb.br/bscca > documentos). 

b) Juntamente com o trabalho, o autor deverá enviar, também via e-mail, o termo de 
autorização para publicação, devidamente preenchido e assinado, em arquivo formato 
PDF. O documento se encontra no site (http://www.cca.ufpb.br/bscca > documentos). 

c) O aluno deverá enviar em pdf o termo de declaração de comprometimento de entrega da 
cópia física posteriori (em anexo). No caso dos alunos de nível de graduação a entrega 
será apenas do CD e os alunos de pós-graduação deverão entregar a cópia física e o CD 
assim que as atividades forem retomadas.  
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ANEXO – DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA DA CÓPIA FÍSICA 

 
Eu, _____________________________________________________, portador (a) do RG 

nº___________________________ CPF nº ______________________________, residente e 

domiciliado na _______________________________________________, cidade de 

_____________________ Estado ________, declaro cumprir com os trâmites legais e entregar o 

meu trabalho de nivel de _________________, intitulado: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, junto à 

BIBLIOTECA SETORIAL FRANCISCO TANCREDO TORRES (CCA/UFPB), assim que as 

atividades forem retomadas.  Para tanto, entregarei os seguintes materiais: 

 

(     ) CD 

(     ) Cópia impressa 

 

 

Areia, (PB) _____ de __________de ______. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do autor 

 

 

E-mail _______________________________________________Tel. (   ) ________ 
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