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ROTEIRO PARA DISPENSA DO DEPÓSITO DE TESES E DISSERTAÇÕES
NA BDTD/UFPE

De acordo com a Resolução do CCEE nº 03/2007, Art. 3º. Parágrafo 1º é
dispensado do depósito integral na Biblioteca Central (BC), as teses e
dissertações, por motivo de sigilo industrial, mediante avaliação da
coordenação do Programa de Pós-Graduação (PPG) e aprovação da
PROPPESQ.
Procedimentos para dispensa:
a) o autor da tese/dissertação entrega ao PPG o formulário do Termo
de Depósito Legal e Autorização para Publicação de Teses e
Dissertações Eletrônicas, devidamente preenchido e assinado,
solicitando a dispensa do depósito na BDTD;
b) o coordenador do PPG, por meio de ofício, solicita ao diretor de Pósgraduação da PROPESQ autorização para dispensa da entrega do
exemplar digital;
c) é aberto um processo na Reitoria e a solicitação é avaliada pela
PROPESQ;
d) a PROPESQ dá o seu parecer e o processo é encaminhado à
coordenação do PPG, que por sua vez, o encaminha para a BC. De
acordo com o parecer favorável, a BDTD emitirá a declaração de
dispensa do depósito e o “nada consta do autor”;
Observações:
O depósito e a guarda da tese/dissertação ficarão sob inteira
responsabilidade do PPG por no máximo, 24 (vinte e quatro) meses.
Findo este prazo, o exemplar digital deverá ser entregue, pelo
orientador na Biblioteca Central.
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A declaração de dispensa do depósito e o nada consta somente
serão emitidos após a entrega, na BDTD, do processo de dispensa, o qual é
composto por:
a) ofício do coordenador do PPG para o diretor de Pós-Graduação da
PROPESQ;
b) termo de Depósito Legal e Autorização para publicação de teses e
dissertações (TED’s) na BDTD preenchido e assinado pelo autor;
c) folhas de informações e despachos e;
d) declarações de compromisso do depósito integral do exemplar digital
após 02 (dois) anos, sob responsabilidade do orientador.

Atenciosamente,
Coordenação BDTD/UFPE
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