
 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL(RI-UFMG) 
 

O Repositório Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais (RI-UFMG) está inserido no 
movimento mundial de acesso aberto à produção intelectual (científica, técnica, artística e cultural). 
Constitui um ambiente que armazena a produção intelectual da UFMG em formato digital, permitindo a 
busca e recuperação da informação. Tem o propósito de reunir, preservar, disseminar e promover o 
acesso aos recursos digitais criados pela comunidade UFMG a fim de proporcionar o intercâmbio 
intelectual, a criatividade, o conhecimento e a inovação. 
 
Uma das novidades do Repositório é que os volumes correspondentes à versão final das teses e 
dissertações passam a ser inseridos no sistema pelo próprio estudante – autoarquivamento. 
 
Outra novidade é que o Repositório Institucional, em conjunto com o Sistema de Bibliotecas, preparou o 
documento “Diretrizes para normalização de trabalhos acadêmicos da UFMG: trabalhos de 
conclusão de curso, monografias de especialização, dissertações e teses” (anexo) com o objetivo 
de orientar discentes na normalização e estruturação básicas de trabalhos de conclusão de curso 
desenvolvidos no âmbito da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).  
 
O documento busca estabelecer um consenso acerca das partes essenciais que compõem um trabalho 
acadêmico a partir das orientações fornecidas pela NBR 14724/2011. Ressalta-se que não são 
definidas normativas a serem seguidas para a elaboração dos trabalhos, mas destaca-se a necessidade 
de que discentes zelem pela qualidade da apresentação dos conteúdos, uma vez que, para serem 
submetidos no Repositório Institucional da UFMG, trabalhos de conclusão de curso, monografias de 
especialização, dissertações e teses devem apresentar os elementos obrigatórios estipulados por estas 
diretrizes.  
 
O Sistema de Bibliotecas preparou também um chek-list (anexo) a fim de garantir êxito na submissão 
dos arquivos das teses e dissertações (via autoarquivamento), visto que, para que o arquivo submetido 
seja validado e seja emitido o certificado de depósito para compor o processo de expedição diploma do 
discente, é necessário que o estudante se certifique que o arquivo submetido atende aos critérios 
especificados nas “Diretrizes de normalização de trabalhos acadêmicos da UFMG”. 
 
Maiores dúvidas podem ser consultadas no site https://repositorio.ufmg.br/. No link 
https://repositorio.ufmg.br/custom/instructions.jsp o estudante tem acesso ao Tutorial e ao Vídeo com as 
instruções para o autoarquivamento do trabalho no RI-UFMG 
 
 
IMPORTANTE: 
• A Portaria 206 de 4 de setembro de 2018 torna obrigatória a menção do apoio recebido da CAPES em 
qualquer trabalho publicado ou produzido em qualquer tipo de mídia.  
Deverão ser usadas as seguintes expressões, no idioma do trabalho: 
“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001” 
“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Finance Code 001″. 
 
• A menção do apoio recebido do CNPq e da FAPEMIG também deve constar dos trabalhos. 


