DEPÓSITO DE TESES E DISSERTAÇÕES NA
BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM
O QUE PRECISA?
- Elaborar Ficha Catalográfica;
- Tese/Dissertação (versão final) em capa dura com a Ficha Catalográfica;
- CD com a Tese/Dissertação em PDF com a Ficha Catalográfica (versão final e completa*);
*Em casos de Tese/Dissertação com publicação parcial, inserir também o PDF dividido no mesmo CD.

-Termo de Autorização para Publicação Digital assinado pelo autor e seu orientador;
- Carta de Encaminhamento assinada pelo orientador.
ONDE ENTREGA?
No 4º andar da Biblioteca Central da UFAM (Av. Ayrão, ao lado da Faculdade de Odontologia)

Acesse os links dos documentos em
biblioteca.ufam.edu.br. No menu “Serviços”, escolha o
Opção “Teses e Dissertações”

Com a documentação e os trabalhos em mãos, realize o
depósito na Divisão de Documentação da Biblioteca Central
(Ou conforme orientação do seu Programa de PósGraduação). Em breve seu trabalho estará disponível na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM em
tede.ufam.edu.br

DÚVIDAS?
Entre em contato: ddbc@ufam.edu.br
3305-5071
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