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Memo. Circular BC nº. 001/2017                           Teresina, 18 de janeiro de 2017.

Aos Senhores(as) Coordenadores(as) de Curso

Assunto: Repositório Digital.

A Biblioteca Central  da UESPI,  respaldada em seu Regimento  Interno

(Resolução CONSUN Nº 002/12), no intuito de cumprir com seus objetivos, dentre eles,

o  de  coletar,  preservar  e  divulgar  toda  produção  intelectual  gerada  em  âmbito

institucional, solicita que:

Tendo em vista o Repositório Digital da UESPI, instituído pela Resolução

CEPEX nº. 089/2016, as coordenações de curso devem encaminhar para a Biblioteca

Central  01  (uma)  cópia dos  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  (monografias  ou

dissertações) acompanhados de sua versão eletrônica em CD-Rom (formato PDF)

com Termo de Autorização para Publicação Digital (anexo). 

Aproveitamos o ensejo para  pontuar  que em detrimento do acervo  do

Repositório institucional não ser disponibilizado ao público em forma de empréstimo

domiciliar  (UESPI. Resolução CONSUN nº 002/12) - sendo apenas para consulta e,

tendo em vista as nossas limitações físicas bem como a aderência no recebimento de

uma cópia no formato eletrônico, informamos que  não receberemos mais de uma

cópia impressa dos referidos trabalhos.

Observamos que a Biblioteca só emitirá Termo de Quitação para fins de

solicitação de diploma, após comprovada, por meio de documento específico (sugestão

anexa),  a entrega do TCC junto à respectiva coordenação de curso,  como medida

protetiva ao resguardo da memória da produção institucional.

Enfatizamos que o Termo de Autorização para Publicação Digital vai ao

encontro do interesse institucional em dar visibilidade à produção intelectual gerada por

seus acadêmicos que terá como canal de divulgação o Repositório Digital (em fase de
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implantação); reforça, ainda, o compromisso da ciência em divulgar seus resultados

com fito no progresso científico e desenvolvimento em seus mais variados aspectos.

Respeitosamente, 

Débora Araújo Machado Teixeira
Diretora da Biblioteca Central/UESPI

Mat. 268494-2
CRB3 – 1075/Port. Nº0080/2017
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