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POLÍTICA DE INFORMAÇÃO DA COMUNIDADE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Dispõe sobre os procedimentos para elaboração, depósito e 

disponibilização dos trabalhos de conclusão de curso em 

nível de graduação e pós-graduação, artigos, Projeto 

Interdisciplinar na Comunidade Trabalhos Acadêmicos no 

Repositório Institucional  

 

A Comunidade Trabalhos Acadêmicos tem como propósito agrupar os trabalhos de conclusão 

de curso em nível de graduação e pós-graduação elaborados no Unihorizontes. O principal 

objetivo é reunir, organizar, armazenar e disseminar documentos resultantes de atividades de 

Ensino E Pesquisa Da Comunidade acadêmica Unihorizontes.  

A Comunidade Trabalhos Científicos compreende: 

 DISSERTAÇÕES E TESES 
São produções cientificas realizados por alunos do mestrado e professores da Instituição 

 MONOGRAFIAS 
São Trabalhos de conclusão de cursos dos alunos de pós-graduação, MBA da 
comunidade Unihorizontes 

 PROJETO INTERDISCIPLINAR 
São trabalhos acadêmicos realizados por alunos da graduação com objetivo de trabalhar 
a interdisciplinaridade vislumbra as competências teóricas e praticas 

 TCC 
São Trabalhos de conclusão de cursos dos alunos da comunidade Unihorizontes 

 

Tipos de documentos que são disponibilizados no Repositório Institucional Unihorizontes 

Tipo de Documento Descrição 

Artigos de periódicos: apresentados em eventos, 

abrangendo: congressos, seminários, simpósios, c 

Publicados em texto completo em outras 

revistas; publicados em Anais, Resumos e 

Proceedings; Pôsteres 

Trabalhos de conclusão de curso - TCC Trabalhos que tenha nota igual ou superior a 

85 pontos 

Projeto interdisciplinar Projetos igual ou a superior a 14 pontos 

Dissertações  Defendidas e aprovadas no Unihorizontes 

 

Do Conteúdo 

 A Comunidade Trabalhos Acadêmicos é composta de: dissertações, trabalhos finais de curso 

de especialização, trabalhos de conclusão de curso de graduação de graduação (TCCs) e 

memoriais, relatórios ou teses para promoção na carreira docente, produzidos pelos membros 

da comunidade acadêmica Unihorizontes.  

Da Submissão  

Os trabalhos deverão ser entregues diretamente na Biblioteca e a submissão do trabalho será 

realizada pela equipe do Repositório após o término do período de embargo. O depósito do 

trabalho é feito no site do Repositório, na coleção correspondente ao curso de 

graduação/especialização ou programa de pós-graduação ao qual autor está vinculado.  

http://www.unihorizontes.br/
http://repositorio.unihorizontes.br/handle/123456789/2
http://repositorio.unihorizontes.br/handle/123456789/4
http://repositorio.unihorizontes.br/handle/123456789/5
http://repositorio.unihorizontes.br/handle/123456789/3
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Somente será aceito o depósito da versão final do trabalho mediante assinatura do 

orientador no Termo De Autorização e consentimento de Disponibilização de Trabalhos 

Acadêmicos no RI-Unihorizontes em Portable Document Format (PDF/A).  

Após a realização do depósito, o autor deverá aguardar a aceitação e validação do trabalho pela 

equipe Técnica do RI Unihorizontes. Apenas após o processo de validação o trabalho será 

visualizado e disponibilizado para o acesso público.  

Condições Para Aceitação Do Trabalho  

O trabalho deverá ser elaborado em conformidade com as Diretrizes de depósitos de trabalhos 

acadêmicos do Unihorizontes disponível no site do Repositório e deverá conter, no mínimo, os 

seguintes elementos:  

I. Elementos pré-textuais: capa; folha de rosto; ficha catalográfica (exceto TCCs); folha 

de aprovação ou ata de defesa; resumo em língua portuguesa; resumo em língua 

inglesa; sumário;  

II. Elementos textuais: introdução; desenvolvimento; conclusão;  

III. Elementos pós-textuais: referências.  

A folha de rosto deverá indicar explicitamente que se trata da versão final do trabalho.  

Da Disponibilização Do Trabalho  

O autor concederá autorização mediante assinatura do termo de consentimento, para 

distribuição não-exclusiva para disponibilização do trabalho no momento do depósito no RI-

Unihorizontes. 

 Os trabalhos de conclusão de curso em nível de graduação e pós-graduação com pedido de 

restrição temporária da publicação poderão ser mantidos sob restrição por:  

I. Até 12 meses a partir da data da defesa, para fins de publicação, podendo ser renovado; 

Parágrafo único: A extensão dos prazos acima demanda justificativa do colegiado que 

deverá ser encaminhada pelo autor para o Repositório Institucional.  

Uma vez disponibilizados, os trabalhos não poderão ser retirados do RI-Unihorizontes, com 

exceção de pedidos de reedição do trabalho por questões de violação de direitos de imagem 

e/ou direitos autorais.  

Política de Direitos de Autor 

Todos os itens no Repositório Institucional UNIHORIZONTES estão protegidos por direitos 
autorais originais com todos os direitos reservados ao autor, salvo indicação em contrário. O 
direito autoral (Copyright) no trabalho (s) depositados permanece com o autor do trabalho 
depositado (s), para resguardar quaisquer direitos que podem estar em poder de terceiros em 
materiais incluídos no trabalho depositado (s). 

Todas as publicações são disponibilizadas no Repositório Institucional Unihorizontes mediante 
assinatura do termo de consentimento/declaração de autorização 

Declaração de Permissão: A editora permite que autores depositem uma versão específica do 
seu artigo em repositórios institucionais com o uso de uma declaração de autorização. 

Da Entrega De Documentos  

O atestado de entrega dos trabalhos será emitido mediante a validação da submissão da 

versão final no RI-Unihorizontes 

Contato: biblioteca@unihorizontes.br 

 

http://www.unihorizontes.br/
mailto:biblioteca@unihorizontes.br

