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A submissão das dissertações e teses na BDTD pressupõe que o aluno: 

a) elaborou e normalizou sua dissertação ou tese de acordo com as “Diretrizes 

para apresentação de dissertações e teses da USP”1 e solicitou a confecção 

da ficha catalográfica realizada pela Biblioteca da EACH ; 

b) defendeu sua dissertação ou tese; 

c) já ocorreu a homologação da defesa. 

d) realizou o depósito do impresso e digital. (Manter cópia digital integra da 

versão original).  

As informações apresentadas visam otimizar a submissão de dissertações e teses na 

BDTD da USP (Figura 1), complementando os manuais do sistema de submissão 

disponibilizados.  

Para acesso ao sistema de submissão:  http://pandora.cisc.usp.br/ 

Figura 1 – Página inicial do sistema de submissão da BDTD 

 

A seguir serão descritas as etapas conforme o fluxograma de Submissão de 

Dissertações e Teses na BDTD (Figura 2). 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.usp.br/sibi/produtos/imgs/Caderno_Estudos_9_PT_1.pdf> 

http://pandora.cisc.usp.br/
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Figura 2 – Fluxograma de Submissão de Dissertações e Teses na BDTD 

 

1 Criação de contas  

Esta etapa compete ao Serviço de Pós-Graduação. Com a senha do Sistema Janus, a 

Pós-Graduação gera senha para os alunos procederem à submissão das dissertações e 

teses. 

  Observação importante: estas senhas para submissão das dissertações e teses só 

podem ser geradas após a homologação da defesa das mesmas.  

 

 

2 Submissão 

A etapa de submissão deve ser realizada obrigatoriamente pelo aluno de Pós-

Graduação, ressaltando que o aluno insere apenas uma versão da dissertação/tese, de 

acordo com as seguintes situações: 

A) existência apenas da versão original 
O aluno submete o PDF original. 
 

B) existência de versão original e corrigida 
O aluno submete o PDF da versão corrigida, e o Serviço de Pós-Graduação realiza, na 
etapa de revisão, a inserção do arquivo em PDF da versão original. 
 

Para auxiliar nesta tarefa, consultar os manuais abaixo (Figura 2): 

Manual para conversão PDF: 

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/conversao.pdf 

 

Criação de 
contas 

Submissão 

Revisão 

Catalogação 

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/conversao.pdf
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Manual do Usuário: 

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/submissao.pdf 

 

Preencher e imprimir o termo de autorização para disponibilização da 

dissertação/teses na BDTD. Clicar sobre o arquivo “Autorização” (Figura 3). 

Figura 3 - Página inicial do sistema de submissão da BDTD, com destaque para os links dos formulários de 

autorização e manuais 

Lembrete: No caso de conteúdo sigiloso por motivos de patentes ou direitos autorais, 

ressaltamos o artigo 2 da Resolução 5401, de 17 de abril de 2007 (ANEXO A). 

Os alunos que tiverem interesse em resguardar patentes, direitos 
autorais e outros direitos, relativos aos seus trabalhos, poderão 
solicitar à Comissão de Pós-Graduação (CPG) de sua Unidade, 
mediante requerimento devidamente justificado, a não 
disponibilização de versão integral de sua dissertação ou tese no 
Portal da USP (p. 1). 

 

Lembrete: Os arquivos PDFs inseridos não poderão ter senha pessoal. 

 

3 Revisão  

 

Esta etapa compete ao Serviço de Pós-Graduação. A revisão do conteúdo submetido 

pelo aluno necessita ser conferido cuidadosamente, uma vez que, após a finalização 

desta fase, alguns dados essenciais só poderão ser alterados pela equipe de 

administradores da BDTD. 

Para auxiliar nesta etapa consultar o manual abaixo: 

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/submissao.pdf
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Manual do usuário: 

 http://pandora.cisc.usp.br/manuais/revisao.pdf 

 

(Lista Checklist)  

Além das informações contidas no manual, destacamos abaixo alguns dados, que 

devem ser revisados criteriosamente: 

 Conferir a integridade do conteúdo de cada arquivo submetido pelo aluno 

(versões original e/ou corrigida, se houver), comparando página a página 

dos suportes papel e digital.  

 Na página de rosto deverá constar a informação: “Versão original” ou 

“Versão corrigida” (APÊNDICE A). 

 No verso da página de rosto, obrigatoriamente, deverá constar a ficha 

catalográfica confeccionada pela Biblioteca da EACH, que deverá ser 

solicitada via e-mail: bibproce-each@usp.br, de acordo com o Apêndice B 

deste manual. Se houver versão corrigida, uma nova ficha deverá ser 

confeccionada. 

 Conferir dados essenciais, como:  

- Nome do autor.  

- Título (segundo a Resolução 6018, 13 de outubro de 2011, (ANEXO B) no caso 

de existência da versão corrigida, deve ser mantido o mesmo título apresentado 

na versão original).  

- Nome do orientador. 

- Ano de impressão (constante na submissão, versão PDF e papel). 

- Resumo (Modelo no ANEXO C). 

- Abstract (Modelo no ANEXO C).  

- Título no segundo idioma (elemento obrigatório na página de ABSTRACT, 

seguir o modelo no ANEXO C). 

Paginação (segundo a Resolução 6018, 13 de outubro de 2011, o total de 

páginas, no caso de existência da versão corrigida, pode ser alterado). 

 Havendo qualquer dúvida ou inconsistência, entrar em contato com aluno ou 

orientador, antes de dar o aval. 

Além de checar os dados, deve-se proteger os arquivos (ver Manual de revisão).  

Após a revisão, o Serviço de Pós-graduação deverá encaminhar para a Biblioteca da 

EACH, no prazo de 2 (dois) dias uteis,  1 (hum) exemplar em papel das versões 

originais e corrigidas, se houver.   

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/revisao.pdf
mailto:bibproce-each@usp.br
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Lembrete: Somente após envio, a Biblioteca da EACH seguirá a etapa de Catalogação.  

 

 

4 Catalogação 

Esta etapa compete a Biblioteca da EACH.  

Manual: http://pandora.cisc.usp.br/manuais/catalogacao.pdf 

Com o recebimento das dissertações/teses em papel, e com os arquivos em PDFs 

inseridos no sistema, a Biblioteca procede à catalogação, disponibilizando na BDTD, as 

dissertações/teses submetidas pelo aluno.  

Inicia-se então, pela Biblioteca, um novo processo de cadastramento do suporte em 

papel no Banco de Dados Dedalus. 

No acervo da Biblioteca ficará disponível em suporte papel a versão original, se não 

houver a versão corrigida. 

Dúvidas nas etapas de submissão e revisão poderão ser analisadas conjuntamente com 

o Serviço de Pós-Graduação e Biblioteca  

 

  

http://pandora.cisc.usp.br/manuais/catalogacao.pdf
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RESOLUÇÃO CoPGr 5401, DE 17 DE ABRIL DE 2007 
 

Regulamenta a disponibilização de dissertações e teses no 

Portal da Universidade de São Paulo. 

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, de acordo com aprovação do Conselho de Pós-Graduação, em Sessão de 06.12.2006 e, 

da Comissão de Legislação e Recursos, em Sessão de 10.04.2007 do Conselho Universitário, baixa a seguinte  

RESOLUÇÃO: 

Artigo 1º – Todos os alunos da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, no momento do depósito da dissertação ou tese, deverão entregar, 

obrigatoriamente, na Secretaria de Pós-Graduação de sua Unidade, uma versão eletrônica do seu trabalho, em formato .pdf, ficando o mesmo 

automaticamente disponibilizado para sua inclusão na Biblioteca Digital de Dissertações e Teses da USP.  

Artigo 2º – Os alunos que tiverem interesse em resguardar patentes, direitos autorais e outros direitos, relativos aos seus trabalhos, po derão solicitar à 

Comissão de Pós-Graduação (CPG) de sua Unidade, mediante requerimento devidamente justificado, a não disponibilização de versão integral de sua 

dissertação ou tese no Portal da USP. 

§ 1º – Colhido o parecer de um de seus membros, a CPG analisará o pedido, deferindo-o, se o julgar conveniente. 

§ 2º – Caso a CPG defira o pedido, o aluno deverá entregar a versão eletrônica completa de sua dissertação ou tese, acompanhada de uma 

outra, simplificada, que contenha apenas o título, o resumo, a introdução, a conclusão e a bibliografia do trabalho, versão e sta que será 

disponibilizada na Biblioteca Digital pelo prazo de 02 (dois) anos. 

§ 3º – Transcorrido o prazo supramencionado, e presentes as circunstâncias contempladas no caput deste artigo, o aluno poderá solici tar 

novamente a não disponibilização da versão eletrônica completa do trabalho, por novo período de 02  (dois) anos, findo o qual a sua 

dissertação ou tese passará a ser veiculada integralmente na Biblioteca Digital.  

Artigo 3º – Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho de Pós-Graduação. 

Artigo 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2007.  

ARMANDO CORBANI FERRAZ 

Pró-Reitor 

MARIA FIDELA DE LIMA NAVARRO 

Secretária Geral 
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RESOLUÇÃO CoPGr Nº 6018, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011 
 

( e retificada em 24.11.2011) 

Dispõe sobre a correção de Teses e Dissertações. 

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais e de acordo com a deliberação do Conselho de Pós -

Graduação, em Sessão de 24/08/2011 e da Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário, em Sessão de 05/10/2011, e, considerando a 

necessidade de preservar o padrão de qualidade das Teses e Dissertações depositadas, sempre em caráter definitivo,  e publicadas na USP, seguindo as 

“Diretrizes para apresentação de Teses e Dissertações da USP” – padrão SIBI/USP, bem como preservá-las nos acervos das Bibliotecas das Unidades 

que alojam os Programas de Pós-Graduação e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD) como documentos de prova apresentados, 

decide baixar a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

Artigo 1º – Fica permitida, a critério do orientador e do orientado, a correção da Tese ou Dissertação aprovada, de modo a valorizar a pa rticipação dos 

membros das comissões julgadoras, que poderão sugerir alterações que melhorem a qualidade dos documentos publicados.  

Artigo 2º - O prazo máximo para a entrega da versão corrigida e definitiva será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da defesa. A vers ão corrigida 

deverá ser encaminhada, com o aval do orientador, ao Serviço de Pós-Graduação e deste, posteriormente, à Biblioteca da Unidade sede do programa e 

à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD).  

Artigo 3º – Após o prazo estabelecido no art 2º, caso a Tese ou Dissertação corrigida não seja encaminhada ao Serviço de Pós-Graduação, o 

documento originalmente depositado será enviado à Biblioteca da Unidade e à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP  (BDTD), ficando 

publicamente disponível nos seus acervos públicos. 

Artigo 4º – Nos casos em que forem apresentadas as versões corrigidas das Teses ou Dissertações, as Bibliotecas das Unidades e a Bibliote ca Digital 

de Teses e Dissertações da USP (BDTD) deverão manter em seus acervos as duas versões, original e corrigida, sendo a original mantida em acervo 

reservado e a corrigida em acervo público. 

Artigo 5º – A página de rosto da Tese ou Dissertação deverá indicar explicitamente que se trata da versão original ou corrigida. Caso sej a a versão 

corrigida deverá, também, ser indicado que o original se encontra disponível na Unidade que aloja o Programa. Estas informaçõ es deverão ser inseridas 

seguindo as “Diretrizes para apresentação de Teses e Dissertações da USP” – padrão SIBI/USP. 

Artigo 6º – Será permitida a mudança do número de páginas da Tese ou Dissertação, porém, sem a alteração do título.  

Artigo 7º – Os demais interessados, que já tiveram o depósito realizado antes da vigência desta resolução, poderão também gozar dos mesmo s 

benefícios, dentro do prazo de 180 dias a partir da data de sua publicação.  

Artigo 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução CoPGr 5890/2010 (Processo 2009.1.27411.1.0). 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2011. 

VAHAN AGOPYAN 

Pró-Reitor 

RUBENS BEÇAK 

Secretário Geral 

  

http://www.leginf.usp.br/?post_type=resolucao&p=8673
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NOME DO AUTOR COMPLETO 

 

 

 

 

 

Título do trabalho : subtítulo 

 

 

v. 1 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências do Programa de Pós-
Graduação Sistemas de Informação 
 
Versão corrigida contendo as 
alterações solicitadas pela comissão 
julgadora em 12 de dezembro de 2013. 
A versão original encontra-se em 
acervo reservado na Biblioteca da 
EACH/USP e na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da USP (BDTD), 
de acordo com a Resolução CoPGr 
6018, de 13 de outubro de 2011. 
 

Área de Concentração : 

Educação 

 

Orientador (a) :  

Prof. Dr. XXXXXX XXX 

 

 

São Paulo 

2014 

[MF1] Comentário: Não colocar o 
nome da Universidade e nem da unidade. 
Destaque para a autoria da monografia 

[MF2] Comentário: Em maiúscula 
apenas a primeira letra da sentença, exceto 
nomes próprios, geográficos, institucionais 
ou Programas ou Projetos ou siglas 

[MF3] Comentário: Se houver 

[MF4] Comentário: número de 
volumes, se houver mais de um 

[MF5] Comentário: Natureza do 
trabalho, Dissertação (Mestrado) ou Tese 
(Doutorado) 

[MF6] Comentário: Grau pretendido 
mais a área, de acordo com o Programa de 
Pós-Graduação. Ex.: Mestre em Filosofia; 
Mestre em Gestão de Políticas Públicas; 
Mestre em Ciências; Mestre em Artes 

[MF7] Comentário: Data da defesa 

[MF8] Comentário: Ano do depósito 
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Ficha catalográfica elaborada pela biblioteca, impressa no verso da folha 

de rosto e conta página. 

 

 

  



11 

 
 

Para solicitar esse serviço, o seu trabalho deve estar finalizado.  

Encaminhe um e-mail para bibproce-each@usp.br com os seguintes dados: 

- Cópia do arquivo com os elementos pré-textuais e introdução2: 

 Capa 

 Falsa Folha de Rosto (se houver) 

 Folha de Rosto 

 Verso da Folha de Rosto (Ficha Catalográfica)  

 Folha de Aprovação 

 Dedicatória (se houver) 

 Agradecimentos (se houver) 

 Epígrafe (se houver) 

 Resumo (português)  

 Abstract (inglês)  

 Lista de Ilustrações (se houver) 

 Lista de Tabelas (se houver) 

 Lista de Abreviaturas e Siglas (se houver) 

 Lista de Símbolos (se houver) 

 Sumário 

 Introdução 

- O trabalho é ilustrado? Sim ou Não; 

- Contém algum material complementar (CD-ROM, DVD, Volume impresso, etc.)? 

Qual?; 

- A impressão é Frente e verso ou apenas verso?; 

- Qual é o número de páginas 

- É “versão original” ou “versão corrigida”?  

A falta de alguma dessas informações, impossibilitará a confecção da ficha 

catalográfica. 

A Biblioteca encaminhará, via e-mail, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a ficha 

catalográfica solicitada em formato PDF. 

Ao receber a ficha, confira todos os dados, havendo necessidade de alteração, envie um 

e-mail. 

Lembretes:  

- A ficha catalográfica é contada como página e deve ser impressa no verso da página 

de rosto.  

                                                           
2 De acordo com as Diretrizes para apresentação de  dissertações e teses da USP:  
documento eletrônico e impresso. Disponível em: 
<http://www.usp.br/sibi/produtos/imgs/Caderno_Estudos_9_PT_1.pdf> 
 

[MF9] Comentário: Acrescentar que a 
Capa não é contada como página 

mailto:bibproce-each@usp.br
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- Não converta o PDF da ficha catalográfica para o Word, pois poderá haver 

desformatação. A ficha catalográfica segue um padrão internacional (AACR2) que 

permite que o trabalho seja indexado pelas bases de dados internacionais e recuperado. 

Este código orienta a formatação dos dados, o tamanho da ficha, todo o espacejamento 

e sua pontuação. Sendo assim, não altere nada da ficha catalográfica, isto é uma 

responsabilidade da Biblioteca. 

 

DICAS: 

- Para incluir a ficha catalográfica, o seu trabalho já deve estar em formato PDF. Mescle 

os dois PDFs de acordo com as orientações sugeridas no link abaixo: 

<http://help.adobe.com/pt_BR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd6151097

94195ff-7edc.w.html> 

- Geralmente as gráficas e/ou encadernadoras possuem o software para mesclar os 

arquivos. 

 
  

http://help.adobe.com/pt_BR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7edc.w.html
http://help.adobe.com/pt_BR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7edc.w.html
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