
Versões digitais de teses e dissertações 
 
A versão digital da tese/dissertação deve ser entregue na secretaria do PEE em CD ou DVD, 
atendendo às seguintes regras:  
 
  1.  O nome completo do aluno, a data da defesa e o tipo de defesa (mestrado ou doutorado) devem 
vir escritos no CD/DVD;  
 
  2. O CD/DVD deve conter dois arquivos, em formato PDF, contendo: i) resumo/abstract e ii) texto 
completo da tese;  
 
  3. O arquivo PDF contendo o resumo/abstract não deve ser protegido contra edição ou salvo como 
imagem (a proteção contra edição DEVE ficar desativada, para possibilitar a inclusão desta 
informação na página do PEE). É aconselhável testar a possibilidade de cópia do resumo/abstract 
para um arquivo texto (através dos comandos “copy-and-paste”) antes de o CD/DVD ser entregue na 
secretaria; 

   4. IMPORTANTE! Deverá vir escrito no CD/DVD a informação sobre a disponibilização ou não do 
conteúdo da tese/dissertação na Internet, correspondente a opção escolhida no formulário do SIBI 
que você preencheu (porém, leia antes o item 5 abaixo): 

a. Escreva PÚBLICO se a disponibilização pública na Internet for PERMITIDA! 
b. Escreva SIGILOSO se a disponibilização pública na Internet for VEDADA! 

       OBSERVAÇÃO: Quaisquer CDs ou DVDs que NÃO VENHAM com as palavras PÚBLICO ou 
SIGILOSO escritas nos mesmos SERÃO CONSIDERADOS DE CONTEÚDO PÚBLICO e SERÃO 
DISPONIBILIZADOS! 

  5. IMPORTANTE! Em relação ao item 4 acima, cabe notar o seguinte: 

I. A PARTIR DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012, TODOS OS ALUNOS estão 
OBRIGATORIAMENTE regidos sob a Resolução CPGP/COPPE N⁰01 de 07 de 
Fevereiro de 2012 e o Paragrafo único do Art. 56 da Resolução CEPG 01/2006, e 
ainda sob a Portaria 13/2006 da CAPES. Desta forma, somente poderão ter o sigilo 
autorizado, excepcionalmente, pelo Colegiado do Programa de Engenharia Elétrica, 
por um prazo máximo de 1 (um) ano, desde que isso seja justificado e solicitado 
antecipadamente por escrito ao Colegiado do PEE. Deverão então anexar a cópia da 
autorização dada pelo Colegiado do PEE junto com o CD/DVD (pode ser a cópia 
impressa do E-mail do Coordenador Acadêmico do PEE informando da decisão 
favorável do Colegiado PEE), no ato da entrega do mesmo na secretaria do Programa 
de Engenharia Elétrica da COPPE/UFRJ. A falta da apresentação de tal documento 
implicará na publicação da dissertação/tese no site do PEE, mesmo que o CD/DVD 
tenha a inscrição da palavra “SIGILOSO” em sua face. 
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