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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

RESOLUÇÃO Nº 21/2016 
 
Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do 
Repositório de Materiais Didáticos da 
Universidade de Cruz Alta, 
 ============================ 
O Conselho Universitário, em reunião 
realizada no dia 06 de julho de 2016, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto da Universidade de Cruz Alta e pelo 
seu Regimento Interno, 

 
RESOLVE: 

 
Artigo 1º. Aprovar o Regulamento do Repositório de Materiais Didáticos da 
Universidade de Cruz Alta. 
 
Artigo 2º. A presente Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 

Cruz Alta, aos seis dias do mês de julho do ano 
de dois mil e dezesseis. 

 
 
 
 

Profª Drª Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Presidente Conselho Universitário 

 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 06 de julho de 2016. 
==================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral 
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Regulamento do Repositório Institucional 
 

Capítulo I - Do Repositório Institucional 
 

Art. 1º - O Repositório é um sistema institucional de armazenamento e publicação 

de Teses, Dissertações, Monografias, TCC, Relatórios de Estágio e Artigos 

Científicos gerenciado pela Biblioteca da Universidade de Cruz Alta.  

 
Capítulo II – Dos Objetivos do Repositório Institucional 

 
Art. 2º - Os objetivos do Repositório Institucional são:  

I - Disponibilizar à comunidade em geral o conhecimento produzido na 

Universidade, por meio de um sistema gerenciador do acervo digital, possibilitando 

a sua consulta via web;  

II - Possibilitar e facilitar o acesso a Teses, Dissertações, Monografias, TCC, 

Relatórios de Estágio e Artigos Científicos produzidos pela comunidade acadêmica 

da Instituição. 

III - Reunir a produção científica da Universidade em local de fácil acesso, 

preservando e incentivando a publicação digital; 
IV - Extrapolar os limites impostos pelo papel – em especial o da consulta 

monousuário – e otimizar o uso do espaço físico da Biblioteca; 

V - Possibilitar a divulgação ampla e o compartilhamento da produção científica dos 

discentes;  

 
Art. 3º - A base de dados em que os materiais serão disponibilizados é gratuita de 

acesso livre e sem custos para os autores. 

 
Art. 4º - Os princípios que fundamentam as atividades do Repositório Institucional  

são: 

I - respeito às regras do controle de direitos autorais; 
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II - democratização do acesso à informação disponível;  
III - presteza no atendimento aos seus usuários;  

IV- zelo pela organização e manutenção dos conteúdos digitais. 

 
Capítulo III - Da Administração do Sistema e Responsabilidades 

 
Art. 5º - O sistema é administrado pelo Centro Tecnológico da Informação (CTEC) 

da UNICRUZ e gerenciado pela Biblioteca da UNICRUZ, os quais são  responsáveis 

por disponibilizar os materiais aos interessados. 

 
Art. 6º - O prazo para o cadastro é de 60(sessenta) dias úteis após o envio do 

material à Biblioteca da UNICRUZ.  O envio deverá ser realizado somente via e-

mail, em formato PDF no endereço:  repositorioinstitucional@unicruz.edu.br.   

 
Art. 7º - A responsabilidade do envio do material deverá obedecer aos seguintes 

processos: 

I – TCC, Relatórios de Estágios e Artigos Científicos resultados de Cursos de 

Graduação deverão ser encaminhados à Biblioteca pelo Coordenador (a) de Curso 
e/ou professor da disciplina; 

II – Monografias de Especialização, Dissertações e Teses deverão ser 

encaminhados à Biblioteca pelos próprios autores.  

III - Os arquivos encaminhados à Biblioteca somente serão aceitos mediante a 

apresentação do Termo de Concessão de Direitos Autorais (Preenchido e 

Assinado). 
IV – O Termo de Concessão de Direitos Autorais está disponível na página da 

biblioteca no endereço: www:\\unicruz.edu.br/biblioteca 
 

Capítulo IV – Dos Direitos Autorais 
 

Art. 8º - Os conteúdos postados devem ser produzidos pelo próprio autor, 

respeitando-se os direitos autorais.  



 
            Universidade de Cruz Alta 
 
 

Rod. Municipal Jacob Della Méa, km 5,6 – Parada Benito – Cruz Alta, RS – CEP: 98.020-290 
Fone: (0XX) 55 3321 1500 - www.unicruz.edu.br 

 

 
 
Art. 9º – Os conteúdos da produção disponibilizada são de inteira responsabilidade 

de seu(s) autor(es). 
 

Art. 10 - No que se refere ao aspecto jurídico para o depósito e a disponibilização 

dos arquivos, baseia-se na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e em suas 

alterações que consolidam a legislação sobre Direitos Autorais e dá outras 
providências. 

 
Art. 11 - Os arquivos depositados no Repositório Institucional estão disponíveis 

gratuitamente para fins de pesquisa, estudo e referenciação. 

 
Art. 12 - A Universidade tem o direito de aplicar as restrições aos que infringirem os 

direitos autorais dos arquivos disponibilizados no Repositório Institucional .  

 
Art. 13 - A Universidade não se responsabiliza por eventuais cópias realizadas por 

terceiros, de parte ou do todo, e pelo uso dos arquivos do Repositório Institucional, 

sem prévia autorização formal do respectivo autor. 
 

Capítulo V -  Das Disposições Gerais 
 
Art. 14 - A Biblioteca da UNICRUZ não recebe arquivos em formato impresso para 

cadastro no Repositório. 

 
Art. 15 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Pró-Reitoria de 
Graduação e em grau de recurso pelo Conselho Universitário – CONSUN. 
 
Art. 16 - O presente Regulamento entrará em vigor na data da sua aprovação pelo 
Conselho Universitário – CONSUN. 
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TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 
(  ) Tese      (  ) Dissertação      (   ) Monografia    (  )  TCC 

(   ) Relatório de Estágio          (  ) Artigo 
 

Eu, ______________________________________________, nacionalidade _____________ 
CPF nº _____________________ ______________RG nº ____________________________ 
(  ) Professor                                            (   ) Aluno de pós-graduação 
(  ) Aluno de graduação                         (   ) outros: __________________ 
Do Curso _______________________________________________________________,da Universidade de 
Cruz Alta – Unicruz, na qualidade de titular dos direitos autorais da obra já concluída e entregue e cujo título em 
português é:  
“_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________“  
 e em inglês (obrigatório somente para teses de doutorado e dissertações de mestrado) 
“_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________” 
Que se encontra no seguinte formato: 
(   ) Tese de doutorado, defendida na data (DD/MM/AAAA) _________________________ 
(   ) Dissertação de mestrado, defendida na data (DD/MM/AAAA) ________________________ 
(   ) Monografia de especialização, defendida na data (DD/MM/AAAA) ____________________ 
(   ) Trabalho de Conclusão de curso, defendido na data (DD/MM/AAAA) ________________ 
(   ) Relatório de estágio, defendido na data (DD/MM/AAAA) ____________________ 
(   ) Artigo, defendido na data (DD/MM/AAAA) ____________________ 
(   ) Outros (especificar): ____________________________________ 
 
Com base na Lei Federal n° 9.160, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei de Direitos Autorais: 
Autorizo a Unicruz – Universidade de Cruz Alta, através da Biblioteca, a disponibilizar, por tempo 
indeterminado, gratuitamente, em seu banco de dados, sem ressarcimento dos direitos autorais, o: 
(   ) Texto Integral do trabalho de minha autoria, em formato digital, para fins da leitura e/ou impressão pela 
internet, a partir desta data. Ou; 
(   ) Somente  as seguintes partes:  (  ) Resumo  (  ) Sumário  (  ) Bibliografia  (  ) outros (especificar): 
________________________________________________, do trabalho de minha autoria, em formato digital, 
para fins de leitura e/ou impressão pela internet a partir desta data. Ou; 
(   ) Não autorizo a Unicruz, através da Biblioteca, a disponibilizar, gratuitamente, em seu banco de dados, o 
trabalho de minha autoria, em formato digital. 
 
                                               Cruz Alta, ____________________________________________. 
 
Nome Acadêmico: ___________________________Ass.: ___________________________ 
 
Nome Orientador: ___________________________Ass.: _____________________________ 
 
Nome Coorientador:  _________________________Ass.: ____________________________ 
 


