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Identidade e e-mail Unesp

Login de identidade Unesp

1) Acesse a página da Central de Acessos: https://auth.unesp.br/login

2) Clique em “Primeiro Acesso?” e siga as orientações para criar login e senha - se 
tiver alguma dificuldade, acesse essa página de orientação: 
https://auth.unesp.br/faleConosco

3) Depois de concluir o login, faça a ativação dos serviços associados, para poder 
ter acesso completo a todos eles, conforme instruções no link abaixo:
https://www2.unesp.br/portal#!/ai/servicos/ativacao-dos-servicos-de-rede/ 

     

Acesso ao e-mail Unesp
● Acesse o e-mail Unesp pelo endereço a seguir: email.unesp.br
● Quando estiver logado com esse e-mail, terá acesso ao Drive, Meet e outros 

aplicativos Google associados à conta de e-mail Unesp. 
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https://auth.unesp.br/login
https://auth.unesp.br/faleConosco
https://www2.unesp.br/portal#!/ai/servicos/ativacao-dos-servicos-de-rede/
http://email.unesp.br/


GSuite, Office 365 e wi-fi Eduroam

Retornar ao sumário

Aplicativos GSuite
Os aplicativos GSuite estão associados à conta de e-mail Unesp, e estarão disponíveis 
na parte “Google Apps” (atalho identificado com 9 bolinhas, ao lado esquerdo da identificação 
da conta Unesp, no canto superior direito).

Tutoriais sobre os aplicativos GSuite: 
página IEP3 Unesp / página GSuite

Acesso ao Microsoft Office 365

Informações na página Office 365 da Unesp:
 https://www2.unesp.br/portal#!/office365

Wi-fi Eduroam
Eduroam é um serviço de universidades parceiras que provê internet sem fio em seus 
ambientes físicos. Para configurar e consultar as participantes, consulte a página de 
instruções gerais do Eduroam (recomendamos fazer a Configuração automática). 

Indique @unesp.br ao lado do login, para conseguir a identificação completa durante a configuração.

https://www2.unesp.br/portal#!/iep3/tecnologias-para-ead/
https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/training/
https://www2.unesp.br/portal#!/office365
https://www2.unesp.br/portal#!/office365
https://www2.unesp.br/portal#!/eduroam/instrucoes-gerais/
https://www2.unesp.br/portal#!/eduroam/instrucoes-gerais/


VPN para identificação em acesso remoto

VPN Unesp
Para ser reconhecido como usuário Unesp em uma rede externa e ter acesso aos 
recursos assinados que exigem identificação por IP institucional, após criar o 
login/identidade Unesp criado e ativar os serviços associados, configure a VPN Unesp 
em seu computador pessoal, seguindo o tutorial adequado ao sistema operacional do 
equipamento.

Mais informações nesta página da biblioteca

Indique @unesp.br ao final do login para conseguir a identificação completa durante a 
configuração: 

sem estar completa não há conexão.

Se tiver algum problema na configuração, confira essa página de perguntas frequentes.
Se continuar com dificuldade, faça a instalação do programa Open VPN.

VPN Unicamp
Estudantes do PPGRI San Tiago Dantas com orientadores vinculados à Unicamp 
podem configurar também a VPN Unicamp: 

Mais informações nesta página da VPN Unicamp
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https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/vpn-unesp/
https://www2.unesp.br/portal#!/vpn-unesp/perguntas-frequentes/
https://www2.unesp.br/portal#!/vpn-unesp/manuais-e-procedimentos/openvpn/
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/acesso_remoto_vpn


Afiliação institucional, Lattes e ORCID
Afiliação institucional Unesp

Quando for preciso mencionar a afiliação institucional Unesp em suas publicações, 
mencione como indicado na página Normas para nome da Universidade em português e inglês.

Nas dissertações e teses mencione o nome oficial completo: 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Currículo Lattes
O Currículo Lattes é utilizado pela maioria das instituições relacionadas à pesquisa no Brasil, 

portanto é fundamental manter seu currículo Lattes atualizado.

     Saiba mais em:
• Criando um currículo Lattes
• Buscando um currículo Lattes
• Oficina - “Currículo Lattes: descomplicando o preenchimento e atualização"
• Preenchimento do Currículo Lattes [tutorial da Biblioteca da FLC-Araraquara/Unesp]
• Currículo e identificadores - Lattes e ORCID [Biblioteca de Botucatu - Rubião Júnior/Unesp]

ORCID
O Open Researcher and Contributor ID (ORCID) é um identificador para autores, criando-lhes 
identidades únicas e relacionando-os diretamente às suas produções científicas. Algumas bases de dados 
permitem buscar diretamente pelo ORCID. Crie seu ORCID e mencione-o em suas publicações.

Saiba mais em:
• Página da CGB/Unesp
• Como vincular seu ORCID à Sucupira e Lattes [tutorial da Biblioteca de Ilha Solteira/Unesp]
• Currículo e identificadores - Lattes e ORCID [Biblioteca de Botucatu - Rubião Júnior/Unesp]
• Propetip 5 – A importância de inscrição do pesquisador no ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID)[PROPe/Unesp] Retornar ao sumário

https://www2.unesp.br/portal#!/aci_ses/normas-e-padroes/normas-para-nome-da-universidade-em-portugues-e-ingles/
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Criar_um_novo_curr%C3%ADculo
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
https://www.youtube.com/watch?v=tUP56NmlHf4&feature=youtu.be
https://www.fclar.unesp.br/Home/Biblioteca/tutorial-lattes.pdf
https://www.btu.unesp.br/#!/sobre/biblioteca/biblio-ensina/manuais-orientacoes-e-dicas/
http://www.unesp.br/portal#!/cgb/orcid
https://www.feis.unesp.br/Home/STB/por-dentro-da-biblioteca-n.-88-fev.-2020.pdf
https://www.btu.unesp.br/#!/sobre/biblioteca/biblio-ensina/manuais-orientacoes-e-dicas/
https://www2.unesp.br/portal#!/prope/apoio-ao-pesquisador/propetips/propetip-5/
https://www2.unesp.br/portal#!/prope/apoio-ao-pesquisador/propetips/propetip-5/


A biblioteca

A biblioteca tem como público-alvo os alunos e professores do Programa de 
Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (PPGRI San Tiago 

Dantas) e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América 
Latina e Caribe (TerritoriAL). 

Regulamento da biblioteca

Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato: 
biblioteca.ippri@unesp.br

O atendimento presencial é realizado de terça-feira à quinta-feira*, 
das 08h30 às 11h00 e das 12h30 às 16h00. 

*Exceto em dias de feriados e suas emendas, recessos coletivos e férias da equipe. 
Às segundas-feiras e às sextas-feiras, portanto, 

a biblioteca fecha o atendimento para poder realizar atividades internas.
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https://www.ippri.unesp.br/Home/bibliotca/bibl.-ippri_regulamento.pdf
mailto:biblioteca@ippri.unesp.br


Páginas, normalização e pesquisa
A biblioteca disponibiliza em suas páginas informações e links sobre pesquisa, 

normalização e outros, de acordo com as necessidades de cada Programa que atende.

Na parte de Pesquisa encontram-se o tutorial Pesquisa acadêmica e tutoriais de recursos 
específicos sobre regiões ou temas, além de links de acesso a catálogos de bibliotecas, bases de 
dados, Portal de Periódicos da CAPES etc., fundamentais ao longo do curso de sua pesquisa. Não 

deixe de conhecer também os gerenciadores de referências, e seus respectivos tutoriais, pois 
ajudarão muito na pesquisa online.

Na parte de Normalização de cada página localizam-se modelos para qualificação e para 
dissertações/teses destinados a cada um dos Programas, com informações e padrões vigentes 

exigidos pelos Programas e Unesp, além de orientações importantes da Biblioteca. 
• Como os modelos já estão pré-formatados, devem ser usados desde o início da pesquisa: assim 

manterá o texto corretamente configurado para cada parte e para cada fase do trabalho, 
evitando longas revisões ao final e ganhando tempo para a revisão final; 

• Os tutoriais de normalização ajudarão a resolver as dúvidas que surgem durante a redação do 
texto e aprofundar pontos não colocados nos modelos, então não deixe de consultá-los antes de 
iniciar a redação.

Página da biblioteca para PPGRI San Tiago Dantas

Página da biblioteca para TerritoriAL

Orientações às dúvidas podem ser resolvidas por e-mail, em qualquer momento do curso. 
Se necessário, agende um horário com a bibliotecária.
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https://www.santiagodantas-ppgri.org/biblioteca
http://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/


Cuidados com materiais impressos
Materiais impressos são vulneráveis e podem se fragilizar mais rapidamente por diversas razões, e algumas 

delas podem causar danos permanentes.  
Evite:

● Armazenar em ambiente com pouca ventilação, com presença de umidade ou vapor, ou vulnerável a pragas 
como traças, cupins etc., ou encostar em paredes/ao fundo de prateleiras (deixe à frente, para criar um 
espaço de ventilação atrás e evitar umidade);

● Expor diretamente ao sol, água, fuligem, poeiras diversas e outras situações que possa causar danos ao 
material;

● Empilhar horizontalmente: tente deixá-los sempre na vertical;
● Manipular conjuntamente com alimentos ou bebidas;
● Usar clipes, fazer dobras ou usar marcadores de páginas que amassem as páginas;
● Fazer anotações sobre folhas ou capas, ou e sublinhar/grifar/criar destaques nas páginas, mesmo com 

lápis;
● Utilizar as abas de “orelhas” dos livros como marcador de páginas;
● Acondicionar em local apertado ou instável, em que possa envergar/alterar sua estrutura;
● Usar qualquer alguma forma de adesivo ou elástico para colar rasgos ou juntar partes que soltaram;

Ao retirar da prateleira:
● Com os dedos indicador e médio empurre um pouco os livros que estão ao lado esquerdo e direito do que 

deseja, de modo que o que está no meio fique à frente dos que os cercam e você possa pegá-lo pelo meio 
da lombada (e não pelo seu topo).

Ao transportar:
● Checar se embalagens que carreguem líquidos ou alimentos estão bem tampadas e embaladas, quando 

transportadas em bolsas ou mochilas, evitando contato especialmente com umidade formada externamente 
quando o conteúdo estiver gelado;

● Nem todas as mochilas são impermeáveis, então garoas ou chuvas podem passar a umidade de sua parte 
externa para a interna se não contarem com essa proteção e danificar os materiais impressos;

● Ao transportar em mochila, se possível embrulhe completamente o impresso com um saco plástico bem 
vedado, sem furos ou alças, se possível fechando as dobras com fita adesiva, em local distante de 
embalagens de comida ou bebida.

Retornar ao sumário



ACERVOS E EMPRÉSTIMOS

Retornar ao sumário



Catálogos e bibliotecas

Nossa biblioteca oferece empréstimos locais de itens da nossa biblioteca, e media 
empréstimos com outras unidades da Unesp e USP, desde que o usuário esteja com 

vínculo ativo e sem pendências em seu cadastro/empréstimos.

Alunos do PPGRI San Tiago Dantas e do TerritoriAL podem utilizar e realizar empréstimos 
diretamente em qualquer biblioteca da Unesp (desde que o cadastro esteja ativo e sem 

pendências), assim como realizar devoluções nessas bibliotecas;

Os alunos do PPGRI San Tiago Dantas também podem ser usuários das bibliotecas da PUC-SP 
e Unicamp (diretamente, sem intermédio da nossa biblioteca), e para tanto devem consultar 

como fazer para se cadastrar nessas bibliotecas:
● PUC-SP [campus de Perdizes]

● IFCH/Unicamp

Acesso aos catálogos e pesquisas integradas:
● PUC-SP [acervo físico]

● Unesp – Athena: pesquisa integrada [acervo físico e online]

● Unicamp – catálogo Acervus [acervo físico]

● Unicamp - Pesquisa integrada [acervo físico e online]

● USP – catálogo Dedalus [acervo físico]

● USP - Busca integrada [acervo físico e online]
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http://biblio.pucsp.br/nav/regulamento_BNGK.html
http://www.ifch.unicamp.br/ifch/biblioteca/duvidas
https://pergamum.pucsp.br/pergamum/biblioteca/
http://athena.biblioteca.unesp.br
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/
http://athena.biblioteca.unesp.br
http://dedalus.usp.br/
http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do


Athena: Pesquisa Integrada Unesp

Permite localizar itens do acervo físico das bibliotecas da Unesp e 
recursos online assinados* ou gratuitos que estejam integrados, 

como em bases de dados, repositórios científicos e portais de 
periódicos e de e-books, entre outros.

Link de acesso: athena.biblioteca.unesp.br

Identifique-se no Athena 
com login e senha da Identidade Unesp* 

(mais informações aqui)

*Consulte coberturas e links de acesso buscando pelos títulos das 
publicações. 
Para ter acesso aos recursos assinados, é preciso estar identificado em 
ambiente Unesp ou com a VPN Unesp ativa em computador 
pessoal/externo.
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http://athena.biblioteca.unesp.br/


Pesquisando no Athena Unesp
Para pesquisar no catálogo geral da Unesp, acesse o Athena Unesp (athena.biblioteca.unesp.br);

Escolha “Busca avançada”, e se quiser resultados apenas da nossa Biblioteca, escolha “Busca por 
biblioteca” e escolha "Relações Internacionais“ ou "Instituto de Políticas Públicas e Relações 

Internacionais – IPPRI” (destaques em azul).
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Selecione os filtros que desejar 
para a busca e digite as palavras 
que deseja buscar (destaques em 
laranja), e depois clique em 
“Buscar” (destaque em verde 
claro);

Observe a disponibilidade do item, 
clicando em “Disponível em” para 
ver as localizações de todos os 
itens (destaque em vinho);

○ Se constar como 
“Disponível” em IPPRI São 
Paulo ou Relações 
Internacionais, anote a 
sequência de identificação 
do item (número de 
chamada), que representa 
sua localização na estante. 

○ Se o item estiver 
emprestado, constará 
como “Fora da biblioteca”, 
e você poderá gerar uma 
reserva, após fazer login.

http://athena.biblioteca.unesp.br/


Entendendo a localização do item
A localização é composta por identificação de assunto*, de autor/título e de tombo. 

Sempre que for buscar um livro na estante, é preciso ter essa sequência de dados para 
poder encontrá-lo na estante. 

No próximo slide há uma lista dos principais assuntos de nosso acervo, para ajudá-lo a 
conhecer mais essa classificação.

Exemplos abaixo:

Livro “Dicionário da Educação do Campo” 
(Localização: R379.173 D546 BPI 0358)

● R379.173 – indicação de obra de referência com a letra “R” + número de 
classificação para indicação de assunto (CDD): Educação rural/no campo;

● D546 – como é obra organizada, consideramos a letra inicial do título 
(desconsiderando artigo), seguida de sua numeração Cutter (obras organizadas, 
editadas ou sem autoria);

● BPI 0358 – indicação que pertence ao Acervo IPPRI e o número de tombo dentro 
dessa coleção.

 Livro “A evolução dos estudos de segurança internacional” 
(Localização: 327.116 B992eP 95.973)

● 327.116 – número de classificação para indicação de assunto (CDD): Segurança 
internacional;

● B992eP –  letra inicial do sobrenome do autor indicado primeiro + indicação de 
numeração Cutter (autor) + indicação da letra inicial do título (desconsiderando 
artigos) e da letra do idioma (no caso de termos em mais de um idioma);

● 95.973 – número de tombo dentro do acervo Relações Internacionais (PPGRI San 
Tiago Dantas).

Retornar ao sumário



Numeração dos assuntos mais procurados
301.35094 a 301.35099 – Comunidades 
rurais/Reforma agrária de cada 
país/região*

320 – Política
320.01 – Teoria política
320.94 a 320.99 – Política e governo de cada 
país/região*
320.6 – Grupos de tomada de 
decisão/formulação política/Think tanks

327 – Relações internacionais com foco 
em política (em geral)
327.101 – Teorias de RI
327.116 – Segurança internacional (teoria)
327.117 – Uso da força/Terrorismo
327.12 – Espionagem/Inteligência
327.16 – Conflito internacional
327.172 – Promoção da paz/operações de paz
327.2 – Diplomacia
327.4 a 327.9 – Relações internacionais com 
foco em política por país/região*
327.73047 – Guerra Fria

335.4 – Marxismo; Gramsci

*País/região : 
• 4 – Europa (ex: 47 – Rússia); 
• 5 – Ásia (ex: 51 – China); 
• 6 – África; 
• 7 – América do Norte e Central (ex: 73 – EUA); 
• 8 – América do Sul (ex: 81 – Brasil); 
• 9 – Australásia, ilhas do Pacífico, do Atlântico, do Ártico e Antártica

337 – Relações internacionais com foco em 
economia (em geral)
337.1 – Blocos econômicos/integração regional econômica 
337.14 – União Europeia
337.18 – MERCOSUL
337.4 a 337.9 – Relações internacionais com foco em 
economia por país/região*

341 – Direito internacional
341.23 – Organizações internacionais
341.584 – Intervenção humanitária/Responsabilidade de 
proteger
341.67 – Direito humanitário
341.69 – Crimes de guerra e tribunais penais 
internacionais
341.758 – Propriedade intelectual

355 – Militarismo/Ciência militar
355.001 – Ciência militar/Defesa – teoria
355.02 – Guerra – teorias
355.03304 a 355.03309 – Defesa de cada país/região*
355.03354 a 355.03359 – Política militar de cada 
país/região*

379.173 – Educação no campo

382 – Comércio internacional
382.3094 a 382.3099 – Políticas de comércio exterior de 
cada país/região*
382.92 – Acordos multilaterais/OMC

Retornar ao sumário



Condições para empréstimos

OBSERVAÇÕES:

▪ Ao utilizar a biblioteca, o usuário automaticamente concorda com seu 

Regulamento;

▪ Seu cadastro deve estar ativo e completo, e não deve haver nenhuma 

pendência ou suspensão;

▪ A cada empréstimo realizado, o usuário recebe uma mensagem 

automática registrando e informando o prazo de cada um (pode 

também consultá-los no Athena Unesp);

▪ Os prazos de empréstimos são renováveis se não houver reservas e 

atrasos, e é responsabilidade do usuário acompanhar os prazos de 

vencimento, devendo fazer as renovações no Athena Unesp (instruções 

aqui) antes do prazo de vencimento - caso tenha qualquer dificuldade, 

avise a Biblioteca por e-mail;

▪ A não observância dos prazos de empréstimos acarretará suspensão 

pelo mesmo período de atraso (em dias corridos), gerada 

automaticamente ao final da devolução de todos os itens. Se tiver 

dúvida da data limite do impedimento, consulte a Biblioteca por e-mail.

Retornar ao sumário

Lembretes:

A biblioteca gera 
lembretes 

automáticos via 
e-mail antes do 
vencimento dos 
empréstimos. Os  
lembretes visam 

ajudá-lo a lembrar, 
mas 

independentement
e de seu 

recebimento, o 
usuário deve estar 
atento aos prazos 
dos empréstimos 

sob sua 
responsabilidade, 
para renová-los 
antes de seus 
vencimentos.

https://www.ippri.unesp.br/Home/bibliotca/bibl.-ippri_regulamento.pdf


Renovando os empréstimos

Depois de logar, 

também no canto superior direito, 

onde aparece seu nome 

(destacamos com “Sobrenome, Nome” 

na imagem ao lado), 

clique para abrir o menu de opções 

e escolha “Meus empréstimos”;
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No canto superior direito da página do Athena, clique em "Login" (no menu 

superior, à direita do logo da UNESP) 

e informe sua identidade Unesp para logar.



Aguarde a atualização dos prazos 
(automática), como destacado em rosa.

Verifique a nova data de vencimento e 
registrando-a de forma que lembre de 
fazer as renovações antes do próximo 
vencimento. 

Se houve algum impedimento na 
renovação, informe à biblioteca antes do 
vencimento do prazo, para que possa 
orientá-lo como solucionar.

Para finalizar, clique em seu nome no 
canto superior à direita, e depois em 
“Desconectar".
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Renovando os empréstimos

● selecione todos 
clicando no quadrado 
em branco ao lado do 

total de empréstimos e 
depois em “Renovar 

tudo” (todos);

ou

● clique no item que 
deseja renovar, e ao 

lado direito, 
em“Renovar” (cada 

selecionado, 
individualmente);

Em “Meus empréstimos” visualize os empréstimos ativos e renove-os:



MOMENTOS DA PESQUISA

Não deixe de consultar nossa página sobre Pesquisa e recursos, 
e de participar da orientação da Biblioteca ao início do curso.
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https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/pesquisa-e-recursos/


Plano de gestão de dados

O Plano de gestão de dados da pesquisa, que é exigido por algumas agências de 

fomento, deve ser desenvolvido idealmente na fase de planejamento da pesquisa, pois 

lhe ajudará na definição de como será a coleta, uso, compartilhamento e outros 

aspectos relacionados aos dados que irá utilizar.

Para conhecer mais, acesse a página Acesso Aberto da Unesp:
- Definição de Plano de gestão de dados

- Exemplos e orientações de Plano de gestão de dados

- Ferramentas para Plano de gestão de dados

- Fapesp

 

Na Unesp disponibilizamos a ferramenta DMPTool para montar o seu plano: 

● Informe sua identidade Unesp para logar na página (login e senha da Central de 
Acessos Unesp), e depois crie uma conta pessoal, indicando seu e-mail Unesp no 
cadastro, para que a afiliação institucional já apareça da forma correta; 

● Depois crie seu plano seguindo as orientações indicadas em cada campo, de 
acordo com o que planejou para sua pesquisa, podendo editá-lo/ajustá-lo 
posteriormente, sempre que preciso.

Tendo qualquer dúvida, consulte a biblioteca o mais breve possível.
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https://www2.unesp.br/portal#!/acessoaberto/plano-de-gestao-de-dados/definicao/
https://www2.unesp.br/portal#!/acessoaberto/plano-de-gestao-de-dados/exemplos-e-orientacoes/
https://www2.unesp.br/portal#!/acessoaberto/plano-de-gestao-de-dados/ferramentas/
https://fapesp.br/gestaodedados
http://dmptool.org/


Começando a redigir
Modelos para dissertação/tese/qualificação

As dissertações e teses dos programas San Tiago Dantas e TerritoriAL devem ser 
criadas desde o início da redação da dissertação ou da tese nos arquivos dos modelos 
criados pela Biblioteca. Utilizando o modelo desde o início você ganhará tempo, pois já 

está formatado com padrões vigentes, com opções de fontes Times e Arial, além de 
trazer instruções e dicas importantes para cada parte do texto.

Apenas na ocasião da qualificação utilize também o modelo próprio para qualificação, 
que é diferente do de dissertação/tese.

É importante também consultar nossos tutoriais de normalização, 
pois trazem todas as instruções e padrões necessários para ajuste do texto. Durante a 
redação, conforme as dúvidas forem surgindo, você poderá checar pontualmente as 

instruções para cada parte ou tópico. 

• PPGRI San Tiago Dantas* – modelos / tutoriais

• TerritoriAL – modelos e tutoriais

Tendo qualquer dúvida, consulte a biblioteca o mais breve possível, preferencialmente por e-mail, a 
qualquer momento do curso – não deixe para a revisão final.

*Estudantes com orientador vinculado à Unicamp e à PUC-SP devem adaptar o que for necessário no modelo da nossa 
biblioteca com as instruções dessas universidades (checar orientações adicionais no Checklist e na primeira página 

do modelo).

Retornar ao sumário

https://www.santiagodantas-ppgri.org/normalizacao-modelos
https://www.santiagodantas-ppgri.org/normas-e-tutoriais
http://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/normalizacao/


Quase qualificando

Lembre-se de checar os modelos e tutoriais de normalização 
vigentes, para ajustar o que for necessário para o texto da 

qualificação, e tirar as dúvidas ainda presentes com a biblioteca 
(se possível agende um horário para isso).

Atenção às orientações da Lei Geral de Proteção de Dados quando tratar de dados 
pessoais em seus textos.

Checklist 

A biblioteca disponibiliza em suas páginas um checklist para 
ajudar a conferir/lembrar/corrigir detalhes do texto, e outras 

situações importantes antes da qualificação e da defesa.

Acesse aqui o Checklist para revisão (qualificação e defesa)
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/checklist/


Quase defendendo
Checklist 

A biblioteca disponibiliza em suas páginas o Checklist para revisão (qualificação e defesa), 
para ajudar a conferir/lembrar detalhes do trabalho e outras situações importantes antes 

da qualificação e da defesa.

Outras informações
Estudantes com orientador vinculado à Unicamp e à PUC-SP devem adaptar o modelo da 
biblioteca conforme instruções da universidade em questão (checar orientações adicionais 
nas páginas indicadas nos modelos e também orientações enviadas pelas secretarias por 
e-mail), assim como checar informações sobre impressão e outras questões relacionadas 
à entrega da dissertação/tese. Confira também o Checklist para revisão (qualificação e 

defesa).

Ficha catalográfica 
• Deve ser solicitada com antecedência ao envio à banca de defesa, pois deve 

constar no arquivo a ser enviado, então assim que estiver com o texto pronto, 
solicite a ficha catalográfica à biblioteca (exceto alunos com orientador vinculado 
à Unicamp);

• Em mensagem ao e-mail biblioteca.ippri@unesp.br envie um arquivo único e 
completo em formato PDF, e aguarde o envio da imagem da ficha (você é quem 
irá inserí-la no arquivo que enviará/entregará aos membros da banca de defesa);

• Se houver modificação de título e/ou total de páginas após o envio da ficha, peça 
o ajuste à biblioteca e aguarde o envio da versão ajustada, para depois enviar à 
banca de defesa.
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https://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/checklist/
https://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/checklist/
https://www.ippri.unesp.br/#!/bibliotca/checklist/
mailto:biblioteca.ippri@unesp.br


Após a defesa
Ficha catalográfica 

● Se precisar de qualquer alteração na ficha enviada antes da defesa, solicite o ajuste à 
biblioteca, especialmente em caso de alteração de total de páginas (na ficha consta a 
numeração presente no cabeçalho da última página do arquivo), 

● ou se houver mudança de título - se o título tiver sido alterado no momento da defesa e 
tiver sido registrado na ata, altere-o no arquivo da dissertação ou tese e também peça a 
atualização da ficha - o título na versão final deve ser idêntico ao que consta na ata de 
defesa.

Autoarquivamento 
As versões definitivas das dissertações e teses dos programas San Tiago Dantas e TerritoriAL 
devem ser submetidas pelos seus próprios autores ao Repositório Unesp, antes do depósito 

na Secretaria correspondente, com login de Identidade Unesp (mais informações aqui). 

Os arquivos devem ser únicos e estar de acordo com os padrões de modelos e tutoriais e 
conter ficha catalográfica (obrigatória), 

e devem apresentar a versão final definitiva do texto.

Consulte a página da biblioteca com instruções específicas sobre o autoarquivamento

Depósito/entrega da dissertação/tese à Secretaria
Consulte a Secretaria do Programa a que está vinculado para saber sobre prazos e ações 
posteriores ao autoarquivamento.
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https://www.ippri.unesp.br/#!/pos-graduacao/biblioteca/autoarquivamento/

