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PASSO-A-PASSO PARA INSERÇÃO DE TRABALHOS NA BDTA
1) Inicialmente deve-se salvar o trabalho com o título do mesmo em PDF, o qual também pode ser salvo
abreviado.
OBS: NÃO salve o arquivo com o nome do usuário e nem em arquivo em doc.
Ex: Avaliação da amostragem com substituição parcial....
2) Acesse o site: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/ e faça o login com seu usuário e senha em Entrar - Meu
Espaço. Caso não tenha senha clique em Usuário Novo? e siga os passos da tela de cadastro.

3) Depois verifique se existe o documento na base, o qual pode ser consultado por título ou autor na tela
inicial da base.

CASO NÃO ESTEJA AINDA PUBLICADO INICIAR COM O PASSO SEGUINTE.

1) Inicie o depósito escolhendo a comunidade da BDTA respectiva ao documento: (Campi Fora de
Sede; Campus Belém; FCAP ou Parfor), depois escolha a coleção:

2) Em seguida dentro da coleção, clique em “Submeter a esta coleção”:

3) Na próxima tela serão preenchidos os metadados (informações) do trabalho:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS METADADOS DO DOCUMENTO:
a) Autores:
Inserir os autores na ordem inversa de SOBRENOME (com letra maiúscula) e Nome (sendo somente a
primeira letra maiúscula). Caso queira adicionar mais autores clicar em “Adicionar mais”
Ex: FARIAS, Antônia Tânia da Silva; CRUZ, Gracilene Ferreira da

b) Em seguida preencher o orientador (a) e co-orientadores (se houverem), com SOBRENOME
(maiúsculo) e Nome (somente com a primeira maiúscula).

c) Preencha o título somente com a primeira letra maiúscula, o restante fica com minúsculas (desde que
não seja nomes próprios) e ponto final. Se necessário acrescentar mais títulos clique em “Adicionar
mais”.

d) Inserir a data de publicação. Colocar mês e dia (se houver no material), o ano é obrigatório.

e) No campo “Editor” inserir o nome Inserir o nome da UFRA com seu respectivo Campus (caso seja
algum dos campi já existentes (Belém, Capanema, Capitão Poço, Tomé-Açu, Paragominas,
Parauapebas) ou caso não exista o campus nomear o Pólo (Pólo Igarapé-Açu; Pólo Gurupá etc).
Ex: UFRA/Campus Capanema /UFRA/Pólo Igarapé-Açu (PA)

f) Citação apenas para bibliotecários (CITAR CONFORME ABNT 6023/2018)

g) Selecione o tipo de material (TCC)

h) Insira o “Idioma” da obra:

i) Na próxima tela preencha as palavras-chave do documento, as quais podem ser retiradas do próprio
TÍTULO ou ainda do SUMÁRIO ou da FICHA CATALOGRÁFICA (caso haja). Se necessário
adicionar mais palavras-chave clique no item “Adicionar mais”.
OBS: As palavras-chave serão verificadas pelos bibliotecários gestores da BDTA.

j) Em seguida inclua o RESUMO e o ABSTRACT (copie e cole do trabalho nos campos respectivos).
Se necessário adicionar mais um resumo clique no item “Adicionar mais”. Em seguida clique em
“Próximo” na parte final da tela.

k) Na próxima tela selecione o arquivo em PDF que foi salvo com o título do documento.

l) Marque a opção “Primário arquivo binário”

m) Verifique os dados do depósito estão corretos e clique em próximo.

n) Selecione a licença Creative Commons e clique em Próximo.

o) Conceda a licença de distribuição do DSPACE:

p) O depósito estará completo, aguardar o processo do fluxo de aprovação pelos gestores da BDTA:

q)

Caso queira submeter outro documento na mesma coleção, basta clicar em “Submeter outro item
para a mesma coleção” que a tela retornará para o preenchimento dos metadados.

