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TCCs no ARES

• Duas formas de inserção de TCCs no ARES: submissão e importação
• Por submissão, a publicação segue o fluxo normal:

• Formulário simples com 14 metadados obrigatórios:

Submissão e Importação

Descrição 
geral e 

temática

Upload do 
arquivo

Envio para 
o validador Validação Publicação

• Título
• Autor
• Formato do recurso (default)
• País (default)
• Idioma (default) 
• Instituição
• Orientador
• Data de aceitação

• Programa (PROVAB; Mais Médicos)
• Detentor dos direitos autorais
• Regime de direitos autorais
• Termos de uso
• Área temática
• Palavras-chave DeCS
• Resumo
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TCCs no ARES

• Arquivos em PDF
• Indicação de responsáveis pela submissão e pela validação – para as IES 

que não indicaram (inscrição no Acesso UNA-SUS e 1º acesso ao ARES)

• Para as instituições que já possuem os TCCs armazenados em sistemas 
(seja repositórios ou sistemas próprios).

• Questionário enviado aos coordenadores: coleta de informações para 
atender melhor às IES que já possuem os TCCs armazenados: para quem 
possui conhecimento sobre sistemas de armazenamento e o tratamento 
que vem sendo dado aos TCCs na instituição.

Submissão

Importação
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TCCs no ARES

• Inclusão de trabalhos mediante autorização dos autores para distribuição 
não-exclusiva. 

• 3 (três) possibilidades de coleta de autorização: 
» No ato da matrícula (“de acordo”)
» Na defesa (assinatura)
» Em sistema próprio de auto-arquivamento (“de acordo”)

• Cessão X Autorização
• Os termos da autorização devem ser negociados com os autores e devem 

conter, no mínimo, autorização para:
» Publicação do texto integral
» Leitura
» Impressão
» Download

Direitos Autorais
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TCCs no ARES

• A declaração de distribuição não exclusiva deve conter:
» Declaração de que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o 

direito de conceder os direitos de uso. 
» Declaração de que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível 

saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade.
» Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, 

declaração de que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder 
à Universidade os direitos de uso, e que esse material cujos direitos são de terceiros 
está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do trabalho 
entregue.

Direitos Autorais
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Gratos pela atenção
Aline Jacob – alinejacob@unasus.gov.br

Alysson Lemos– alyssonlemos@unasus.gov.br

mailto:alinejacob@unasus.gov.br
mailto:sorayalacerda@unasus.gov.br


Secretaria Executiva – SE/UNASUS
Coordenação de Gestão do Conhecimento

Equipe de Ciência da Informação
Coordenador:  Vinícius Oliveira 

Responsável técnica:  Fernanda Monteiro
Equipe técnica:  Aline Jacob
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