Caro Aluno de Mestrado e Doutorado,
Você sabia que pode publicar sua tese gratuitamente na Internet? Agora a USP tem
uma página específica para a divulgação das Teses de Doutorado e Dissertações de
Mestrado de seus alunos. É uma boa forma de divulgar seu trabalho, seu nome, de
mostrar sua cara. E de colaborar com o desenvolvimento intelectual de nosso país,
através da disseminação do conhecimento e da promoção de uma maior integração
entre grupos de pesquisa.
A Universidade de São Paulo conta com o projeto chamado “Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da USP” disponível no endereço www.teses.usp.br e faz parte
do Portal do Conhecimento (www.saber.usp.br).
Veja como publicar sua tese/dissertação na Biblioteca Digital:
a) certifique–se que seu orientador/comissão examinadora, estão de acordo com a
publicação online de sua tese/dissertação.
b) Se o seu problema é tempo, ou seja, gostaria de disponibilizar o trabalho na Web,
mas não tem tempo. A solução é utilizar o serviço do estagiário.
No CCE - Centro de Computação Eletrônica de São Paulo, existem estagiários
exclusivos para realizar o processo de submissão para que você não tenha nenhum
trabalho. Você deve apenas entregar o formulário de autorização devidamente
preenchido e assinado no CCE, juntamente com os arquivos (em disquete, zip ou
CD) da tese/dissertação completo, ou se preferir enviar os arquivos por e-mail para o
endereço tese@usp.br .
c) Se você quer disponibilizar seu trabalho na Web, para conhecer melhor o projeto, a
solução é:
Basta você acessar o site www.teses.usp.br clicar na seção “SUA TESE” depois no
link “Formulário de Autorização”. Após preencher todos os campos, imprima o
formulário de autorização e assine. Dirija-se até a seção de Pós-Graduação de sua
unidade para entrega-la. Você receberá um código e uma senha para fazer a
submissão ou se preferir o código e a senha serão enviados para o seu email. Depois
acesse o site http://pandora.cisc.sc.usp.br clique em submissão. Entre com o código e
senha que você recebeu quando entregou a autorização. Daí basta preencher os
campos, submeter o arquivo convertido em formato pdf e pronto.
Em qualquer uma das opções você pode sempre contar com a ajuda do CCE e dos
estagiários para a divulgação de sua TDE. Basta ligar para (11) 3818 6360 ou enviar
um e-mail para tese@usp.br que estaremos prontos para atendê-lo.
Acesse. Conheça. Participe.
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