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ACESSE O SITE: https://repositorio.ufmg.br depois em “em Meu Espaço” localizado no campo superior direito e faça o 
seu login; Em seguida Inicie “um novo depósito” e siga as instruções para enviar ao Repositório UFMG a versão final da 
sua Dissertação, Tese ou monografia.

IMPORTANTE: Acessando Em “instruções aos autores”, você deverá acessar o arquivo “DIRETRIZES PARA 
NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA UFMG” para saber quais os itens que deverão constar na 
sua Tese, Dissertação ou monografia para que seja aceito pelo Repositório da UFMG. Você também poderá 
assistir o tutorial para o auto arquivamento (https://repositorio.ufmg.br/static/politica/tutorial-de-autoarquivamento-
trabalhos-academicos.pdf) ou pelos telefones ((031) 3409-4625/3409-4620/3409-5513), dentre outras informações que lhe 
ajudarão a enviar a sua Dissertação, Tese ou monografia no Repositório da UFMG.

2. Para iniciar a submissão, clique em Iniciar novo depósito.

1. Acesse o menu Entrar em e, em seguida, clique 
em Meu espaço.

Passo 1.Passo 1.



COMO OBTER A ATA DE DEFESA. O aluno
deverá Procurar a Secretaria do Programa e pegar
a sua via da ata de defesa assinada pelos membros
da Banca Examinadora e pela Coordenação do
Programa.

COMO OBTER A FICHA CATALOGRÁFICA: O
aluno deverá enviar um e-mail à biblioteca
(bib@icb.ufmg.br), com os seguintes dados: - Folha
de Rosto da tese, dissertação ou monografia; -
Resumo em inglês e em português; - Palavras
chave em inglês e em português; - Lista de
abreviaturas (se houver); - Nº da última folha
paginada. Informações pelos telefones:



Após realizar o depósito da sua
Monografia/Dissertação/Tese no repositório,
o aluno deverá entregar o ‘formulário de
disponibilização de trabalhos acadêmicos no
RI-UFMG’ devidamente preenchido, assinado
e impresso na secretaria da PPGM.

Link do formulário 
para downloads

Passo 2.Passo 2.

Passo 3.Passo 3.
Após a entrega do formulário na secretaria da
PPGM, o aluno receberá a mensagem da
biblioteca de confirmação do depósito.

Passo 4.Passo 4.
Após o recebimento da mensagem de
confirmação, o aluno deverá entregar na
secretaria da PPGM os documentos que
constam no link abaixo

Link da lista de 
documentos para 

downloads
http://www.microbiologia.icb.ufmg.br/pos/docs/documentacao.pdf

https://repositorio.ufmg.br/static/politica/termo-autorizacao-
relativo-ao-deposito-e-disponibilizacao-de-trabalhos-academicos-
no-RI-UFMG.pdf


