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Depósito de 
arquivos digitais

Endereço do repositório:

repositorio.unifesp.br

Para realizar o depósito é 
necessário realizar o login. 
Clique em Entrar na parte 
superior direita da tela



Entrar
Digite seu login e senha

Coloque seu email e senha cadastrados no 
sistema e clique em Entrar

Verifique o seu nome no Perfil

Seu nome irá aparecer no canto superior 
direito. Isso significa que você está logado.



Início da submissão

No canto inferior direito, em 
Minha Conta, clique em 
Submissões 

Na próxima tela, vá em Tarefas do 
fluxo de submissões



Escolha uma coleção
A coleção está relacionada de acordo com o 
documento

Clique na seta para baixo para verificar as 
opções

Escolha uma coleção: Dentre as opções, 
escolha o tipo de trabalho: artigo, capítulo 
de livro, dissertação de mestrado, evento, 
livro, patente, etc. 

Escolha a opção e clique em Próximo



Descrever o item

A primeira tela corresponde à 
descrição do item quanto ao 
campus, departamento, e à 
identificação de autor e outras 
informações do item a ser 
arquivado. É necessário informar 
também se o item foi financiado e 
se o arquivo será de acesso aberto 
ou se há uma data para embargo.



Inserção de dados
Normatização dos dados

Para inserção dos dados, siga a norma da 
língua portuguesa com letras maiúsculas 
apenas para início de frases ou substantivos 
próprios (nomes, cidades, siglas, etc.). 

Autor, co-autor, orientador

Para entrada de nomes dos responsáveis, 
coloque o sobrenome no primeiro campo: 
Silva, Ribeiro Filho. Ferreira Júnior, etc.

No campo de nome, coloque o nome e os 
outros nomes, seguido de [UNIFESP} como 
no exemplo ao lado.



Submissão

Ao incluir todos os dados, clique em 
Próximo, ou se quiser continuar 
depois, clique em Salvar e Sair

Upload do Arquivo

Na próxima tela, clique em Escolher o 
arquivo. O arquivo deve estar salvo no 
seu computador, dê um título e faça o 
upload. Assim que adicionar os arquivos 
necessários, clique em Próximo



Licença 
Termo de licenciamento

Para depositar, é necessário conceder a 
licença para depósito no repositório. Leia 
atentamente e clique em conceder no final da 
página.

Se tiver qualquer dúvida, entre em contato 
com a biblioteca ou com a Coordenadoria da 
Rede de Bibliotecas da Unifesp

Escolha a opção Eu concedo a licença e 
depois clique em Submissão completa



Agora é só aguardar notificação no 
seu email de finalização do processo 
e disponibilização do seu trabalho no 
repositório

Pronto! Sua submissão 
foi realizada

CRBU Contato
repositorio.unifesp@gmail.com
crbu.unifesp@gmail.com


