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do estudante relacionado às atribuições profi ssionais, desenvolvido 
com apoio de professor orientador escolhido pelo estudante entre 
os professores arquitetos e urbanistas do curso e submetido a uma 
banca de avaliação com participação externa à Universidade. O de-
senvolvido será de acordo com regulamento próprio aprovado pelo 
Colegiado de Curso. RESOLUÇÃO CCAU 19/2006 - Regulamento 
do Trabalho de Conclusão de Curso (em anexo).  Bibliografi a Básica 
e Complementar: Toda a disponível para o curso.

TOPOGRAFIA I : Planimetria - Conceitos fundamentais. 
Noções de astronomia. Levantamentos topográfi cos: execução e 
interpretação. Movimentos de terra. Bibliografi a Básica: ERBA, 
D. A. (Org.); THUM, A. B. el al. TOPOGRAFIA para estudantes 
de arquitetura, engenharia e geologia. São Leopoldo: Editora UNI-
SINOS, 2005. 204 p. McCORMAC, J. C. Topografi a. 5. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2007. 391 p. ABNT, NBR 13133 - Execução e 
levantamento topográfi co, 1994. 35 p. Bibliografi a Complementar: 
BORGES, A. C. Topografi a Aplicada à Engenharia Civil. 1. ed. 
São Paulo: Edgard Blucher, 1977. v. 1, 187 p. BORGES, A. C. 
Topografi a Aplicada à Engenharia Civil. 1. ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1992. v. 2, 232 p. BORGES, A. C. Exercícios de Topo-
grafi a. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 192 p.

TOPOGRAFIA II : Altimetria - Conceitos fundamentais. 
Perfi s de seção e curvas de nível. Conceitos básicos de aero-
-fotogrametria e foto-intrepretação. Sistemas de posicionamento 
por satélite. Bibliografi a Básica: ERBA, D. A. (Org.); THUM, 
A. B. el al. TOPOGRAFIA para estudantes de arquitetura, enge-
nharia e geologia. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2005. 204 
p. McCORMAC, J. C. Topografi a. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2007. 391 p. ABNT, NBR 13133 - Execução e levantamento 
topográfi co, 1994. 35 p. Bibliografi a Complementar: BORGES, 
A. C. Topografi a Aplicada à Engenharia Civil. 1. ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1977. v. 1, 187 p. BORGES, A. C. Topografi a 
Aplicada à Engenharia Civil. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
1992. v. 2, 232 p. BORGES, A. C. Exercícios de Topografi a. 3. 
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 192 p.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE I : Evolução do pensa-
mento ecológico urbanístico: Urbanismo da pré-história até o Movi-
mento Moderno. Projetos contemporâneos de cidades. Ecourbanismo. 
Conceito de Meio Ambiente. Bibliografi a Básica: LAMAS, José G. 
Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000. MOTA, Suetônio. Urbanização e Meio Ambiente. 
Rio de Janeiro, ABES, 1999. BENEVOLO, Leonardo. História da 
Cidade. São Paulo, Ed. Perspectiva, 3ª edição, 1997. Bibliografi a 
Complementar:  GUERRA, Antônio José T. Impactos Ambientais 
Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001. MOTA, 
Suetônio. Planejamento Urbano e Preservação Ambiental. Fortaleza, 
UFC, 1981. NUCCI, João Carlos. Qualidade Ambiental e Adensa-
mento Urbano. São Paulo, Humanitas/FFLCH-USP, 2001.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE II : Meio ambiente e 
desenvolvimento; Degradação ambiental e desenvolvimento sus-
tentável; Legislação ambiental; Política ambiental; Meio ambiente 
e planejamento; Ferramentas do planejamento ambiental; Qua-
lidade ambiental nas cidades; Meio ambiente e desenho urbano; 
Avaliação de impactos ambientais (EIA e RIMA). Bibliografi a 
Básica: RUANO, Miguel. Ecourbanismo - Entornos Humanos 
Sostenibles - 60 Proyectos. México, Gustavo Gili, 1999. FRAN-
CO, Maria de Assunção R. Desenho Ambiental – uma introdução 

à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. São Paulo, 
Annablume, 1997. SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a Cidade – 
uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio 
de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002. Bibliografi a Complementar: 
NUCCI, João Carlos. Qualidade Ambiental e Adensamento Urba-
no. São Paulo, Humanitas/FFLCH-USP, 2001. GUERRA, Antônio 
José T. Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Rio de Janeiro, 
Bertrand Brasil, 2001. PINTO, Waldir de Deus. Legislação Federal 
de Meio Ambiente. Brasília, IBAMA, 1996.

5.6 POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DA 
SEMESTRALIZAÇÃO DO CURSO:

A implantação da semestralização do matriz curricular do 
Projeto Pedagógico do Curso, será a partir do ano letivo de 2010 
para os acadêmicos matriculados no 3º , 4º , 5º , 6º , 7º, 8º, 9º e 
10º semestre do curso. 

RESOLUÇÃO Nº 61, DE 21 DE JULHO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve, 
ad referendum:

Art. 1º  Aprovar as Normas de funcionamento do Repositório 
Institucional da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Dercir Pedro de Oliveira

Anexo da Resolução nº 61, Copp, de 21 de julho de 2011.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO REPOSITÓRIO 
INSTITUCIONAL

DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL

Capítulo I - Das Disposições Iniciais

Art. 1º  O Repositório Institucional da Fundação Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul é um conjunto de serviços 
oferecidos pela Biblioteca Central para a gestão e disseminação 
da produção científi ca e acadêmica da Universidade.

Art. 2º  Todos os seus conteúdos estão disponíveis publica-
mente, e por estarem amplamente acessíveis proporcionam maior 
visibilidade e impacto da produção científi ca da instituição, e tem 
como objetivos:

I - armazenar, preservar, divulgar e garantir acesso à produ-
ção científi ca e acadêmica da UFMS, em formato digital;

II - proporcionar visibilidade à produção científi ca da Ins-
tituição;

III - apoiar as atividades de pesquisa e criação do conheci-
mento científi co;

IV - apoiar o processo de ensino-aprendizagem por meio 
do acesso facilitado ao conhecimento.

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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Capítulo II - Das Diretrizes Gerais para Conteúdos

Art. 3º  Os conteúdos do Repositório Institucional da UFMS 
devem possuir as seguintes características:

I - científi cos ou academicamente orientados;
II - produzidos, submetidos ou patrocinados pela UFMS ou 

por membros da comunidade acadêmica;
III - estar em formato digital;
IV - estar prontos para serem disseminados amplamente 

na rede ou, conforme exceções, acessível a níveis determinados.

Parágrafo único. O autor deverá estar habilitado a garantir à 
Instituição o direito de preservar e distribuir o trabalho por meio 
do Repositório mediante as condições estabelecidas no Termo de 
Autorização do Autor.

Capítulo III - Da Organização do Repositório

Art. 4º  O Repositório é constituído de comunidades e subco-
munidades que organizam seus conteúdos em coleções, unidades 
armazenadoras dos documentos depositados.

Art. 5º  O critério fundamental para a criação de Comuni-
dades é a estrutura organizacional da UFMS.

Art. 6º  As comunidades representam os Centros, os Câmpus, 
as Faculdades, e os Institutos, bem como os Centros de Pesquisa.

Parágrafo único. Havendo a necessidade de criação de 
Comunidades que não se encaixam a esse critério, como uma 
comunidade interdisciplinar ou multidisciplinar, os casos serão 
examinados individualmente pelos gestores do Repositório.

Art. 7º  Cada Comunidade escolherá um coordenador, res-
ponsável pela sua interação com a Coordenadoria de Biblioteca 
Central da UFMS.

Art. 8º  A decisão sobre quem poderá ser depositante de 
uma Comunidade deverá ser explícita nas políticas da respectiva 
Comunidade.

Art. 9º  A orientação da política geral do Repositório é que 
depositantes de uma Comunidade devam se encaixar em pelo 
menos uma das categorias abaixo:

I - professores;
II - pesquisadores;
III - alunos de doutorado, mestrado ou iniciação científi ca; ou
IV - pessoa designada por professor ou pesquisador para 

efetuar suas submissões.

Art. 10.  As Comunidades têm como responsabilidades:
I - realizar submissão e descrição dos conteúdos;
II - elaborar a política da comunidade em concordância com 

as políticas gerais do Repositório;
III - tomar decisões sobre as defi nições da Comunidade, 

coleções e membros em concordância com as políticas gerais do 
Repositório;

IV - informar aos gestores do Repositório sobre alterações 
signifi cativas nas Comunidades ou coleções que impactam no 
processo de submissão de documentos;

V - responder às eventuais solicitações de confi rmação de 
dados sobre a Comunidade e estar apto a participar de eventuais 
avaliações dos serviços do Repositório;

VI - compreender e observar as políticas relevantes do Repo-
sitório e estar apta a educar os usuários membros das comunidades 
de acordo com essas orientações;

VII - defi nir o fl uxo do processo de submissão de conteúdos 
da Comunidade ou de cada uma das coleções que a constitui; e

VIII - orientar os seus membros sobre a necessidade de 
obtenção de liberação de direitos autorais para o depósito de docu-
mentos que já foram publicados e possuem restrição de copyright.

Art. 11.  As Comunidades têm como prerrogativas:
I - decidir sobre quem pode submeter conteúdos na comunida-

de, respeitando as determinações gerais das políticas do Repositório;
II - decidir os conteúdos que podem ser depositados nas coleções, 

respeitando as determinações gerais das políticas do Repositório; e
III - limitar o acesso a conteúdos ou itens a determinados 

indivíduos, grupos ou aos gestores do Repositório.
IV -  customizar a interface da comunidade, conforme pos-

sibilidades preestabelecidas; e
V - criar ou eliminar subcomunidades após decisão conjunta com 

os gestores do Repositório preservando-se os conteúdos já incluídos.

Capítulo IV - Das Responsabilidades da Biblioteca Central

Art. 12.  Compete à Biblioteca Central:
I - reter, manter os conteúdos submetidos ao Repositório;
II - garantir a qualidade dos metadados que descrevem os 

conteúdos;
III - validar os metadados que descrevem os conteúdos;
IV - disseminar conteúdos de acordo com as decisões da 

comunidade;
V - preservar os conteúdos usando técnicas de preservação 

reconhecidamente válidas;
VI - notifi car as comunidades de mudanças signifi cativas 

de conteúdos, por exemplo, formatos de migração; e
VII - treinar os depositantes para proceder à submissão de 

documentos.

Art. 13. A Biblioteca Central tem como prerrogativas:
I - corrigir os metadados dos itens submetidos no Repositório;
II - inviabilizar a criação de comunidades ou coleções, bem 

como a publicação de documentos que não estejam de acordo com 
as diretrizes gerais de conteúdos do Repositório;

III - garantir a disponibilidade e a acessibilidade a conteúdos 
de comunidades que por qualquer motivo deixarem de existir;

IV - migrar o formato de itens caso o seu formato original 
depositado corra o risco de obsolescência; e

V - estabelecer, caso seja necessário, cotas de depósito 
(tamanho de arquivos).

Capítulo V - Das Coleções

Art. 14.  Uma coleção corresponde à Unidade na qual os 
conteúdos serão depositados e organizados.

Parágrafo único. As Comunidades devem, necessariamente, 
criar coleções.

Art. 15.  É recomendável que as coleções sejam criadas tendo 
a tipologia dos documentos como critério principal, ou seja, cada 
coleção deverá corresponder a um tipo específi co de documento, 
como: coleção de artigos publicados em periódicos, coleção de 
livros e capítulos de livros, coleção de trabalhos apresentados em 
eventos, coleção de teses e dissertações, entre outros de igual teor.
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Art. 16. Caso haja necessidade, e mediante avaliação por 
parte dos gestores do Repositório, será possível criar coleções 
que não se encaixem nesse critério, como uma coleção temática, 
representando um tópico ou linha de pesquisa.

Art. 17.  Caso uma determinada Unidade acadêmica, que 
seja representada em uma Comunidade e suas respectivas cole-
ções, deixe de existir, a Biblioteca Central garantirá a acessibili-
dade dos conteúdos de suas coleções mediante ações, tais como:

I - caso a Unidade acadêmica seja incorporada ou fundida 
com outra Unidade, as coleções serão transferidas para o domínio 
da nova constituição acadêmica;

II - caso a Unidade acadêmica seja extinta as coleções serão 
redistribuídas para Comunidade de área do conhecimento afi m, 
mediante interesse e acordo fi rmado com a Comunidade receptora; e

III - demais situações serão analisadas caso a caso.

Capítulo VI - Dos Tipos de Documentos e Formatos que Podem 
ser Submetidos ao Repositório

Art. 18.  Será permitida a submissão dos seguintes tipos de 
documentos no Repositório:

I - artigos publicados em periódicos;
II - trabalhos apresentados em eventos;
III - teses e dissertações defendidas na UFMS;
IV - teses e dissertações defendidas por docentes da UFMS 

no período de vínculo com a Instituição; e
V - livros e capítulos de livros.

Art. 19.  Os conteúdos submetidos deverão estar em qual-
quer um dos formatos a seguir especifi cados: pdf; xls; ppt; wpc; 
doc; Marc; os; eps; ai; mpp; mpx; mpd; gif; látex; mpeg;  mpa; 
PSD; gif; bmp; rtf; txt e mov.

Capítulo V - Dos Participantes do Processo de Depósito de Documentos

Art. 20. Os conteúdos serão submetidos pelos membros das 
Comunidades.

Art. 21. Poderão arquivar conteúdos no Repositório: pro-
fessores, pesquisadores vinculados à Universidade, alunos de 
doutorado e mestrado.

Parágrafo único. As Comunidades serão responsáveis pela 
decisão se todos esses ou parte deles têm permissão para o depósito.

Art. 22.  Os documentos que ainda não estiverem disponíveis 
para livre acesso a serem depositados no Repositório deverão ter autori-
zação prévia dos detentores dos direitos autorais, mediante a assinatura 
do Termo de Autorização do Autor e/ou Editor, Anexo desta Resolução.

Capítulo VI - Da Política de Acesso Aberto

Art. 23.  A maioria dos documentos estará disponível para 
livre acesso, sendo que alguns documentos podem ter seu acesso 
restrito em respeito aos direitos autorais.

Capítulo VII - Das Disposições Finais

Art. 24.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação.

Anexo da Resolução nº 61, Copp, de 21 de julho de 2011.

Termo de Autorização para Publicação no Repositório Institucional da 
UFMS

1. Identifi cação do material bibliográfi co:
[ ] Tese [ ] Dissertação [ ] artigo de periódico 
[ ] livro [ ] cap. de livro       

2. Identifi cação do documento/autor 

Programa de pós-graduação:______________________________________
Área de concentração (Tabela CNPq):_______________________________
Palavra-chave:_________________________________________________
Título:________________________________________________________
Título da revista/livro____________________________________________
Autor:________________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________
Orientador:_________________________________:__________________
Número de páginas:__________ Data de defesa:_____/_____/_____
Data de entrega do arquivo à secretaria:___/____/____

3. Informações de acesso ao documento

[ ] Total [ ] parcial Em caso de publicação parcial, assinale as permissões: 
  [ ] Sumário 
  [ ] Capítulos, especifi que:________________________
  [ ] Bibliografi a 
  [ ] Outras restrições:____________________________
  Por quanto tempo?  [ ] 1 ano _____anos         [ ] sempre 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, de acordo com a 
Lei nº 9.610/98, autorizo a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS) a disponibilizar, gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos 
autorais, conforme permissão assinada do documento, em meio eletrônico, na 
Rede Mundial de Computadores, no formato especifi cado, para fi ns de leitura, 
impressão e/ou pela internet, a título de divulgação da produção científi ca 
gerada pela Universidade, a partir desta data. 

 ___________________________ ___________________________
 Assinatura do autor Assinatura do orientador

Data: ______/______/______         Data: ______/______/______

Havendo concordância com a publicação eletrônica, torna-se imprescindível 
o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do documento  desprotegido.

RESOLUÇÃO Nº 62, DE 28 DE JULHO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-
-GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve, ad referendum:

1. Cancelar a realização da 25ª Reunião Ordinária do Con-
selho de Pesquisa e Pós-Graduação.

2. Adiar, sine die, a realização da 26ª Reunião Ordinária do 
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, marcada para 10 de agosto 
de 2011, conforme Resolução nº 114, de 15 de dezembro de 2010.

Dercir Pedro de Oliveira

RESOLUÇÃO Nº 63, DE 28 DE JULHO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-
-GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Gros-
so do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve, ad referendum:


