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Após o envio da submissão da tese/dissertação pelo aluno, um email é 

enviado para o aluno com a confirmação da submissão e outro para 

Secretaria informando que o item precisa ser revisado.



A Secretaria recebe um email solicitando revisão do documento:



Para revisar o item, acesse https://repositorio.unifesp.br

Clique em Entrar.

https://repositorio.unifesp.br/


Insira seu email institucional (sem o @unifesp) e senha. 



Clique em Submissões, localizado na lateral direita.



Vá até a parte inferior da tela em Tarefas no conjunto, identifique e 

selecione os trabalhos que pertencem ao programa de pós e clique em 

Fazertarefas selecionadas.



Caso tenha dúvidas se o trabalho pertence ao programa de pós, 
clique no título do documento e verifique as informações.



Clicando no título do arquivo também é possível abrí-lo para 
confirmar se está ok.



Se necessário, clique em      para baixar o documento.



Caso o trabalho 
realmente 
pertença ao 
programa de 
pós, clique em 
Fazer a tarefa, 
após a instrução 
Atribuir esta 
tarefa para 
você mesmo.



Caso entenda que o 
trabalho pertence à 
outro programa de 
pós, clique em 
Fazer a tarefa, 
após a instrução 
Deixar esta tarefa 
no conjunto para 
que outra pessoa 
faça ou 
simplesmente 
clique em 
Cancelar.



Caso tenha atribuído a tarefa para você mesmo, o trabalho 

selecionado irá para Tarefas que você possui. Clique em cima

do título para abrir o item.



O resumo do item selecionado aparecerá na próxima tela.

ATENÇÃO!

Confira atentamente se os dados foram inseridos corretamente, assim 

como os arquivos submetidos.



Após retorno do orientador, deve-se selecionar uma das seguintes ações:

➔ Aprovar o item: após o ok do orientador, basta aprovar o item que seguirá para 

revisão dos metadados pela Biblioteca. 

➔ Rejeitar o item: Se o item possui alguma inconsistência que merece ser revista, basta 

rejeitar o item que será devolvido ao autor. 

➔ Retornar tarefa para o conjunto: Caso você tenha selecionado o item por engano e 

deseja devolvê-lo às Tarefas no conjunto.



Caso tenha escolhido Rejeitar o item, é necessário descrever os 

motivos para tal. Uma notificação será enviada para o autor. 

É aqui que a Secretaria 

poderá devolver a 

submissão para o autor 

corrigir, caso tenha 

encontrado 

irregularidades ou por 

indicação do 

orientador. 

De preferência, 

insira o email da 

secretaria ao final 

da mensagem.



Se o registro for aprovado, um email será enviado para a Biblioteca 

que dará início à revisão dos metadados e publicará o documento no 

Repositório.



Pronto!

Se tiver dúvidas, consulte a biblioteca 

local ou entre em contato: 

repositorio@unifesp.br

mailto:repositorio@unifesp.br

