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O�cio-Circular nº 11/2020/ProPG

São Carlos, 01 de julho de 2020.

Para: 
Coordenadores(as) dos Programas de Pós-Graduação da UFSCar 
 

Assunto: Necessidade de adequação dos links das páginas dos PPGs para acesso à produção do
Programa junto ao Repositório Ins�tucional da UFSCar

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Conforme informado pelo Departamento de Produção Cien�fica do Sistema Integrado de Bibliotecas da
UFSCar (DePC/SIBi) (Documento SEI nº 0197472), "recentemente foi realizado pelo Repositório
Ins�tucional da UFSCar a padronização dos nomes dos Programas de Pós-Graduação (PPG) seguindo a
lista oficial da Universidade (...). Por esse mo�vo, muitos dos links que estão informados nos portais dos
PPG não estão funcionando, levando a uma página vazia dentro do RI". Diante disso, faz-se necessário
que os Programas verifiquem a funcionalidade dos links disponibilizados em sua páginas oficiais para sua
respec�va coleção no Repositório Ins�tucional e providenciem as correções devidas, seguindo as
orientações disponíveis no (Documento SEI nº 0197472). 

A URL correta e permanente para a coleção de cada PPG, que, portanto, deve ser u�lizada para
estabelecer o link nas páginas dos cada PPG, foi disponibilizada pelo DePC/SIBi nos Documentos SEI
nº 0197487 e 0197491.

O DePC/SIBi solicitou também que cada PPG informe, pelo endereço repositorio.sibi@ufscar.br, assim
que padronização do uso do handle em seu portal es�ver concluída

 

  

Atenciosamente,

 

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Universidade Federal de São Carlos

 

Documento assinado eletronicamente por Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitor(a), em 02/07/2020, às
15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0197496 e o código CRC 67EC4E38.
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Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.008020/2020-19 SEI nº 0197496 

Modelo de Documento:  O�cio-Circular, versão de 02/Agosto/2019  


