
Caros Coordenadores, Orientadores, Tutores e Preceptores,

Considerando o avanço tecnológico, as mudanças no suporte informacional com
novas formas de preservação da produção científica e a necessidade de
divulgação dos resultados dos trabalhos de pesquisa realizados pelos estudantes
de pós graduação, residentes, mestrandos, orientadores, tutores e preceptores,
no âmbito dos cursos realizados pela Escola de Saúde de Goiás (ESG) e demais
Unidades da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informamos que,
por meio da Biblioteca Prof.ª Ena Galvão, foi desenvolvido um Repositório
Institucional Digital, de forma estruturada e organizada, de acesso aberto, com
link no sítio da SES-GO/ESG, o qual pretende proporcionar visibilidade nacional e
internacional, com a disseminação virtual dos trabalhos ali arquivados. 

Para tanto, orientamos a divulgação junto aos alunos e que sejam incentivados a
realizarem o autoarquivamento no Repositório. 

Esclarecemos que há uma política de direitos autorais incorporada ao sistema, do
Creative Commons, que resguarda o autor de utilização imprópria por terceiros.
Para acesso ao Repositório o endereço é: http://repositorio.saude.go.gov.br/

Para acesso ao Roteiro para Entrada de TCC:
https://saude.go.gov.br/escoladesaude/biblioteca-e-acervo

Quanto à Tipologia: são Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização Lato
Sensu, de Residência Médica, de Programa de Residência em Área Profissional da
Saúde (Multiprofissional) e Dissertações de Mestrado. 

Critérios: Trabalhos originais.

Não devem ser depositados no Repositório trabalhos cujos resultados de
pesquisas sejam passíveis de serem patenteados ou possam integrar publicações
com fins comerciais. Será aceito o depósito da versão corrigida do Trabalho, após
assinado pela banca examinadora. 

A Equipe Bibliotecária da Biblioteca Prof.ª Ena Galvão está à disposição para
prestar esclarecimentos pelo e-mail biblioteca.escoladesaude@goias.gov.br,
telefone (62) 3201-3423 ou pessoalmente, na Superintendência da Escola de
Saúde de Goiás, Rua 26, n° 521- Bairro Jd. Santo Antônio-Goiânia-GO.
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