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IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR E DA OBRA
Autor*:
RG:
CPF:
E-mail:
Vínculo com a UFPA:
Unidade:
Tipo de Documento: ( ) Tese ( ) Dissertação ( ) Livro ( ) Capítulo de Livro
( ) Trabalho de Evento
( ) Outro. Especifique:
Título do Documento:

Fone:
(

) Artigo de Periódico

Se Tese ou Dissertação: Data da Defesa:
/
/
Área do Conhecimento:
Agência de Fomento:
Programa de Pós-Graduação em:
* Para cada autor, uma autorização preenchida e assinada.
DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA
O referido autor:
a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos contidos
nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os
direitos de qualquer outra pessoa ou entidade.
b) Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, declara que obteve autorização
do detentor dos direitos de autor para conceder à Universidade Federal do Pará os direitos requeridos por esta
licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros, está claramente identificado e reconhecido no texto ou
conteúdo entregue.
c) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a
Universidade Federal do Pará, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou
acordo.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a UFPA a disponibilizar de acordo com a licença
pública Creative Commons Licença 3.0 Unported, e de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra citada,
conforme permissões abaixo por mim assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download.
Permitir o uso comercial da obra?
( ) Sim
( ) Não
Permitir modificações em sua obra?
( ) Sim
( ) Sim, contanto que compartilhem pela mesma licença

(

) Não

O documento está sujeito ao registro de patente?
( ) Sim
( ) Não
A partir de qual data o documento poderá ser disponibilizado no Repositório Institucional da UFPA?

/

/

A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis.
É proibido qualquer uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral.
Este formulário deve ser encaminhado à Biblioteca Central da UFPA junto com a versão digital do documento.
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Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos do Autor

