TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS NO
REPOSITÓRIO DIGITAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS
NOME:
RG:

CPF:

ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:

CEP:
TELEFONE:

E-MAIL:
CURSO:
TÍTULO DO TRABALHO:

TIPO DE DOCUMENTO:

MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO
MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO
DISSERTAÇÃO
TESE
LIVRO
ARTIGO EM PERIÓDICO
OUTRO (ESPECIFICAR):

QUANTO À
DISPONIBILIZAÇÃO DO
DOCUMENTO:

TOTAL
PARCIAL

OBS: Em caso de disponibilização parcial do documento, somente os seguintes elementos prétextuais serão disponibilizados para acesso público: nomes do(s) autor(es) e orientador(es), título,
resumo e palavras-chave em língua vernácula e estrangeira.
DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA
Ao assinar e entregar esta autorização, o (a) Sr (a) (autor ou detentor dos direitos de autor):
a)
b)

Concede ao Centro Universitário Christus o direito não-exclusivo de reproduzir, converter,
comunicar e/ou distribuir o documento entregue em formato digital.
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.

c)

d)

e)

Se o documento entregue contém material do qual o autor não detém os direitos este declara
que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder ao Centro Universitário
Christus os direitos requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de
terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento
entregue.
Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição
que não o Centro Universitário Christus, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas
pelo respectivo contrato ou acordo.
O Centro Universitário Christus identificará claramente o(s) seu (s) nome (s) como o (s) autor
(es) ou detentor (es) dos direitos do documento entregue, e não fará qualquer alteração, para
além das permitidas por esta licença.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de Titular dos direitos morais e patrimoniais de autor, autorizo a Biblioteca do Centro
Universitário Christus a disponibilizar o conteúdo supracitado em seu repositório digital, gratuitamente,
a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported por mim declarada, sob a condição de que
não seja feito uso comercial nem modificações no trabalho publicado. A obra continua protegida pela
Lei nº. 9.610/98 referente ao direito autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que
não autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido.

LOCAL

DATA

ASSINATURA DO AUTOR

* Somente para os casos de trabalhos que envolvem patentes ou embargo, que é quando não é permitido o acesso imediato ao conteúdo integral do documento
durante um determinado período de tempo, observando também o que está disposto no artigo 9º, inciso III da Política do Repositório Institucional do Centro
Universitário Christus sobre os casos em que fica desobrigada a publicação de um documento no RI.

