O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe é uma
iniciativa que visa reunir, disseminar e preservar a
produção
científica e acadêmica da UFS. Todos os seus conteúdos possuem
acesso livre, buscando contribuir com a democratização do
conhecimento e aumentar tanto a visibilidade como o impacto da
produção científica institucional.
Os trabalhos devem ser encaminhados à Biblioteca Central
(Bicen/UFS), gravados em um CD e com o termo de autorização
assinado.
Caso a autorização seja referente a mais de um documento é necessário
especificar, em anexo, as publicações que serão disponibilizadas no
Repositório Institucional.
Abaixo o termo de autorização

1. Identificação
Autor: _______________________________________________________________________________
RG: ________________ CPF: ________________ E-mail: _____________________________________
Telefone/Ramal: ____________ Vínculo com a UFS: _________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________

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 de Sergipe 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 a
Universidade Federal de Sergipe, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo
contrato ou acordo.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo a Biblioteca Central da
Universidade Federal de Sergipe a disponibilizar a obra, gratuitamente, de acordo com a licença pública
Creative Commons Licença 3.0 Unported por mim declarada sob as seguintes condições:
Permitir o uso comercial de sua obra?
( ) Sim

( ) Não

Permitir modificações em sua obra?
( ) Sim
( ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença
( ) Não
A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não
o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido.

_____________________,____/____________/__
Local

Data

_______________________________________________
Assinatura do autor e/ou detentor dos direitos autorais

