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1. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 

Nome:  
 
 
RG:  
 

CPF: 
 
 

Data da defesa (se houver):     
 

Telefone: E-mail: 
 
 

Título: 
 
 
 
 
Ano: 
 

Palavras-chave: 
 
 

Número de folhas: 

 
Natureza do trabalho:   (     ) Monografia      (     ) Relatório ESO          (      ) Outro: _______________________ 
 
Curso: 
 
 

Departamento ou Unidade Acadêmica:  
 

Tipo:   (  )  Tecnólogo                                                   (  )  Graduação - Licenciatura                          (  ) Graduação - Bacharelado  
                  
            (  )  Graduação - Lic. Dupla habilitação          (  ) Especialização 
Orientador: Anexos 

                 (    ) Sim           (    ) Não 

 
2. ANUÊNCIA DO ORIENTADOR 

 

Declaro para os devidos fins que o trabalho foi corrigido de acordo com as recomendações da comissão examinadora e o (a) 

orientador (a), sendo assim a versão final pode ser entregue e publicada no Repositório Institucional. 

 

  ________________________________________________ 
Assinatura do Orientador (a) 

 

 

3. 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 a Universidade Federal Rural de Pernambuco 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 
Rural de Pernambuco, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo. 
 

  ________________________________________________ 
Assinatura do Autor (a) 

 

 

/       /
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4. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO DOCUMENTO 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da obra identificada no item 1, conforme a Resolução nº 281/2017 do CEPE, 
autorizo a UFRPE, através do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a 
disponibilizar a obra, gratuitamente, para fins de leitura, impressão e/ou download no catálogo Pergamum e no Repositório 
Institucional, de acordo com a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported, por mim declarada, sob as seguintes 
condições: 

 Permitir 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. 

 
Liberação para publicação:   (     )Total (     )Parcial1,2 

 

Preencher somente em caso de liberação parcial 
 
A restrição (parcial ou total) poderá ser mantida por até dois anos a partir da data de autorização da publicação, desde que apresente 
documento justificando a restrição. Em caso de publicação parcial, o embargo será de 12 meses. 
 
Especifique as partes ou capítulos permitidos: 
 
 

Ocasionará registro de patente:     (      ) Sim   (     ) Não 

Prazo para restrição3:  (        )   meses           (          ) anos 
 

Observações:  
1  É requerido o envio do arquivo completo da monografia, em formato digital, mesmo no caso de liberação parcial do conteúdo. 
2  O resumo e os metadados ficarão sempre disponibilizados. 
3  Findo o prazo, o autor deve fazer nova solicitação à sua respectiva Biblioteca. 

  
 
 

________________________________________________________ 

Local e data 

 
 

________________________________________________________ 

Assinatura do Autor(a) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

¹ Texto (PDF); Imagem (Gif ou JPEG); Som (WAV, MPEG, AIFF, SND); Vídeo (MPEG, AVI, QT) Outros (Específico da área) 
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