
 
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR DOCUMENTOS DIGITAIS NO 
REPOSITÓRIO DIGITAL DA FACULDADE ARI DE SÁ 

 
RA: ________________ 
Nome:_______________________________________________________________________ 
Título documento: _____________________________________________________________ 

Tipo de documento: 
(   ) Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação            (   ) livros             
(   ) Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização      (   ) Artigo de periódico.                
(   )Outro, informar qual : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Quanto à disponibilização do documento: 
Liberação para disponibilizar: (   )Total     (   )Parcial 
Em caso de disponibilização parcial do documento, especifique a parte do documento que 
poderá ser disponibilizada: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 

Ao assinar e entregar esta autorização, o/a Sr./Sra. (autor ou detentor dos direitos de autor): 
a) Concede à Faculdade Ari de Sá o direito não-exclusivo de reproduzir, converter, comunicar e/ou 
distribuir o documento entregue em formato digital. 
b) 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) Se o documento entregue contém material do qual o autor não detém os direitos de autor, declara 
que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder à Faculdade Ari de Sá 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. 
d) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que 
não a Faculdade Ari de Sá, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo 
contrato ou acordo. 
e) A Faculdade Ari de Sá 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 Faculdade 
Ari de Sá, disponibilizar o conteúdo supracitado em seus repositórios digitais, gratuitamente, 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. 9610/98 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.  

 
Fortaleza, _______ de ____________ de _________.  

 
 

______________________________________ 
Assinatura do autor 


