
 
 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
Vice-Reitoria de Graduação 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIVALI – SIBIUN 
Termo de Autorização para Publicação Eletrônica na Biblioteca Digital/Repositório Institucional 

1. Identificação da obra intelectual             

[   ] Tese    [   ] Dissertação    [   ] Material de Pesquisa    [   ] Periódico    [   ] Artigos     [   ] Livros    [   ] Anais de Congresso      

[    ] Capítulos de livros     [   ] e-book    [   ] Material Didático    [   ] TCC, TCE, TGI1  

 

2. Identificação do Autor da obra intelectual 

Curso/Programa de graduação ou pós graduação:__________________________________________________________ 

Área de concentração (Tabela CNPQ): ___________________________________________________________________ 

Título: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Autor: _____________________________________________________________________________________________ 

RG: _______________________________   CPF: __________________________________________________________ 

Orientador: _________________________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________________________________________________________________ 

Membros da banca: __________________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________________________________________________________________________ 

Número de páginas: __________________________________________________________________________________ 

Data de defesa (quando aplicável): _____/____/______  

Formato: Texto (PDF)   

 

3. Informações de acesso a obra intelectual  

Ocasionará registro de Patente?    [   ] Sim       [   ] Não          

Pode ser liberado para publicação?    [   ] Total      [   ] Parcial                

 

4. Em caso de publicação parcial, assinale as permissões:  

[   ] Sumário    [   ] Resumo    [   ] Referências  

[   ] Capítulos. Especifique: _____________________________________________________________________________  

[   ] Outras. Especifique: _______________________________________________________________________________ 

 

5. Obra produzida em co-autoria 

[   ] Sim     Numero de co-autores2: ____________________        [   ] Não 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da obra intelectual supracitada, de acordo com a Lei nº 9610/98 e ciente da 
Resolução nº 149/CONSUL/2014, autoriza à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, conforme permissões assinadas acima, do documento, em meio eletrônico, na Internet, 
no(s) formato(s) especificado(s), para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica 
gerada pela universidade, a partir desta data, por prazo indeterminado.  
 

 

                          ________________________________________________________________________     

                                                                                    Assinatura do autor 

 

                          ________________________________, _______/_________________/______________         

                                    Local                                                  Data  
1 Obras registradas e disseminadas na Biblioteca Digital da Univali: TCC, TCE ou TGI somente serão aceitos na íntegra. 
2 Para as obras intelectuais produzidas em co-autoria, devem ser apresentados os dados e assinaturas de todos os co-
autores, com preenchimento de quantos Termos forem necessários para o número de co-autores indicados no item 5. 
 


