ANEXO I DA RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1674

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR
VERSÕES ELETRÔNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE
GRADUAÇÃO NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG)
a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional (RI/UFG), regulamentado pela
Resolução CEPEC nº 1204/2014, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº
9.610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
O conteúdo dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação disponibilizado no RI/
UFG é de responsabilidade exclusiva dos autores. Ao encaminhar(em) o produto final, o(s) autor(a)
(es)(as) e o(a) orientador(a) firmam o compromisso de que o trabalho não contém nenhuma violação
de quaisquer direitos autorais ou outro direito de terceiros.

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG):
Nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(a)(es)(as):
Título do trabalho:
2. Informações de acesso ao documento:
Concorda com a liberação total do documento [ ] SIM

[ ] NÃO1

Independente da concordância com a disponibilização eletrônica, é imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do TCCG.

Assinatura(s) do(a)(s) autor(a)(es)(as)2
Ciente e de acordo:
Assinatura do(a) orientador(a)²

Data: ____ / ____ / ____

1

Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse
período, a possível disponibilização ocorrerá apenas mediante: a) consulta ao(à)(s) autor(a)(es)
(as) e ao(à) orientador(a); b) novo Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido
no arquivo do TCCG. O documento não será disponibilizado durante o período de embargo.
Casos de embargo:
- Solicitação de registro de patente;
- Submissão de artigo em revista científica;
- Publicação como capítulo de livro;
2
As assinaturas devem ser originais sendo assinadas no próprio documento. Imagens coladas não
serão aceitas.
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