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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL DA URI

(De acordo com a Lei nº 9.610 de 19 DE FEVEREIRO DE 1998.)

Dados do autor

Nome completo:_______________________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________Telefone:______________________________________

RG:______________________________________________ CPF:______________________________________

Endereço:___________________________________________________________________________________

Município/UF:_________________________________________________________________________________

Dados da obra

Identificação do tipo de material:

Título:_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Orientador(a):_________________________________________________________________________________

Coorientador(a):_______________________________________________________________________________

Curso/Programa:______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Data da defesa:_____ de _____________ de 20____.

Disponibilização no Repositório Digital URI Erechim

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões, através de sua mantenedora Fundação Regional Integrada, a disponibilizar gratuitamente,
sem ressarcimento  dos  direitos  autorais,  de  acordo  com a  Lei  nº  9.610/98,  a  produção  (ou  parte)  da  obra
supracitada, conforme permissões assinaladas, no Repositório Digital da Rede de Bibliotecas da URI para fins de
leitura e/ou impressão pela internet, declarando ainda que a obra, objeto do presente contrato, é original e que não
ofende quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, além de outros direitos protegidos em lei sendo
de inteira e exclusiva responsabilidade do Autor os conteúdos e as opiniões contidas na obra.

Liberação para publicação: 

DECLARO QUE LI E CONCORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES E TERMOS DO PRESENTE DOCUMENTO.

____________________________, ______________.    ______________________________________________
                      Local                                     Data                    Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante legal

1 Uma vez publicada a obra, é de responsabilidade do autor seu teor, bem como sua originalidade.
2 Sua produção científica deve ser encaminhada à Biblioteca em meio eletrônico. Se seu curso de origem é

da URI, esse procedimento deve ser feito através da secretaria do próprio curso.
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Total Restrito Não autorizo
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