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Autorizo e estou de acordo, na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação auto-depositada. 

conforme Lei no 9610/98, os seguintes termos: 

Da Distribuição não exclusiva 

O autor declara que: 

a) O documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos contidos neste de 

qualquer outra pessoa ou entidade. termo. 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 da Paraíba os direitos requeridos por este termo, 

e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do 

trabalho entregue. 

c) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a Universidade 

Federal da Paraíba declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo. 

d) Com a apresentação desta licença, você (o autor (es) ou o titular dos direitos de autor) concede ao Repositório 

Institucional da UFPB o direito de reproduzir, traduzir, e/ou distribuir a sua publicação (incluindo o resumo) por todo o 

mundo no formato impresso e eletrônico e em qualquer meio, incluindo os formatos áudio ou vídeo. 

e) Você concorda que o Repositório Institucional da UFPB pode, sem alterar o conteúdo, transpor a sua publicação 

para qualquer meio ou formato para fins de preservação. 

f) Você concorda que o Repositório Institucional da UFPB pode manter mais de uma cópia de sua publicação para fins 

de segurança, backup e preservação. 

 

Da Licença de Uso 

O autor autoriza a disponibilização, de acordo com a Licença Creative Commons, o conteúdo completo da obra de sua 

autoria, através do Repositório Institucional da UFPB no endereço: https://repositorio.ufpb.br. Os direitos da licença 

Creative Commons são das atribuições sem derivações 3.0 Brasil (CC BY-ND 3.0 BR), disponível em 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ 

 

Dos Embargos e Restrições de Acesso 

O embargo poderá ser mantido por até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, com a necessidade de 

anexar documentos comprobatório. O resumo e os metadados descritivos serão disponibilizados no Repositório 

Institucional da UFPB. O depósito do trabalho é obrigatório, independente do embargo. Quando embargado, o trabalho 

permanecerá indisponível enquanto vigorar as restrições. Passado o período do embargo, o trabalho será 

automaticamente disponibilizado no Repositório Institucional da UFPB. 
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3. Informação de acesso ao documento 

Esse trabalho é confidencial?  (  ) sim; (  ) não. 

Esse trabalho ocasionará registro de patente?  (  ) sim; (  ) não. 

Qual é a amplitude da liberação da publicação?  (  )  total;  (  ) parcial;      (  ) não pode ser publicada, exceto, o 

sumário. 
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