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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA    NO   CATÁLOGO ON-LINE E 

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ: 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) / Monografia / Artigo Científico  

Autor (nome completo):  _______________________________________________________________________ 

RG: ______________________________              CPF:______________________________________________  

Telefone: __________________________ Email:____________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________________________ 

Ano/Sem. ________________ Unidade:___________________________________________________________ 

Nome do Orientador(a): ________________________________________________________________________ 

Data da defesa: ___/___/_____ 

Título do documento: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
DECLARAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DO DOCUMENTO E DISTRIBUIÇÃO NÃO 
EXCLUSIVA 

 
Autorizo o Centro Universitário Fundação Santo André, a disponibilizar gratuitamente, sem ônus de qualquer 
natureza, o documento supracitado, de minha autoria, no Catálogo on-line da Biblioteca em consonância com as 
disposições de Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998,  assim como no Repositório Institucional da FSA, de acordo 
com a licença pública Creative Commmons Licença 3.0 Unported para fins de leitura e/ou impressão pela internet, 
sob as seguintes condições: 

a) Disponibilizar a obra citada para empréstimo ao público acadêmico, a partir da presente data em qualquer 
mídia; 

b) Permitir a reprodução integral desde que citada a fonte; 

c) Disponibilizar em meio eletrônico (incluindo internet) a obra citada 

d) Permitir uso comercial de sua obra? 
  ( )Sim  ( )Não 

e) Permitir modificações em sua obra? 
  ( )Sim 
  ( )Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença  
  ( )Não 

A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não 
o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 

 
 

O autor supra identificado declara: 
a) Conhecer a política de copyright da editora do seu documento (quando couber); 
b) Que o documento entregue é o seu trabalho original, e que detém o direito de conceder a terceiros os 

direitos contidos nesta licença (Creative Commmons Licença 3.0 Unported); 
c) Que a entrega do documento não infringe, tanto que lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra 

pessoa ou entidade; 
d) Que no caso do documento entregue conter material do qual não detém os direitos de autor, obteve a 

autorização do respectivo detentor desses direitos, com vista a poder, por sua vez, autorizar a Fundação 
Santo André a utilizá-lo conforme esta licença, e que esse material, cujos direitos são de terceiros, está 
claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue; 

e) Que se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não 
a Fundação Santo André, cumpriu todas as obrigações previstas pelo respectivo contrato ou acordo. 
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Santo André, _____ de ______________________ de _________ 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do autor(a) e/ou Detentor dos Direitos Autorais 
 
 
 
ORIENTAÇÕES:  
 

1. O aluno deverá imprimir, preencher e assinar este termo autorizando a FSA a disponibilizar em formato 
eletrônico, a sua monografia / TCC / Artigo Científico na Biblioteca ou Repositório Institucional. O texto integral só 
estará disponível no meio digital a partir da autorização expressa do autor nos termos da Lei 9.610 de 19 de 
fevereiro de 1998;   
 
2. Após a aprovação pela Banca examinadora e de posse da versão final, o aluno enviará seu trabalho em  um 
único arquivo em formato Word para o coordenador do curso, assim como entregará a autorização original 
preenchida e assinada também para o coordenador;  
 
3. O Coordenador disponibilizará o arquivo do TCC no Google Drive indicado pela Pró-Reitoria de Graduação e encaminhará 
para a Biblioteca, por meio de um Oficio, o termo de autorização (original) assinado pelo aluno;  

4. A Biblioteca se responsabilizará pela conversão do arquivo em formato PDF, bloqueando a sua reprodução. O 

material será processado e disponibilizado no banco de dados da Biblioteca para acesso on-line. 

 

 
 
 

 

 

 


