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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Termo de Autorização do Autor  
 
1 Identificação  
 
Autor: _____________________________________________________________________ 

RG.: ______________________ CPF: ________________________ 

E-mail:______________________________ Telefone: ____________________ 

Vínculo no Aphonsiano: ____________________________________ 

Lotação: ________________________________________________  

Título do documento(*): ____________________________________________  

 

2 DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 
 
O referido autor: 
a) Assume que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os 
direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não desobedece, tanto 
quanto lhe é possível conhecer, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade. 
b) Caso o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, assume que 
obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conferir ao Instituto Aphonsiano de Ensino 
Superior os direitos requeridos por esta licença, e que esse material onde direitos são de terceiros está 
claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue. 
c)Sendo o documento entregue baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não 
seja o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior , afirma que impendeu quaisquer obrigações estabelecida 
pelo respectivo contrato ou acordo. 
 
3 Termo de autorização 
 
Na condição de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo a Biblioteca do 
Instituto Aphonsiano de Ensino Superior a obra, gratuitamente, de acordo com a licença pública 
Creative Commons – Licença 3.0 Unported por mim declarada sob as seguintes condições: 
Permitir uso comercial de sua obra? ( ) Sim ( ) Não 
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. 
 
 
__________________________________________________ 
Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais  
 
_________________________________,_______de_____________________de___________ 
Local e Data 
 
* Quando se tratar de autorização para mais de um documento, especificar, em anexo, quais publicações 
deverão ser disponibilizadas no Repositório Institucional. 


