Faculdade Integrada de Santa Maria

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E
AUTORIZAÇÃO PARA INSERÇÃO DE TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO NOS MEIOS ELETRÔNICOS
DE DIVULGAÇÃO DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS
PELA FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA.
Eu,__________________________________________________________________________________________,
aluno(a) do Curso de ____________________________________ da Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA),
matriculado(a)
sob
o
número
_______________________,
residente
no
endereço
_______________________________________________________________________________,sob RG número
____________________, CPF ___________________, e e-mail __________________________________________
AUTORIZO, em caso de aprovação na atividade, a inserção de meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
defendido no dia ___/____/_______, orientado pelo(a) professor(a) _______________________________________
bem como a divulgação do conceito atribuído ao Trabalho, na Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso.
Estou ciente de que o referido Trabalho poderá ser disponibilizado ainda na rede interna de computadores da FISMA,
no site da Faculdade, bem como em qualquer outro meio de divulgação institucional utilizado para os específicos
fins educativos, técnicos, culturais e não comerciais.
DECLARO que cedo, em caráter gratuito e por tempo indeterminado, o ( ) INTEIRO TEOR ou ( ) PARCIAL*
do meu Trabalho de Conclusão de Curso acima identificado para que possa ser divulgada através do(s) meio(s)
acima referido(s).
*Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) restrito(s):
Arquivo(s) / Capítulo(s):___________________________________________________________________________
Em caso de restrição, indique o período: Liberar totalmente a partir de : _____\_______\________
Ainda, considerando que tenho ciência de que é pré-requisito para a publicação de meu Trabalho de Conclusão de
Curso que o referido artigo científico não contenha qualquer tipo de plágio, DECLARO que sou autor e único e
exclusivo responsável pelo conteúdo do mencionado.
AUTORIZO, também, a Faculdade a remover o Trabalho do(s) local(is) acima referido(s), a qualquer tempo e
independentemente de motivo e/ou notificação prévia à minha pessoa.
Por fim, DECLARO que as informações constantes em meu Trabalho de Conclusão de Curso são verdadeiras e
correspondem à realidade da Empresa/Instituição estudada. Responsabilizo-me em preservar o nome da
Empresa/Instituição de forma que ela não seja passível de identificação no meu Trabalho, salvo se houver
manifestação expressa desta autorizando sua identificação.
Em ____/____/____.

__________________________________
Assinatura do aluno
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