AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO

Eu ____________________________________________________________, portador
Nome completo
do R.G. n.º ________________ (órgão emissor) _______, CPF n.__________________,
matrícula n.º_____________________, na qualidade de titular dos direitos autorais que
recaem sobre meu trabalho, intitulado:________________________________________
______________________________________________________________________,
Título completo do Trabalho
com base nas disposições da Lei n. 9.610/98 de Direitos Autorais, autorizo o INSPERINSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA, inscrito no CNPJ nº 06.070.152/0001-47, com
sede na Rua Quatá, n.º 300, São Paulo – SP, a proceder segundo as opções abaixo
assinaladas, recordando que a autorização da divulgação do trabalho não implica em
ceder o direito autoral ao INSPER-INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
( ) AUTORIZO o Insper a divulgar a obra de minha autoria INTEGRALMENTE e sem
qualquer contrapartida, em meio eletrônico, no site do Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa e em bancos de dados nacionais e internacionais de acesso público
Caso tenha interesse em manter a obra retida por um período específico de tempo antes
de sua divulgação total, preencha os campos abaixo:
Liberar integralmente a partir de:

___/___/______
Ou

( ) AUTORIZO o Insper a divulgar a obra de minha autoria PARCIALMENTE e sem
qualquer contrapartida, em meio eletrônico, no site do Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa e em bancos de dados nacionais e internacionais de acesso público de
acordo com os critérios indicados a seguir:
delimite
o
(s)
capítulo(s)
ou
página(s)
específica(s)
retidas:__________________________________________

que

devem

ser

Caso tenha interesse em manter a obra retida por um período específico de tempo antes
de sua divulgação parcial, preencha os campos abaixo:
Liberar parcialmente a partir de:

___/___/______
Ou

( ) NÃO AUTORIZO disponibilizar a obra nos sites do Insper ou qualquer outro portal de
acesso público, pelo motivo indicado a seguir: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Observações:
1.1 - A obra referida será mantida em depósito legal na Biblioteca do Insper
Instituto de Ensino e Pesquisa, a fim de registrar a produção acadêmica da
Instituição e cumprir a determinação dos órgãos educacionais governamentais de
comprovação da conclusão do curso, independentemente da autorização das
disponibilidades acima pelos autores. Ou seja, se não assinada a autorização, a obra será
armazenada apenas para fins legais em acervo fechado, mantida inacessível para
consulta por usuários, sendo a mesma registrada no “Catálogo da Coleção da Biblioteca
do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa”.
1.2 – Nos casos em que a divulgação for autorizada, o Insper Instituto de
Ensino e Pesquisa não se responsabiliza pela utilização que será feita do conteúdo da
obra pelos usuários do formato impresso ou eletrônico. Sendo assim, não é de
responsabilidade desta Instituição controlar qualquer tipo de uso da referida obra.

Data: ___/___/____

Assinatura do aluno

