Termo de Autorização para Disponibilização de Livros nos serviços digitais da Biblioteca
Central da Universidade de Brasília (BCE)

1. Identif icação do detentor dos direitos autorais:
Nome: ___________________________________________________________________________
RG.:_________________CPF:________________ E-mail__________________________________
Fone:____________________________ Vínculo com a UnB 1: ______________________________
Local de trabalho na UnB 2:__________________________________________________________
ORCID: _________________________________________________________________________
2. Identif icação da obra:
Título do livro: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Unidade da UnB editora do livro 3: ______________________________________________________

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA
O ref erido responsável:
a) Declara que detém o direito de conceder os direitos contidos nesta licença. Declara também que a
entrega do documento não inf ringe, 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 autorais, declara que
obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder à Universidade de Brasília os
direitos requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente
identif icado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue;
c) Se o documento entregue é baseado em trabalho f inanciado ou apoiado por outra instituição que
não a Universidade de Brasília, declara que cumpriu quaisquer obrigações exi gidas pelo respectivo
contrato ou acordo.
LICENÇA DE DIREITO AUTORAL
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação supracitada, autorizo a Biblioteca Central
da Universidade de Brasília a disponibilizá-la gratuitamente, quando aplicável f o r4, no serviço
adequado a seu conteúdo e f ormato, seja ele: Portal de Livros da UnB (https://livros.unb.br), Estante
Digital
(https://livros.unb.br/index.php/estante),
Repositório
Institucional
da
UnB
(https://repositorio.unb.br) e/ou outros serviços digitais da Biblioteca Central da Universidade de
Brasília (BCE) aos quais a publicação se aplique, de acordo com a licença pública Creative Commons
Licença 4.0 Internacional por mim declarada sob as seguintes condições:

1-2

Só preencher na hipótese de se aplicar a seu caso (se o livro também for/puder ser disponibilizado no
Repositório Institucional da Universidade de Brasília, conforme as regras do serviço)
3
Só preencher se o livro for editado por unidade acadêmica da UnB, o que o caracteriza apto para o Portal de
livros da UnB
4 Considerando as características do livro e as regras de cada um dos serviços. O material poderá ser
disponibilizado em um serviço digital da Biblioteca Central da Universidade de Brasília ou mais, conforme se
aplique.

Termo de Autorização para Disponibilização de Livros nos serviços digitais da Biblioteca
Central da Universidade de Brasília (BCE)
Atribuição-NãoComercial (BY-NC)

( )

Obrigatório dar crédito ao autor da obra.
Proibido uso comercial da obra.
Permite obras derivadas.
Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas
do seu trabalho, desde que não comercialmente e sempre indicando sua
autoria.Obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos
dessa licença, mas devem sempre dar os créditos à sua autoria.
Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (BY-NC-SA)

( )

Obrigatório dar crédito ao autor da obra.
Proibido uso comercial da obra
Permite obras derivadas.
Obras derivadas devem ser compartilhadas sob a mesma licença.
Esta licença permite que outros remixem, ad aptem e criem obras derivadas
do seu trabalho não comercialmente, contanto que eles creditem a você e
licenciem suas novas criações sob os mesmos termos.

Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (BY-NC-ND)

( )

Obrigatório dar crédito ao autor da obra.
Proibido uso comercial da obra
Proibido obras derivadas.
Esta é a mais restritiva das licenças, só permitindo que outros f açam
download dos seus trabalhos e os compartilhem desde que atribuam crédito
a você, mas sem que possam alterá-los de nenhuma f orma ou utilizá-los para
f ins comerciais.

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.
_______________________________,_____/_____/_____
Local
Data
________________________________________
Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais

