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ANEXO A

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DIGITAL

Concedo à Universidade Estadual do Piauí (UESPI) o direito não-exclusivo de reproduzir, traduzir

e/ou distribuir este trabalho (incluindo o resumo) por todo o mundo, no formato impresso e eletrônio e em

qualquer meio, incluindo os formatos áudio ou vídeo.

Concordo que a UESPI pode, sem alterar o conteúdo, transpor este trabalho para qualquer meio ou

formato para fins de preservação.

Concordo que a UESPI pode manter mais de uma cópia de meu trabalho para fins de segurança,

backup ou preservação.

Declaro que este trabalho é original e tenho o poder de conceder os direitos contidos nesta licença.

Declaro também que o depósito deste trabalho não infringe direitos autorais de ninguém.

Levando-se em conta que o trabalho ora depositado tenha sido de resultado de patrocínio ou apoio de

uma agência de fomento ou outro organismo que não seja a UESPI, declaro que foram respeitados todos e

quaisquer direitos de revisão como também as demais obrigações exigidas por contrato ou acordo.

Contendo este trabalho material do qual não possuo titularidade dos direitos autorais, declaro que

obtive  a  permissão  irrestrita  do  detentor  dos  direitos  autorais  para  conceder  à  Universidade  os  direitos

apresentados nesta licença, e que esse material está claramente identificado e reconhecido no texto ou no

conteúdo do trabalho ora depositado.

A UESPI se compromete a identificar claramente seu nome(s) ou o(s) nome(s) dos detentores dos

direitos autorais do trabalho em questão, e não fará qualquer alteração, além daquelas concedidas por esta

licença.

De acordo com esta licença.

Teresina, PI _____ de _______________ de 20_____.
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