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Termo de autorização de inserção de tese ou dissertação na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

 
 
Considerando a relevância do acesso à informação, dar visibilidade institucional 
à produção acadêmica com vistas a sua disponibilização, em caráter global para 
os usuários de teses e dissertações aprovadas no âmbito da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB); o Gabinete da Reitoria, em conjunto com a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) e Coordenadoria de Bibliotecas, 
após a análise jurídica da Procuradoria Geral dessa instituição, criou Portaria 
que trata da implantação e a manutenção da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) da UEPB. 
Trata ainda da organização de regras de publicação dos trabalhos de pós-
graduação a fim de cumprir os requisitos orientados pelo IBICT/TEDE/UEPB, 
sendo este documento de meu inteiro conhecimento e ciência. 
 
Assim, eu, __________________________________,(Nome do 
aluno),_____________(Nacionalidade), _____________(Estado 
civil), _____________(Profissão), residente e domiciliado à 
__________________________(Endereço completo), portador(a) do 
documento de identidade ____________(número da identidade e órgão  
expedidor), na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais da obra 
___________________________________________(Título da 
dissertação ou tese) referente aos estudos de ____________(Mestrado 
ou Doutorad0), apresentada na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em 
__/__/___ com base no disposto na Lei Federal n. 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, AUTORIZO a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) a reproduzir, 
disponibilizar em rede mundial de computadores (Internet) e permitir a 
reprodução por meio eletrônico da obra a partir desta data, e até que 
manifestação em sentido contrário de minha parte determine a cessação desta 
autorização. Estou ciente que, embora possa cessar o uso da obra para acesso na 
internet, após um ano do depósito na instituição, será integralmente disponível 
no repositório institucional da UEPB. 
 

Campina Grande, ___de _________de _____ 
                                                                                    (data) 

 

___________________________________________ 
Assinatura do aluno/autor 

 
 
Ciência do orientador: __________________________ 


