
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA - FESP 
BIBLIOTECA PROF.º LEOVIGILDO BARBOSA DA SILVA 

 
TERMO DE DEPÓSITO E AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

FESP FACULDADES 

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 

Autor:_________________________________________________________________________________________ 
Matrícula: ________________ RG: __________________OE: _____ UF: ____ CPF: ________________________ 
E-mail: __________________________________________________ Telefone: _____________________ 
Orientador: ___________________________________________________________________________________ 
Trabalho de conclusão: (     ) Graduação (     )  Especialização     Período de conclusão: _______________________  
Curso: _____________________________________ Coordenação:________________________________ 
Título do trabalho:  

 

 Por assinatura e submissão deste termo, você o autor ou proprietário desta obra garante a FACULDADE DE 
ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA - FESP o direito não-exclusivo para reproduzir, traduzir (como definido 
abaixo); e/ou distribuir sua submissão (incluindo o resumo) na internet e formatos eletrônicos ou em qualquer 
mídia, incluindo, sem limitar, o áudio e/ou o vídeo. 

 Você concorda que a FESP FACULDADES poderá (sem alterar o conteúdo) traduzir a submissão para qualquer 
mídia ou formato para efeitos de preservação. 

 Você também concorda que a FESP FACULDADES poderá manter duas cópias desta submissão para efeitos de 
segurança, back-up e preservação desta obra. 

 Você assegura que a submissão é um trabalho original seu, e que você tem o direito para conceder os direitos 
contidos nesta licença atendem as normas técnicas e científicas exigidas na elaboração de textos, indicadas no 
Manual para Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso da FESP Faculdades. As citações e paráfrases 
dos autores estão indicadas e apresentam a origem da ideia do autor com as respectivas obras e anos de 
publicação. Caso não apresente estas indicações, ou seja, caracterize crime de plágio, estou ciente das 
implicações legais decorrentes deste procedimento.  

 A submissão tiver materiais o qual você não possui os direitos, você assegura que obteve a permissão irrestrita 
de cópia do proprietário para garantir a FESP FACULDADES os direitos requeridos por esta licença, e que tal 
material de propriedade de terceiros está claramente identificado e que o reconhece dentro do texto ou do 
conteúdo de submissão. 

 

ESTA SUBMISSÃO É BASEADA EM UM TRABALHO QUE VEM SENDO PATROCINADO OU APOIADO POR UMA 
AGÊNCIA QUE NÃO FESP FACULDADES, VOCÊ ASSEGURA QUE TEM PREENCHIDO QUALQUER DIREITO 
DE REVISÃO OU OUTRAS OBRIGAÇÕES REQUERIDAS POR ESTE CONTRATO OU ACORDO. 
 
A BIBLIOTECA PROF.º LEOVIGILDO BARBOSA DA SILVA identificará claramente seu nome como autor ou 
proprietário desta obra, e não fará qualquer alteração, exceto conforme permitido por esta licença, no seu depósito. 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO ORIENTADOR(A) 

 
Autorizo a entrega e disponibilização deste trabalho conforme o termo acima: 
 

_________________________________________________ 
ORIENTADOR(A) 

 

Cabedelo, PB, ____/__________________/________ 

 

_____________________________________________ 
NOME DO AUTOR (A) 

 


