Senado Federal
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital
Termo Geral de Autorização para Publicação Digital na BDSF
1. Identificação do autor
• Autor(es):
• Telefone:

Celular:

• E-mail(s):

2. Informações sobre o documento
• Tipo de documento:
Artigo
Livro
Tese/Dissertação/Monografia
Outros (especifique):
• Título do documento:
• Edição (se houver):

• Data do documento:

• O documento já foi pr eviamente publicado? Sim

Não

.

• Em caso de r esposta afir mativa à per gunta anter ior, cite a(s) fonte(s):

Como titular dos direitos autorais do conteúdo supracitado, autorizo a Biblioteca Digital do Senado
Federal – BDSF a disponibilizar a obra gratuitamente, de acordo com a licença pública Creative
Commmons – Atribuição - Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma Licença 3.0
Brasil. Tal licença permite copiar, distribuir, exibir, executar a obra e criar obras derivadas, sob as
seguintes condições: dar sempre crédito ao autor original, não utilizar a obra com finalidades
comerciais e compartilhar a nova obra pela mesma licença no caso de criar obra derivada desta, de
acordo com as condições descritas no verso deste termo.
________________________,______________
Local

Data

____________________________________________________
Assinatura do Autor / Titular dos direitos autorais

Senado Federal
Coordenação de Biblioteca
Serviço de Biblioteca Digital

E-mail: bibliotecadigital@senado.leg.br

LICENÇA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA
Ao assinar e apresentar esta licença, o(a) Senhor(a), como autor(a) ou titular dos direitos
autorais do documento ora depositado:
1. Declara que:

a) o documento é seu trabalho original;

b) detém o direito de conceder os privilégios mencionados nesta licença;

c) o depósito do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de
qualquer outra pessoa ou entidade;

d) caso o documento contenha material sujeito a direitos autorais de terceiros, declara
que obteve deles a autorização para conceder à BDSF os privilégios requeridos por esta
licença;

e) o material sujeito a direitos autorais de terceiros encontra-se claramente identificado e
vinculado ao(s) nome(s) de seu(s) respectivo(s) detentor(es), seja no texto ou em outra
parte do conteúdo;

f) caso o documento seja resultado de trabalho patrocinado ou apoiado por outra
organização ou órgão que não a BDSF, declara que satisfez qualquer direito de revisão
ou outros compromissos requeridos pelos respectivos contratos ou acordos.
2. Outorga à BDSF o direito não exclusivo de:

a) reproduzir, alterar o formato (como definido a seguir);

b) distribuir o documento aqui depositado (incluindo o resumo/abstract) em meio

impresso ou eletrônico e em qualquer mídia, inclusive áudio ou vídeo, para fins de
divulgação;

c) converter o documento depositado, sem alterar seu conteúdo, para qualquer mídia ou
formato para fins de preservação de seu conteúdo;

d) manter mais de uma cópia desse documento para fins de segurança, backup e
preservação em formato digital.

A BDSF proverá a identificação não ambígua de seu(s) nome(s) como autor(es) ou
detentor(es) dos direitos de autoria do documento depositado e abster-se-á de fazer
qualquer alteração nele além da(s) permitida(s) por esta licença.

Instruções

Após preencher este formulário no computador, imprima-o em modo frente e verso. Assine e entregue pessoalmente o

formulário na Biblioteca do Senado Federal, junto com uma cópia do documento a ser publicado gravada em um CD*, ou
envie o formulário assinado pelos correios para:
Serviço de Biblioteca Digital

Secretaria de Biblioteca do Senado Federal
Palácio do Congresso – Anexo II – Térreo
CEP: 70.165-900 Brasília – DF

*Opcionalmente, o documento a ser publicado pode ser enviado para o e-mail abaixo, observado o limite máximo de
tamanho do arquivo de 10MB.

Senado Federal
Coordenação de Biblioteca
Serviço de Biblioteca Digital

E-mail: bibliotecadigital@senado.leg.br

