
 

 
Termo de Sessão Parcial Gratuita de Direitos Autorais de Trabalhos Acadêmicos na 

Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos – Estácio Curitiba 
 
 

Trata-se o presente Termo de Cessão gratuita de direitos autorais, que tem por finalidade 
autorizar o Sistema de Bibliotecas, a disponibilizar por meio do site das Faculdades Estácio de Sá 
Curitiba sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a lei nº9610/98, o texto integral 
da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção cientifica brasileira, a partir desta data. 
Esta cessão, por ser parcial tem por finalidade permitir o uso da obra por prazo indeterminado, 
mediante publicação no site da Faculdade Estácio Radial de Curitiba e em seu acervo da 
biblioteca, e não impede o autor de exercer seus direitos de publicação sobre a obra. 
 
 
1. Identificação da material bibliográfico      (  )  TCC      (  ) PI             (  ) Relatório de Estágio 
 
2. Identificação do Trabalho Acadêmico 
Título:_________________________________________________________________________ 
Autor:________________________________________________________________________ 
RG:________________CPF:_______________ E-mail:  _________________________________   
Autoriza disponibilizar e-mail na Biblioteca Virtual?______________________________________ 
Afiliação: ( Instituição de vínculo empregatício do autor com ) nome, cidade, país e CNPJ :  
_____________________________________________________________________________ 
Orientador:____________________  CPF:______________ E-mail:________________________   
Co-orientador:_________________ CPF: ______________ E-mail: _______________________ 
Membro da Banca:____________________ CPF: _____________E-mail:___________________ 
Membro da Banca:____________________ CPF: _____________E-mail:___________________ 
Membro da Banca:____________________ CPF: _____________E-mail:___________________ 
Data de Defesa:____________________  Titulação:____________________________________ 
Instituição de Defesa:__________________Área do  Conhecimento:________________________ 
Palavras-chave:   _______________________________________________________________ 
 
3. Agência de fomento: __________________________________________________________ 
 
4. Informação de acesso ao documento:  
Liberação para publicação:   (  ) Total                         (   ) Parcial  
Em caso de publicação parcial, especifique o (s) arquivo(s) restrito(s) 
             Arquivo(s) Capítulo(s). Especifique:____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
Assinatura do autor                                                                                                         Data  
 
A restrição (parcial ou total poderá ser mantida por ate um ano a partir da data de autorização da 
publicação).  Após um ano fica a critério das Faculdades Estácio de Sá de Curitiba a divulgação 
do Trabalho Acadêmico. Resumo e os metadados ficarão sempre disponibilizados. 
Concordando com a publicação eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em 
formato digital PDF dos Trabalhos Acadêmicos. 
 
 
 
 
 


